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Afgørelse efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med
ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 4ar Svenstrup By, Svenstrup
Region Nordjylland har modtaget jeres ansøgning efter Miljøvurderingsloven i forbindelse med ansøgning
om erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på et 9,6 ha stort areal på matr.nr. 4ar Svenstrup By,
Svenstrup, Fjelstedvej 19, 9550 Mariager, Mariagerfjord Kommune.
Ifølge Miljøvurderingsloven1 skal der ved visse projekter udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (tidl. VVMredegørelse), hvis projektet antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, inden der tages endelig stilling til
gennemførelse af projektet.

Pligt til screening
Det ansøgte projekt er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 2a ’Råstofindvinding fra åbne brud og
tørvegravning’. Region Nordjylland har derfor udført en screening for at vurdere om projektet på grund af
art, dimensioner eller placering antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring
Et udkast til screeningsafgørelse har sammen med ansøgningsmaterialet været sendt i høring hos Mariagerfjord Kommune og andre myndigheder, forsyningsselskaber, landsdækkende foreninger og parter i perioden 24. oktober til 28. november 2017.
Region Nordjylland har modtaget bemærkninger fra Mariagerfjord Kommune. Bemærkningerne fremgår af
bilaget til denne afgørelse.

1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. nr. 448 af 10.
maj 2017.
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Afgørelse
Region Nordjylland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding hverken på grund af dens art, dimensioner eller placering, antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Vurderingen er baseret på det foreliggende ansøgningsmateriale og screeningen2.
Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.
Screeningen fremgår af bilaget til denne afgørelse.

Begrundelse
Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Området ønskes efterbehandlet til skov med
hjemmehørende løvtræer og lysåbne arealer med fokus på at skabe gode betingelser for de arter, der er
hjemmehørende i områder med skov. Området vil sammen med de vilkår, der er opstillet for efterbehandling
til skov i de resterende aktive tilladelser i området være med til at sikre, at området Gunderup / Nonneholt
efter endt råstofindvinding vil fremstå som løvskov.
Det vurderes at vejledende vilkår for støj kan overholdes i projektet, da der ikke findes beboelser indenfor
en afstand af 100 m fra indvindingsområdet.
Indvindingsområdet ligger inden for område med væsentlige drikkevandsinteresser og delvist i indvindingsopland til Svenstrup vandværk. Det vurderes at råstofindvindingen ikke vil påvirke en senere indvinding i
området. Der vil i tilladelsen blive opstillet vilkår for efterbehandling uden brug af gødning og pesticider.
Projektet påvirker ikke landskabstræk væsentligt, da landskabet ikke har en karakter, der kvalificerer det i
særlig grad. Dette er bl.a. udtrykt ved at området ikke har status i forhold til historiske, kulturelle, æstetiske
eller geologiske landskabstræk hverken statsligt eller kommunalt.
I forhold til den nyligt udarbejdede VVM-redegørelse i forbindelse med råstofindvinding i Nonneholt lige øst
for projektarealet (journalnummer 2014-019743) og de miljøparametre der er beskrevet deri, vil beskrivelserne og vurderingerne af miljøpåvirkningerne for blandt andet grundvandsforhold og nærheden til Natura2000 formodes også at være gældende for dette område.

Udnyttelse
Screeningsafgørelsen bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller
ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. § 39 i Miljøvurderingsloven.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, og projektet må ikke påbegyndes før der er meddelt tilladelse
efter Råstoflovens § 7.

Offentliggørelse
Afgørelsen inklusiv bilag bliver offentliggjort på Region Nordjyllands hjemmeside www.raastoffer.rn.dk under
’Tilladelse til råstofindvinding’ under ’Afgørelser om tilladelser efter råstofloven’.

