
Afgørelse om at etablering af kedelhus og udskiftning af kedler, Conradsminde 23, 9610 Nøra-
ger ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. 
 

Rebild Kommune har den 25. januar 2023 modtaget ansøgning om screening for miljøvurderingspligt fra Norlund A/S 
vedrørende udskiftning af kedler samt etablering af nyt kedelhus og skorsten på Conradsminde 23, 9610 Nørager, matrikel 
nr.:1g, Ejerlav: Nørlund Hgd., Ravnkilde.  

Norlund A/S ønsker at udskifte savværkets eksisterende 2 kedler (primær- og reservekedel) med en 4,99 MW flis 
varmtvandskedel (kaldet ny kedel), der skal benyttes som fyringsanlæg og anvendes til opvarmning af savværkets tørre-
stuer samt opvarmning af produktionsbygninger. Virksomhedens øvrige drift og produktionsmængde vil forblive uændret 
af udvidelsen. Der ansøges om, at der etableres et nyt kedelhus med en 20 m høj skorsten. Det eksisterende kedelhus 
m.m. vil blive stående og vil, over de kommende år, blive renoveret.   

Afgørelse 
I henhold til bekendtgørelsen skal Kommunen vurdere om et projekt omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, kan antages at 
have en væsentlig indvirkning på miljøet på grund af dets art, dimensioner eller placering. Hvis et projekt antages at have 
en sådan væsentlig indvirkning på miljøet, er projektet omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

Ud fra screeningen konkluderes det, at det anmeldte projekt ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. Rebild 
Kommune vurderer derfor, at etablering af nyt kedelhus med skorsten samt udskiftning af 2 ældre kedler med en ny model 
ikke er omfattet af miljøvurderingspligt. 

Afgørelse er truffet i henhold til § 21 i Lov nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at flytning af kedelhus og udskiftning af kedler ikke 
skal igennem en miljøvurderingsproces. Eventuelle andre nødvendige tilladelser er derfor ikke omfattet af denne afgørelse. 

Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtiget til at anmelde den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om 
ændringen udløser krav om miljøvurderingspligt. 

Høring 
Udkast til afgørelse blev sendt i høring d. 16. februar 2023 hos Norlund A/S, dennes konsulent samt beboere på Conrads-
minde nr.: 20, 24 og 28. med en frist på 2 uger til at indsende bemærkninger. 

Der indkom ingen bemærkninger i høringsperioden.  
 
Offentliggørelse 
Rebild Kommunes afgørelse vil blive offentliggjort på Rebild Kommunes hjemmeside d. 13. marts 2023. 

Klage- og søgsmålsvejledning 
Afgørelsen kan i henhold til miljøvurderingsloven § 52 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, de myndig-
heder og organisationer, som er nævnt i Lov om miljøbeskyttelse, samt enhver der har en væsentlig individuel interesse i 
sagens udfald. 

Klagen skal indgives senest d. 11. april 2023. 

En evt. klage skal indsendes via klageportalen, som findes via borger.dk eller virk.dk. Der skal anvendes NemID til at logge 
på klageportalen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via klageportalen. En evt. klage er 
pålagt et gebyr på hhv. 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndig-
heder. 

I klageportalen sendes klagen automatisk først til Rebild Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen 
retur til behandling i nævnet via klageportalen. Klager vil få besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes den uden om klageportalen, medmindre klager er blevet 
fritaget for brug af klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet 
anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om klager kan fritages for at bruge klageportalen. 

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb blive underrettet om eventuelle indkomne klager. 

En klage over denne afgørelse har, jf. miljøvurderingslovens § 53, ikke opsættende virkning på retten til at udnytte afgø-
relsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsning i klage-



myndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. Påbegyndelse af anlægsarbejder sker således på 
ansøgers egen risiko og ansvar. 

