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Afgørelse om, at etablering af multibane ikke er omfattet af reglerne
i miljøvurderingsloven
Baggrund
Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse fra Veddum
Idrætsforening vedr. etablering af en multibane på 20 x 40 meter. Multibanen ønskes
etableret på eksisterende idrætsanlæg på Veddum Hovedgade 40, 9560 Hadsund, jf. bilag
1. I forbindelse hermed har kommunen vurderet, om projektet også er omfattet af miljøvurderingsloven1.
Afgørelse
Mariagerfjord Kommune træffer hermed afgørelse om, at projekt vedr. etablering af multibane på eksisterende idrætsanlæg ikke er omfattet af og ikke skal behandles efter miljøvurderingsloven.
Vurdering
Efter miljøvurderingslovens § 2, stk. 1, nr. 2, finder loven anvendelse på projekter omfattet af bilag 1 og 2, jf. dog § 4. Bilag 1 og 2 til miljøvurderingsloven angiver dermed udtømmende, hvilke projekter, der er eller kan være omfattet af krav om miljøvurdering og
tilladelse efter § 25.
På miljøvurderingslovens bilag 1 er der opført en række projekter, der umiddelbart er omfattet af kravet om miljøvurdering og tilladelse.
Projekter, der er opført på miljøvurderingslovens bilag 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering og tilladelse, når projektet i henhold til kriterierne i lovens bilag 6 må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. lovens § 21.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det af sagen omhandlede projekt ikke er omfattet af
miljøvurderingslovens bilag 1.

1

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020

Side 1 af 4

Mariagerfjord Kommune har overvejet, om projektet kan henregnes under miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 ”Infrastrukturprojekter”. Projekttyperne under punkt 10 er
imidlertid generelt karakteriseret ved at indeholde fysiske forbindelser som for eksempel
veje2. I det konkrete projekt etableres multibanen på et eksisterende areal til boldbane,
hvorfor der ikke etableres yderligere fysiske forbindelser på eller i forbindelse med idrætsanlægget.
Det fremgår af ”VVM-vejledningen”3 til de tidligere gældende miljøvurderingsregler, at
”Anlægsarbejder i byzone, herunder opførelse af butikscentre og parkeringspladser” (miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b) f.eks. omfatter hospitaler, universiteter, større teatre, forlystelsescentre og idrætsanlæg samt anlæg med lignende karakteristika.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at idrætsanlægget på Veddum Hovedgade 40, 9560
Hadsund, i skala og størrelse, ikke har lignende karakteristika som f.eks. opførelse af hospitaler, universiteter og butikscentre.
Mariagerfjord Kommune finder derfor, at det pågældende idrætsanlæg, herunder det konkrete projekt, ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2.
Klagevejledning
Afgørelser, som en myndighed træffer om, at et projekt ikke er omfattet af og ikke skal
behandles efter miljøvurderingsloven, kan efter Miljø og Fødevareklagenævnets praksis
påklages.
Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan, efter reglerne i Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), klage over denne afgørelse til
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Klagen skal være skriftlig, og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede
afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord
Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID.
Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital
selvbetjening.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på
en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af
Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager
indbetaler et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller
en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på nævnets
hjemmeside (find denne via www.naevneneshus.dk) eller for tiden på www.nmkn.dk.
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.
Vejledning om klageregler kan findes på naevneneshus.dk.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside d. 2. november 2021. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.
Søgsmål
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.
Venlig hilsen

Jacob Hollerup Mikkelsen
Miljøsagsbehandler
Kopi til
 Sagsparter
 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk og dnmariagerfjord-sager@dn.dk
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