2

Screeningen tager udgangspunkt i kriterierne fra Miljøvurderingslovens bilag 6 ’Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet
af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering’.
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Klagevejledning
Afgørelse efter Miljøvurderingsloven vedrørende miljøvurdering kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentlig bekendtgjort.
Klagen stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet men indsendes til Region Nordjylland, som videresender
klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet med de bemærkninger, klagen giver anledning til, og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Rettidig klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. Miljøvurderingslovens § 53.
Klageberettigede er:






Afgørelsens adressat
Ejeren(e) af den ejendom som afgørelsen vedrører
Offentlige myndigheder
Lokale foreninger og organisationer hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative
interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
 Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen
En klage skal oprettes på Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af klagenævnets hjemmeside
(nmkn.dk). Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Region Nordjylland, er den myndighed,
der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Region Nordjylland i Klageportalen. For behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet betaler klager et gebyr på
900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau).
En klage afvises, hvis gebyret ikke betales indenfor en frist fastsat af klagenævnet. Klagen bliver først
sendt videre når gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du
sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes
En klage skal være modtaget inden kontortids ophør på klagefristens sidste dag. Hvis fristen udløber på en
lørdag eller søn- og helligdag, forlænges fristen til efterfølgende hverdag.
Hvis en afgørelse ønskes behandlet ved domstolene skal der anlægges sag inden 6 mdr. fra det tidspunkt,
hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at kontakte os.
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Med venlig hilsen

Rikke Ellemann-Biltoft
Ph.d geolog

Bilag:
Screening i henhold til Miljøvurderingsloven. Se Bilag C i udkast til tilladelse. Udsendt samtidig med denne
afgørelse ellers kan bilaget ses på www.raastoffer.rn.dk under ’høringer’.

Kopi af brev inkl. bilag til:
Sendt på mail til:
Trafikstyrelsen
TDC A/S
HMN Naturgas I/S
Mariager Fjernvarmeværk
Mariager Vand v. Palle Engberg
Mariagerfjord Kommune
E. Dyrlund Sten- og Grusværk
Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Nordjyllands Historiske Museum
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet - Kreds Himmerland-Aalborg
Friluftsrådet - Kreds Himmerland-Aalborg
Niras Att. Charlotte Greve
Mariagerfjord Vand A/S
Akzo Nobel Salt A/S
EnergiMidt A/S
Naturstyrelsen
Kulturstyrelsen
Embedslægeinstitutionen Nord
E. Dyrlund Sten- og Grusværk
Energinet.dk / Birte Mikaelsen
Eniig Fiber A/S
Danmarks Naturfredningsforening, Mariagerfjord Kommune

info@trafikstyrelsen.dk
tdc@tdc.dk
hmn@naturgas.dk
mariagerfjernvarme@mariagerfjernvarme.dk
vand@mariagervand.dk
raadhus@mariagerfjord.dk
gertdyrlund@gmail.com
formand@dn-mariagerfjord.dk
dn@dn.dk
historiskmuseum@aalborg.dk
natur@dof.dk
kraghchr@post3.tele.dk
fr@friluftsraadet.dk
chg@niras.dk
mail@mfv.dk
mariager@akzonobel.com

energi@eniig.dk
mst@mst.dk
post@kulturstyrelsen.dk
senord@sst.dk
gertdyrlund@gmail.com
bmi@energinet.dk
ems-ler@eniig.dk
mariagerfjord@dn.dk

Sendt med post til:
Bogdan-Cristian Rusu og Loana-Andreea Muresan mfl. Fjelstedvej 13
Ejstrup Møllevej
Claus Sandersen
15
Klaus Bertelsen
Gadekæret 5
Bjarne Møller Bertelsen
Strandholtvej 11
Søren V Sørensen og Nikolaj Sørensen
Broløsvej 6

9550 Mariager
Asferg
Fjelsted
Skjellerup
Svenstrup

8990
9550
9500
9550

Fårup
Mariager
Hobro
Mariager
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Ole Gregersen og Ane Kirstine Jensen mfl.
Per Daniel Willy Svendsen Bracher og Solfrid Bracher
Kjellerup Nordre Vandværk v. Tom Madsen
Kjellerup-Gunderup Vandværk v. Ole Nielsen

Fjelstedvej 4
Fjelstedvej 15
Randersvej 2
Kjellerupvej 2

9550
9550
9550
9550

Mariager
Mariager
Mariager
Mariager

Brev med bilag sendt med post til:
Jørgen Østergaard

Fjelstedvej 15

9550 Mariager
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