Ifølge § 54 i miljøvurderingsloven kan afgørelsen desuden prøves ved domstolene. Et eventuelt sagsanlæg skal anlægges 
inden seks måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 

 

 

 

 

 

Kopi sendt til følgende klageberettigede:  

 Styrelsen for Patientsikkerhed - trnord@stps.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening - dnrebild-sager@dn.dk  
 Friluftsrådet - himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk 
 Naturstyrelsen - nst@nst.dk  
 DOF – Nordjylland - rebild@dof.dk 

 

Bilag: 

 Screening for miljøvurderingspligt 
 Udtalelse vedr. placering i Natura2000 
 Ansøgning 
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Screening for miljøvurderingspligt jf. Miljøvurderingslovens § 21 om etablering af nyt kedel-
hus og udskiftning af kedler, Conradsmindevej 23, 9610 Nørager. 
Rebild Kommune har d. 25. januar 2023 modtaget ansøgning fra Norlund A/S om screening for miljøvurderingspligt jf. § 
18 i miljøvurderingsloven af udskiftning af kedler samt etablering af nyt kedelhus med tilhørende skorsten. Kommunen har 
foretaget screening af ovenstående projekt i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projektet er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 3a) Industrianlæg til 
fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).  
 

Kriterier anvendt til vurdering af anlægget 
For at vurdere om projektet er omfattet af kravet om miljøvurdering, har Rebild Kommune foretaget screening af projektet. 
Screeningen tager udgangspunkt i kriterier sammenfattet i miljøvurderingslovens bilag 6.  
 

1. Projekters karakteristika 
a) Hele projektets dimensioner og udformning 

Savværket er beliggende på adressen Conradsminde 23, 9610 Nørager. Virksomheden er beliggende i landzonen 
i den vestlige del af Rold Skov. Nørlund fonden ejer den del af skoven, som virksomheden er beliggende på. Umid-
delbart syd for virksomhedsområdet, er der beliggende nogle bygninger, der tidligere har fungeret som tjenestebo-
liger tilhørende virksomheden, men disse fungerer i dag udelukkende som udlejningsboliger. Savværksdriften er 
placeret på et ca. 93.200 m2 stort areal med træoplag, opsavning, tørrestuer, drifts- og kontorbygninger m.v. På 
billedet 1 er placering af projektområdet markeret med rødt.  

 
Billede 1. Situationsplan over Norlund A/S. Den ønskede placering til ny kedel er markeret med rød firkant 

b) Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter 
Virksomheden er beliggende mere end 3 km fra nærmeste miljøgodkendte eller eksisterende projekter. Den frem-
tidige drift på virksomheden vil ikke kræve et øget vand- eller varmeforbrug eller medføre en øget bortledning af 
spildevand. Den primære støjkilde fra projektet vil være selve kedlen, men da den placeres i en bygning, er det 
Rebild Kommunes vurdering, at der ikke vil være tale om kumulativ påvirkning af området. 



c) Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet 
Kedelhuset vil blive placeret inden for virksomhedens befæstede areal. Der vil derfor ikke være tale om inddragelse 
af nye arealer eller fældning af skov. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at projektet ikke vil have 
indflydelse på fremtidig udnyttelse af hverken jord- eller vandressourcer eller påvirke biodiversiteten i området.  

d) Affaldsproduktion 
Virksomhedens affaldsproduktion i forbindelse med fyringsanlægget er begrænset. Kedlen vil ikke generere affald 
i driftsfasen. Eneste affaldsgenerering kan forekomme ved vedligeholdelse af forskellige komponenter. Aske fra 
fyringsanlæggets drift opbevares i container og bortskaffes af Marius Pedersen ca. 2 gange om året. Der produce-
res ikke farligt affald. Der vil ikke blive genereret spildevand, der skal afledes til renseanlæg eller direkte til recipient. 

e) Forurening og gener 
I anlægsperioden vil der, ved etablering af kedelhuset, kunne forekomme støj fra kørsel med entreprenørmaskiner, 
m.v. Anlægsarbejdet vurderes at kunne overholde de vejledende værdier for luftforurening 

Når anlægget er i drift, vil kedlen kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj jf. bilag 8 i MCP-bekendt-
gørelsen. Hvad angår emissioner fra kedlen, har ansøger gennemført OML-beregninger, som viser at den planlagte 
skorstenshøjde på 20 m sikrer, at grænseværdierne for luftforurening overholdes.  

