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Afgørelse om, at udgravning af flyveaske fra Kollund Deponi ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt) 

 
Miljøstyrelsen har den 26. marts 2021 modtaget jeres ansøgning via BOM / 

Aabenraa Kommune om miljøgodkendelse til udgravning / mining af flyveaske fra 

Kollund Deponi. 

 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurde- 

ring (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 
Begrundelse 
Miljøstyrelsen konkluderer på baggrund af sin gennemgang af screeningsskemaet, 
at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt i en negativ retning. Det er 
således Miljøstyrelsens vurdering på baggrund af de foreliggende oplysninger, at 
der ikke er krav om miljøvurdering. 

 
Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A. 

 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 

 
Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be- 

føjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2. Ansøgningen 

er vedlagt som bilag B. 

 
 

 

1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1976 af 27. oktober 2021 

 

 
2Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendt- 

gørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 
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Projektet er omfattet af bilag 2, 11 b i miljøvurderingsloven. 

 
Miljøstyrelsen Virksomheder har foretaget en høring af Aabenraa Kommune og 

Miljøstyrelsen Arter & Natur. 

 
Kommentarer modtaget til sagen: 

Aabenraa Kommune har den 26. april 2021 fremsendt udtalelse til Miljøstyrelsen 

om det ansøgte projekt. På baggrund af kommunens kommentarer er Miljøstyrel- 

sen Arter & Natur ansøgt om dispensation for artsbeskyttelsesloven i sagen, se ne- 

denstående om bilag IV-arter. Kommunen har i forbindelse med sagen udarbejdet 

udledningstilladelse, landzonetilladelse og dispensation for lokalplanen. 

 
Der er i forbindelse med sagen indkommet 1 høringssvar fra en nabo. Høringssvaret 

omhandler risiko for støv på økologiske marker fra flyveaskedeponiet. 

 
Natura 2000-områder 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper 
i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. 
Nærmeste Natura 2000 område på den danske side af grænsen er nr. 197 Flensborg 
Fjord og Nybøl Nor, omfattende habitatområde nr. 173 Flensborg Fjord, Bredgrund 
og farvandet omkring Als samt fuglebeskyttelses nr. 64 Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor. 

 
Tættere på deponiet og på den tyske side af grænsen 3,5 km mod sydvest ses habi- 
tatområde Niehuuser Tunneltal und Krusau mit angerenden Flächen, samt ca. 4 km 
mod syd og sydøst ses habitatområde Küstenbereiche Flensburger Förde von Flens- 
burg bis Geltinger Birk. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke natur- og habitatom- 
råderne, dels fordi belastet overfladevand fra udgravningen og befæstede pladser, 
hvorpå der håndteres flyveaske vil blive ledt til rensningsanlæg og dels pga. afstan- 
den til habitatområderne. 

 
Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bi- 

lag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. 

 
Miljøstyrelsen Arter & Natur er i sagen ansøgt om dispensation for artsbeskyttelses- 

loven i forbindelse med en nærliggende lille § 3 sø med strandtudser. Arter & Natur 

har den 30. juni 2021 meddelt, at en dispensation ikke er nødvendig. Det er MST 

Arter & Natur's vurdering, at der med de i ansøgningen nævnte afværgeforanstalt- 

ninger ikke er risiko for at påvirke strandtudsens yngle- og rasteområde, og at der 

dermed ikke sker en forringelse af artens økologiske funktionalitet. Såfremt, der fin- 

des individer af den fredede strandtudse inde i projektområdet, skal der dog søges 

om dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen, inden disse må flyttes. 

 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet. 

 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 



 

 
 
 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 
Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 28. 

april 2022. 

 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningen. 

 
Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig in- 

teresse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru- 

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku- 

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø- 

vurderingslovens § 50.Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et 

link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.bor- 

ger.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 Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage- 

naevnet/). 
 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom- 

mer 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. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 
Klagen skal være modtaget senest den 27. maj 2022 

 
Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla- 

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
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Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be- 

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter 

miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af- 

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu- 

lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsæt- 

tende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan på- 

byde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 
Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

 
 

 
Med venlig hilsen 

 

 
Lone Grunnet 

 

 
Kopi til: 

Aabenraa Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening 

Friluftsrådet 
Ejer af matr. nr. 983 Kollund, Bov, Nørrevej 60, 6340 Kruså 

Ejer af matr. nr. 414a, Kollund Bov, Dubjergvej nr. 5, Kollund, 6340 Kruså 

Ejer af matr. nr. 9, Hønsnap, Holbøl, Gårdbækvej 10, Hønsnapmark, 6340 Kruså 
Ejer af matr. nr. 215 Kollund, Bov, Dubjergvej 7, Kollund, 6340 Kruså 
Ejer af matr. nr. 40 a Kollund Bov, Nørrevej 45C, 6340 Kruså. 

 
 
 

 
Bilag: 

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema med kort i 1: 50.000 og visualisering 

Bilag B: Bygherres ansøgning 


