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Meddelelse om processuel afgørelse om VVM pligt for
Vådområdeprojekt i Simested Å
Naturstyrelsen har den 11. februar 2015 modtaget jeres anmeldelse via
Vesthimmerlands Kommune, Mariager Kommune og Rebild Kommune om for at
etablere to vådområder på hver ca. 200 ha. omkring Simested Å. Vådområderne
skabes ved at genslynge åen, hvilket vil medvirke til en hævet vandstand og
hyppigere oversvømmelser. Endvidere sløjfes grøfter og dræn i projektområdet,
således, at drænvand fra de omgivende arealer ledes ud over og nedsiver i
vådområdet.
Processuel afgørelse
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelse nr. 1184 af 06/112014 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning. Naturstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at
projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 15. Projektet
indebærer en generel vandstandshævning for et område på i alt ca. 400 ha og er
dermed VVM-pligtigt.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udarbejdet en
VVM-redegørelse og offentligheden har haft mulighed for at fremkomme med
kommentarer hertil, jf. VVM-bekendtgørelsens § 4-§ 6,og der er meddelt VVMtilladelse til projektet, jf. § 2, stk. 2, nr. 2.
Derudover skal det nødvendige kommunale plangrundlag være
tilvejebragt/gældende efter planlovens regler herom, jf. VVM-bekendtgørelsens §
7, stk. 2.
Såfremt I ønsker VVM-proceduren igangsat, afventer den videre proces, at der
tages kontakt til Naturstyrelsen med henblik på at aftale den nærmere forløb for
VVM-processen.
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