Selv om de eksisterende kedler ønskes udskiftet med en fliskedel med større indfyret effekt, forventes miljøbelast-
ningen fra anlægget fremadrettet at blive reduceret. Dette skyldes bl.a., at den nye kedel er mere effektiv og har ny 
brænder. Kedlen er udstyret med posefilter, og anlægget danner derfor ikke kondensat. Derudover er der emis-
sionsmåling på anlægget, som kontinuerligt overvåger udledningen. 

Det er kommunens vurdering, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at undgå forurening fra an-
lægget, samt overholder de vejledende grænseværdier. Projektet vurderes derfor ikke at være årsag til væsentlige 
gener eller forurening.  

f) Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder så-
danne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden 
Virksomhedens produktionsareal er beliggende i kote 71 – 86, og selve projektområdet i kote 78. Området er ikke 
udpeget til risikoområde for oversvømmelser, og grundvandsspejlet står efter seneste viden mere end 34 m under 
niveau. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Brand er altid en risiko i en træforarbejdende 
virksomhed. Savværket er meget opmærksomme på denne risiko og får gennemført regelmæssige inspektioner af 
produktionsanlæggene og elektriske tavler og installationer. Det er kommunens vurdering, at der ikke vil være væ-
sentlige risici forbundet med projektet i sig selv eller virksomheden som helhed i forhold til ulykker og/eller katastro-
fer. 

g) Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening). 
Ansøger oplyser, at anlægget vil overholde fastsatte vejledende grænseværdier for støj, vibrationer og emissioner 
i både anlægs- og driftsfasen. Projektet er beliggende i et område med drikkeandsinteresser men uden for særlige 
drikkevandsinteresser. Virksomheden har egen boring, som er placeret ca. 80 m fra projektområdet. Det er kom-
munens vurdering, at der ikke er væsentlig risiko for påvirkning af menneskers sundhed forbundet med projektet 
grundet projektets størrelse, udformning og anvendelse. 

 

2. Projekters placering 
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at blive berørt af projekter, skal tages i 
betragtning, navnlig: 

a) Den eksisterende og godkendte arealanvendelse 
Rebild Kommune har igennem årene givet landzonetilladelser til flere udvidelser på savværket. Senest har ansøger 
d. 12. oktober 2022 ansøgt om landzonetilladelse til etablering af nyt kedelhus. Landzonetilladelsen blev meddelt 
d. 2. februar 2023. Projektarealet er beliggende inden for virksomhedens produktionsareal, og er tidligere blevet 
anvendt til oplag. 

b) Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, 
kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund 
Virksomheden har været beliggende i Rold skov siden 1887. Der har siden 2007 ikke været væsentlige ændringer 
i virksomhedens produktions- og oplagsarealer. Etablering af det ønskede projekt på 180 m2 sker på virksomhedens 
eget areal. Behovet for råstoffer i anlægsperioden vil primært være beton, stål, jern isolering og plast. Kedlen og 



skorsten leveres præfabrikeret. Vandforbruget vil ikke blive påvirket hverken i anlægs- eller driftsperioden. I drifts-
fasen vil der blive anvendt savsmuld, høvlspåner og lignende affaldsprodukter fra virksomhedens produktion til at 
fyre med i kedlen. Savværkets grund ligger uden for særlige drikkevandsinteresser, vandværkers indvindingsom-
råder og råstofindvindinger. Det er på den baggrund Rebild Kommunes vurdering, at etablering af kedelhuset ikke 
vil have indflydelse på fremtidig udnyttelse af hverken jord- eller vand ressourcer eller påvirke områdets biodiversi-
tet. 

c) Det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: 
i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger 

Sydvest for projektområdet ligger et moseområde med flere søer. Søerne er opstået i forbindelse med tørve-
gravning og er omkranset af birke- og nåletræer. Den nordligste sø tilledes overfladevand fra virksomheden via 
en grøft. Der er ingen udledning fra søen. Søen er forureningsmæssigt vurderet som næringsfattig med ingen 
tegn på forurening og uden forekomst af trådalger. Med etablering af det nye kedelhus forventes påvirkningen 
af søen at være uforandret. 

