Nordjylland Grundvand
Vand- og Naturovervågning
Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst
Att.: Ulrich Tue Jacobsen, ultja@svana.dk

Afgørelse om at grundvandsovervågningsboring på matr. nr. 5a
Udbyover By, Udbyneder ikke er VVM-pligtig

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) har den 24. oktober 2016
modtaget jeres anmeldelse via Randers Kommune om etablering af
grundvandsovervågningsboring, som del af den nationale grundvandsovervågning
af grundvandsmængde og -kvalitet.
Afgørelse
SVANA har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne
påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen er truffet efter
§ 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
I denne afgørelse lægges vægt på, at etablering og drift af en
grundvandsovervågningsboring med den aktuelle placering ikke vil kunne medføre
væsentlige påvirkninger på miljøet, da der i screeningen ikke er identificeret varige
og/eller væsentlige gener.
Myndighedsscreeningskemaet fremgår af vedlagte Bilag A.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet
ikke skal gennem en VVM-proces.
Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er
fremsendt til SVANA, som i den konkrete sag varetager kommunalbestyrelsens
opgaver og beføjelser for anlægget, fordi staten er bygherre jf. bekendtgørelsens §
11, stk. 1, nr. 1.
Anmeldelsen er omfattet af bilag 2, 2c ”dybdeboringer”, i nævnte bekendtgørelse.
SVANA har foretaget en høring af Randers Kommune, SVANA Nordjylland
Grundvand, Vand- & Naturovervågning, samt lodsejer.
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Kommunens og andres kommentarer
Udkast til afgørelse har været i høring hos de berørte parter og der har ikke været
nogen bemærkninger.
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Det er SVANAs vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere
konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmeste Natura 2000område, som er nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord” eller af
konkrete bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre
planer og projekter vurderes at kunne påvirke område nr. 14 væsentligt ligesom
boringen heller ikke forventes påvirke konkrete bilag IV-arter.
Begrundelse for vurderingen
Etablering af grundvandsovervågningsboringen sker ca. 2.100 meter sydvest for
Natura 2000-område nr. 14, hvilket vurderes at være så lang en afstand, at en
påvirkning heraf er udelukket.
I forhold til evt. bilag IV-arter, er der hverken kendskab til eller grund til at antage,
at der er beskyttede arter på grunden. Der lægges yderligere vægt på, at anlægget
er af minimal størrelse og karakter, hvilket vurderes til ikke at have nogen negativ
påvirkning på eventuelle tilstedeværende arter.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet
for SVANA og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende
på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. § 2 i
BEK. nr. 957 af 27. juni 2016 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser
VVM-pligt.
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse
nødvendig meddelt tilladelse eller dispensation, bør I foretage fornyet anmeldelse
af projektet efter VVM-reglerne for at sikre, at forudsætninger for afgørelsen om
ikke VVM-pligt fortsat er gældende.
For tilladelser eller dispensationer efter planloven gælder, at de bortfalder, hvis de
ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i
tre på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 1. En screeningsafgørelse om
ikke VVM-pligt antages som hovedregel at følge dette forældelsesprincip i
planlovens § 56, stk. 1.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 2. december 2016 på SVANAs hjemmeside
www.svana.dk under Annonceringer, Plan og VVM.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
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foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen
jf. planlovens §§ 58 og 59.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på SVANAs
hjemmeside.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når
du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort
i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Natur- og Miljøklagenævnet 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
Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
SVANAs afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse.
Henvendelse eller spørgsmål til afgørelsen kan rettes til:
Kasper Emerek Kleinert
93 58 8045
kaskl@svana.dk

Med Venlig Hilsen

Gert Agger
93 58 80 88
geagg@svana.dk

3

Kopi til:
Randers Kommune
Att.: Astrid Sophie Bonde
asb@randers.dk
Poul Holst Erikstrup
Udbynedervej 1
8970 Havnedal
Bilag A:
Myndighedsscreeningskemaet
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