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Afgørelse om at udledning af kølevand til Bislev sø ikke er VVMpligtigt
Miljøstyrelsen har den 18. maj 2011 modtaget jeres anmeldelse om lovliggørelse af kølevandsudledning til Bislev sø.
Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVMbekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Begrundelsen for afgørelsen er, at VVM-screeningen viser, at kølevandsudledningen ikke vil bidrage til en væsentlig forøgelse af forureningen.
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe
afgørelse i sagen.
Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.
Udledningen af kølevand er omfattet af bilag 2, punkt 14 i nævnte bekendtgørelse. Idet der er tale om en lovliggørelse af en eksisterende udledning af
kølevand på en miljøgodkendt virksomhed.
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Aalborg Kommune.
Kommunens kommentarer:
- Bislev sø er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Idet tilledningen
af rent kølevand til Bislev sø er en proces der har pågået i gennem
en årrække har park og natur ingen indvendinger mod projektet. Søens tilstand vil dermed ikke blive ændret som følge af en miljøgodkendelse.
- Søen blev besigtiget i august 2010, og Kommunen oplyser, at der
ikke er kendskab til bilag IV-arter inden for det område, der kan påvirkes af projektet.
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Nærmeste Natura 2000 område er område nr. 15 i en afstand af ca.
2.5 km. Idet det er vurderet, at Bislev sø kun lokalt vil blive termisk
påvirket af projektet, vurderes det at være udelukket at projektet vil
påvirke Natura 2000- området væsentligt.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets
virkninger på habitatsområde nr. 15” Nibe Bredning, Halkær Ådal og Søderup Ådal”, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 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 habitats-område nr. 15
væsentligt/ eller kan påvirke bilag IV-arter. .
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet for Miljøstyrelsen 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.
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser
VVM-pligt.
Offentliggørelse
Efter aftale med jer offentliggøres afgørelsen samtidig med offentliggørelsen
af miljøgodkendelse tilladelse til direkte udledning af kølevand til Bislev sø i
Nibe Avis og på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/annoncering
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 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. Klage skal
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
MIljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
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Kopi til:
Aalborg Kommune: teknik.miljoe@aalborg.dk
Naturstyrelsen Aalborg: aal@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Dansk Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg: himmerlandaalborg@friluftsraadet.dk
Bilag: Screeningsnotat

Med venlig hilsen

Anne Mette Kloster
Biolog, Cand. scient.
72 54 43 74
amklo@mst.dk

Henrik Møller Hestbech
Biolog, Cand. scient.
72 54 44 12
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