ii. Kystområder og havmiljøet 
Nærmeste kystområde er Mariager Fjord. Men idet fjorden ligger mere end 16 km fra projektområdet, vurderer 
Rebild Kommune, at punktet ikke er relevant. 
 

iii. Bjerg- og skovområder 
Projektet er beliggende i Rold Skov inden for fredskovs område. Miljøstyrelsen har d. 11. januar 2023 givet 
dispensation til etablering af kedelhuset inden for fredsskovsområdet. Ansøger har foretaget OML- og deposi-
tionsberegning, der viser, at projektet overholder grænseværdierne for luftforurening. Det er derfor kommunens 
vurdering, at skovarealer i området ikke vil blive påvirket af projektet.  
Projektet placeres ikke i eller ved bjergområder.  
 

iv. Naturreservater og -parker 
Projektet placeres ikke i naturreservater eller parker. 
 

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af med-
lemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF 
Projektet er beliggende inden for Natura 2000-område nr. 18: Habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenborg 
Ådal og Madum Sø og Fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold Skov). Rebild Kommune har vurderet projektets 
eventuelle påvirkning af områderne (bilag: Udtalelse vedr. placering i Natura2000). Det er Rebild Kommunes 
vurdering, at projektet ikke vil påvirke habitat- eller fuglebekyttelsesområdet eller beskadige eller ødelægge 
yngle- og rasteområder for de dyrearter på habitatdirektivets bilag IV a eller ødelægge plantearter på habitat-
direktivets bilag IV b. 
 

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes at 
opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet  
Rebild Kommune er ikke bekendt med, at der i nærheden af det ønskede projekt findes områder, hvor miljøkva-
litetsnormen allerede er overskredet. Projektet vurderes derfor ikke at ville medføre væsentlig påvirkning af 
sådanne områder. 
 

vii. Tætbefolkede områder 
Etableringen sker i landzonen midt imellem byerne Haverslev og Rold. Afstanden til de to byer er hhv. ca. 3,7 
km og 3,3 km. Det er kommunens vurdering, at projektet ikke vil være til hinder for, at arealer udlagt til bolig, 
institutions eller rekreative formål fortsat vil være egnede til denne anvendelse, og at projektets påvirkning af 
området til stadighed søges bragt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende miljømål. 
 

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning. 
Rebild Kommune har udarbejdet landskabsanalyse, hvor viden om kommunens landskaber er beskrevet. Jf. 
analysen er projektområdet, som i den øvrige del af området, er landskabet geologisk set præget af et storbak-
ket terræn, hvor der i terrænlavninger er moser og små vandløb. Særligt tydeligt opleves det i den vestlige del 
af landskabet, hvor terrænet uden for skovene rejser sig i nogle store bakker, der afgrænser en dalstruktur 
omkring Tolvad Bæk og Nørlund. 
Landskabskarakterens kulturbetingede oprindelse udspringer af dels de to hovedgårde Torstedlund og Nørlund 
samt udstykningen af Nørlund Ladegård til husmandsudstykningen Ladelund. De kulturbetingede karaktertræk 
er dermed især strukturerne omkring husmandsudstykningen samt de to hovedgårde. Det afspejles med store 

https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/EUDIR199243?src=document
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skove i den østlige del af området på de sandede jorder, intensivt dyrkede marker på den lerede jord i den 
vestlige del af området samt et ekstensivt præg af enge og moser langs med Tolvad Bæk og Torsted Bæk. 
 
Hele delområdet omkring Torstedlund og Nørlund er vurderet at være et oplevelsesrigt landskab på grund af 
landskabets kulturhistoriske fortællinger, der både knytter sig til de to hovedgårde, fortællingen om udstyknin-
gerne af husmandskolonierne, der mange steder fandt sted i starten af 1900-tallet, herunder Ladelund, samt 
fortællingen om industriel udnyttelse af ressourcerne, som Conradsminde og Nørlund Savværk er eksempler 
på. 

