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Afgørelse om, at etablering af transmissionsledning (fjernvarme) på 750 meter ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)
Hadsund Fjernvarme a.m.b.a. har fremsendt ansøgning af 27. maj 2021 i henhold til § 18 i
miljøvurderingsloven1 vedr. etablering af en transmissionsledning (fjernvarme) på 750
meter mellem Mariagerfjord Renseanlæg på Islandsvej i Hadsund og solfelt tilhørende
Hadsund Fjernvarme a.m.b.a.
Projektet omfatter etablering og drift af en ny transmissionsledning (fjernvarme). Formålet med transmissionsledningen er udnyttelse af overskydende biogasvarme fra Mariagerfjord Vands renseanlæg. Ved solfelt på matr. nr. 39q Visborg By, Visborg, tilkobles
transmissionsledningen den eksisterende fjernvarmeledning. Hadsund Fjernvarme
a.m.b.a. forventer, at projektet medfører en reduktion i forbruget af træflis.
Mariagerfjord Kommune har vurderet, at anlægget/projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. pkt. 3b) Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter,
som ikke er omfattet af bilag 1).
Kommunen har derfor foretaget en screening for VVM-pligt i overensstemmelse med
miljøvurderingslovens bestemmelser.
Afgørelse
Med henvisning til vedlagte screeningsskema, er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke
miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVMpligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.
Det er vurdereret, at det ansøgte projekt - hverken i sig selv eller i kumulation med det
eksisterende anlæg eller med andre planer og projekter - vil afstedkomme en væsentlig
påvirkning af Natura 2000-områder, ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a) eller
ødelægge plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b), jf. screeningsskemaet i bilag 1.
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Det skal bemærkes, at bygge- og anlægsarbejder ikke må påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser/tilladelser.
Opmærksomheden henledes endvidere på, at en afgørelse efter miljøvurderingslovens §
21 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. lovens § 39.
Høring
Mariagerfjord Kommune har vurderet, at der ikke er berørte myndigheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1., i den konkrete sag.
Mariagerfjord Kommune har gennemført en høring af lodsejere. Kommunen har ikke
modtaget høringssvar.
Du kan klage over afgørelsen
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.
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.
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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. 12. juli
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

Vedlagt: Screeningsskema
Kopi til:
 Høringsparter
 Hadsund Vandværk, info@hadsund-vandvaerk.dk
 Mariagerfjord Vand A/S, mail@mfv.dk
 PlanEnergi, Jyllandsgade 1, 9520 Skørping, gfh@planenergi.dk
 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk og dnmariagerfjord-sager@dn.dk
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