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Afgørelse om ikke VVM-pligt for tilladelse til etablering af boring og
indvinding af grundvand til husholdning, Langmosevej 26, 9560
Hadsund
Chris Holt Pedersen har den 18. november 2021 indgivet ansøgning i henhold til § 18 i
Miljøvurderingsloven1 for et projekt omhandlende tilladelse til etablering af boring og
indvinding af optil 500 m3 grundvand pr. år på Langmosevej 26 – matr. nr. 4b, Glerup By,
Visborg – til husholdning. Anlægget forsyner også husholdningen på Fuglegårdsvej 10 –
matr. nr. 3a, Ti Steder, Astrup.
Etablering af en ny boring er nødvendig, da ejendommens eksisterende åbne brønd ikke
længere giver vand. Det er i dag ikke muligt at komme på et alment vandværk i området
på rimelige vilkår. Det er ikke muligt at blive forsynet fra en naboejendom.
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2 udvindingsindustrien, d)
dybdeboringer iii) vandforsyningsboringer.
Mariagerfjord Kommune har derfor foretaget en screening for VVM-pligt i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens bestemmelser.
Afgørelse
Med henvisning til vedlagte bilag 1, VVM-screeningsskema, er det vurderet, at projektet
ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet
efter § 21 i Miljøvurderingsloven.
Det er vurdereret, at det ansøgte projekt - hverken i sig selv eller i kumulation 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.

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

Side 1 af 3

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 nogen berørte myndigheder, som
sagen skal fremsendes til, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1.
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 klage skal være modtaget senest den 20. december 2021. Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via naevneneshus.dk. Du logger på klageportalen
med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune
via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr.
for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre
til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender din anmodning til nævnet, som
herefter beslutter, om du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget.
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
den 22. november 2021. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres
på hjemmesiden.
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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
Charlotte Hvid Gregersen
Geolog

Bilag 1: Screeningsskema
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