Omkring hovedgårdene Torstedlund og Nørlund, husmandskolonien Ladelund samt industrimiljøet Conrads-
minde er landskabets kulturhistoriske fortællinger sårbare over for skovrejsning. Det vurderes, at skovrejsning 
her vil sløre synligheden af disse fortællinger i landskabet. 
 
Hovedgårdslandskabet har fået det strategiske mål beskyt, fordi det særligt tydeligt formidler landskabets kul-
turhistoriske fortællinger og i sammenhæng med dallandskabet omkring Tolvad Bæk rummer landskabelig op-
levelsesværdi. 
 
Beskyttelsesmålsætningen betyder, at der bør lægges særlig vægt på at bevare og styrke landskabets særlige 
karaktertræk, herunder de elementer og karaktertræk, der er med til at formidle landskabets geologiske og 
kulturhistoriske fortællinger. 
 
Det er Rebild Kommunes vurdering, at projektet med den ønskede placering inden for det eksisterende virk-
somhedsområde ikke vil påvirke landskaber, kulturhistoriske fortællinger eller lokaliteter af betydning. 
 
 

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 
Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 
2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages 
hensyn til: 

a) Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, 
der forventes berørt) 
Med projektets beliggenhed med lange afstande til nærmeste byområder forventes ikke at påvirke et større antal 
personer. Der vil være tale om, at personer som opholder sig til dagligt på virksomheden og evt. besøgende i 
skoven, som kommer tæt forbi. 
 

b) Indvirkningens art 
Den væsentligste potentielle miljøpåvirkning vurderes til at være emission og støj, hvor begge gener vil kunne 
holdes inden for de fastsatte grænseværdier. 
 

c) Indvirkningens grænseoverskridende karakter 
Kommunegrænsen mellem Rebild og Mariager Fjord kommuner ligger ca. 1 km øst for projektområdet. Rebild 
Kommune vurderer, at påvirkningerne fra projektet ikke vil have sporbar effekt uden for kommunen endsige landets 
grænser. 
 

d) Indvirkningens intensitet og kompleksitet 
Der er tale om blivende anlæg, hvis påvirkning i omgivelserne er sandsynlige og forholdsvise ensartede over døg-
net. Rebild Kommune vurderer, at disse påvirkninger ikke er mere komplekse, end at de vil kunne reguleres efter 
vejledende grænseværdier. 
 

e) Indvirkningens sandsynlighed 
Rebild Kommune vurderer på baggrund af den foreliggende ansøgning, og OML-beregning, at virksomheden ind-
virkning på miljøet ikke vil være sandsynlig. 
 

f) Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet 
Kedelanlægget er permanent og forventes at være i drift året rundt. Miljøpåvirkningen er derfor vedholdende, men 
Rebild Kommune vurderer, at evt. støj- og luftforurening fra anlægget er reversible påvirkninger, hvis det ansøgte 
projekt opgives eller nedlægges. 
 



g) Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte 
projekter 
Da projektet er beliggende på den eneste virksomhed i området, vurderer Rebild Kommune, at der ikke vil være 
tale om kumulation af projektets indvirkninger med andre virksomheder. Virksomheden er beliggende inden for 
Natur2000 hvorfor Rebild Kommune finder det usandsynligt, at der vil komme flere/andre virksomheder til i området. 
 

h) Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne 
Det er kommunens vurdering, at ansøger har truffet de fornødne foranstaltninger til at undgå forurening fra anlæg-
get samt overholder de vejledende grænseværdier Det vurderes endvidere, at de betingelser, som fremgår af MCP-
bekendtgørelsen vil være tilstrækkelige til at begrænse projektets indvirkning på omgivelserne. 
 

Kommunens samlede vurdering 
Rebild Kommune vurderer på baggrund af det foreliggende materiale og den gennemgåede screening, at det ansøgte 
projekt på grund af dets art, dimensioner eller placering ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 
Rebild Kommune afgør derfor, at det ansøgte projekt ikke medfører pligt om fuld miljøvurdering.
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Conradsminde 23 – Udtalelse vedr. byggeri af keddelbygning i Natura 2000-område 

Byggeriet af keddelbygning på 188m2, opføres på en større industrigrund/savværk beliggende i Natura 
2000-område nr. 18: Habitatområde nr. 20 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø og Fuglebeskyttel-
sesområde nr. 4 (Rold Skov). 

