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Afgørelse om ikke VVM-pligt for demontering af 60kV luftledning 

med fjernelse master og udvalgte fundamenter i Natura 2000 

område nr. 223, Kastbjerg Ådal  

 

AFRY har på vegne af N1 indgivet ansøgning i henhold til § 19 i Miljøvurderingsloven1 
for demontering af 13 elmaster i Kastbjerg Ådal beliggende på følgende matrikler: 
matrikel nr. 14a, Skrødstrup By, Hem, og 3a, 1g og 10a, Sem By, Hem.   
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3 c):  
 
Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, 
samt tilhørende stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet (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 bilag 1 (screeningsnotat), Habitatkonsekvensvurderingen og 
oplysningerne i den indgivne ansøgning, 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 vurderet, 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. 1976 af 27. oktober 2021 af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 
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Det skal bemærkes, at demonteringen ikke må påbegyndes, inden der er indhentet de 
nødvendige godkendelser/tilladelser. Projektet kræver en dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven §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 berørte myndigheder, der skal høres 
i henhold til miljøvurderingslovens § 35. 
 
 
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. Klageberettiget er 
endvidere miljø- og fødevareministeren og organisationer, der som formål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som 
repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
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 
www.borger.dk). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved 
anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for 
myndigheden.  

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort på hjemmesiden, dvs.  
 

fredag d. 26. august 2022, kl. 23.59. 
 
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. 
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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 
og organisationer 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) 
 
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. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at 
behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  

4. der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om 
projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, 
eller 

5. klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet 
afgørelse i sagen. 

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at 
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager 
har haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
Søgsmål 
 
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af miljøvurderingsloven, 
skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom 
der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen. 
 
 
 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
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Offentliggørelse 
 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside 
www.mariagerfjord.dk , d. 28. juli 2022. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen 
offentliggøres på hjemmesiden. 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
Bo Christian Sørensen (bochs) 

 
 

 
Bilag: 
Bilag 1. Screeningsnotat 
Habitatkonsekvensvurdering  
 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk og dn@dn.dk 
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