 

Udpegningsgrundlaget for Nature 2000-området: 
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Habitatområde: 

Der er ingen kortlagte naturtyper på arealet hvor bygningen opføres. Placeringen af bygningen ligger ca. 
45m fra nærmeste habitatnatur. Byggeriet vurderes således ikke at have effekt på kortlagte habitatna-
turtyper. 

Det vurderes at der kan være forekomster af Damflagermus samt andre arter af flagermus (bilag IV-ar-
ter) i området. Byggeriet vurderes dog at have en neutral effekt på flagermus i området, da der hverken 
fældes træer eller fjernes bygninger. De andre dyre- og plantearter på udpegningsgrundlaget vurderes 
ikke at være relevante i forhold til nærværende projekt. 

 

Fuglebeskyttelsesområde: 

Stor Hornugle: I Danmark yngler stor hornugle ofte i grusgrave nær skov, og fuglene synes ikke at 
stille store krav til yngleområdet. Reden placeres oftest på jorden, men til tider bruges gamle rovfuglere-
der. 

Hvepsevåge: Hvepsevåge yngler især i ældre løvskove, der er mere end 100 hektar store. Reden place-
res som regel i lysåbne områder i skoven og gerne i et gammelt bøgetræ. Fødesøgningen foregår om-
kring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar nærhed af skoven.  

Sortspætte: Sortspætten yngler i både nåleskov, ældre bøgeskov og blandskov, men den foretrækker 
områder med ældre bøgeskov i forbindelse med store nåleskove. 

Ifølge Naturbasen er der ikke observeret stor hornugle, hvepsevåge eller sortspætte i området omkring 
savværket. Det vurderes at området ikke er egnet til yngleområde for Stor Hornugle og Hvepsevåge da 
begge arter kræver ro omkring reden. 

De øvrige fuglearter på udpegningsgrundlaget vurderes ikke at være relevante, da deres krav til leveste-
det ikke er opfyldt i denne del af fuglebeskyttelsesområdet. 

 

Bilag IV-arter: 

Der kan være forekomst af bilag IV-arter i området: Stor vandsalamander, spidssnudet frø, odder, mark-
firben samt diverse arter af flagermus. Flagermus er behandlet ovenfor (habitatområde). Yngleforekom-
ster vurderes usandsynligt på de pågældende arealer. Rebild Kommune vurderer derfor at projektet ikke 
vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for de dyrearter på habitatdirektivets bilag IVa eller 
ødelægge plantearter på habitatdirektivets bilag IVb. 

 

Kommuneplan 2021: 

Byggeriet foregår på et areal der i kommuneplan 2021 er udpeget som økologisk forbindelse, særligt 
naturområde, bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskab. Da byggeriet foregår på 
et areal, hvor der i forvejen er industri/industrigrund i sammenhæng med øvrige bygninger, vurderes 
byggeriet ikke at være i strid med kommuneplanens retningslinjer.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anja Daugbjerg Hansen 

Biolog 
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Bekendtgørelse 2021-06-21 nr. 1376 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
[Note 1)]

 
 

Bilag. Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af 
lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. 
Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 

 

Basisoplysninger Tekst 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 
Der ansøges om opsættelse og drift af en 4,99 MW flis 
varmtvandskedel (kaldet ny kedel), der skal benyttes 
som fyringsanlæg og anvendes til opvarmning af 
savværkets tørrestuer samt opvarmning af 
produktionsbygninger. Virksomhedens øvrige drift og 
produktionsmængde vil forblive uændret af udvidelsen. 
Den nye kedel skal erstatte eksisterende kedler. 
 
Der drejer sig om udskiftning af 1 primær og 1 reserve 
kedel (2,7 MW) med ny kedel på 4,99 MW, som 
opføres i et nyt kedelhus med ny 20 m skorsten. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre 
Norlund A/S 
Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager 
Tlf.: 96725500 
info@norlund.com 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson 
Jørgen Sølvsten Skriver 
Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager 
Tlf.: 22686845 
Jss@norlundwood.dk 

Projektets adresse, matr nr. og ejerlav. For havbrug angives 
anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for 
havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Conradsminde 23, Nørlund, 9610 Nørager 
1g, Nørlund Hgd., Ravnkilde 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter 
såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som 
den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 
projektet) 

Rebild Kommune 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For 
havbrug angives anlæggets placering på et søkort. 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af 
anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

Målestok angives: 

Kommunen har oplysningerne 

Forholdet til VVM-reglerne Ja Nej  

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og konkrete projekter (VVM). 

 X 
Hvis ja, er der obligatorisk VVM- 
pligtigt. Angiv punktet på bilag 
1: 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer 
og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

X  
Hvis ja, angiv punktet på bilag 
2: 

Bilag 2: 

Pkt. 3a. Industrianlæg til 
fremstilling af gas, damp og varmt 
vand (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1). 

BKG 2021-06-21 nr 1376
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Projektets karakteristika Tekst 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 
omfatter angives navn og adresse på de eller den 
pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav 

Bygherre ejer arealerne. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering.  

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m 2 

Matrikulært areal: 3109185 m2 
Veje: 5627 m2 

Bygninger: 14335 m2 

Bolig: 754 m2 

Overdækket areal: 883 m2 
Befæstet areal: ca. 75958 m2 (se billede 1 i bunden af 
dokument) 
 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med 
projektet og i givet fald hvor meget i m 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 
Projektets bebyggede areal i m2 
Projektets nye befæstede areal i m2 
Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

 
 
 
Der er ikke behov for grundvandssænkning  
Projektet er på 180 m2 

Projektet vil ikke være omfattet af nedrivningsarbejde 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
Vandmængde i anlægsperioden 
Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
Spildevand til renseanlæg i anlægspeArioden 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i 
anlægsperioden 
Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 
 
Kedlen og skorsten leveres præfabrikeret. Der 
anvendes beton, stål, jern, isolering og plast til 
byggeriet.  
 
Råstoffer: 
Vandmængder: Projektet forventes ikke at bruge vand 
 
Mængden af affald, som produceres i anlægsperioden, 
vil være begrænset, og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens anvisninger og affaldsregulativ. 
 
Der frembringes ikke spildevand i forbindelse med 
anlægsprojektet. 
 
Der sker ikke udledning af spildevand til vandløb, søer 
eller hav. 
 
Overfladevand håndteres lig eksisterende situation, 
hvor det ledes til bassin/sø sydvest for projektområdet 
 
Anlægsperioden 1/2-2023 til 1/4 -2023 
 
 

Projektets karakteristika Tekst 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt 
angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 
Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 
Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 
Vandmængde i driftsfasen 

Norlund A/S bearbejder ca. 200.000 ton træ årligt. 
Norlund A/S anvender ca. 3.300 ton brændsel årligt 
afhængigt af vejr og tørrebehov, ved dårligt vejr vil 
dette tal være højere. 
 
Der forventes 6-8.000 antal driftstimer årligt 
 
Der anvendes biobrændsel i form af træflis og flis, der 
er biprodukter fra Norlund A/S’ egen produktion. 
 
Brændslet opbevares i et spånhus, hvorefter det flyttes 
til en stor container med gummiged og derfra 
videre via transportbånd til kedlen. 
 
Der produceres ikke mellemprodukter. 
 
I forbindelse med drift og vedligehold anvendes 
fedtpatroner og gearolie, der opbevares indendørs. 
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6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i 
driftsfasen: 
Farligt affald: 
Andet affald: 
Spildevand til renseanlæg: 
Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 
Håndtering af regnvand: 

Virksomhedens affaldsproduktion i forbindelse med 
fyringsanlægget er begrænset.  
 
Kedlen vil ikke generere affald i driftsfasen. Eneste 
affaldsgenerering kan forekomme ved vedligeholdelse 
af forskellige komponenter. 
 
Aske fra fyringsanlæggets drift opbevares i container 
og bortskaffes af Marius Pedersen ca. 2 gange om 
året.  
 
Der produceres ikke farligt affald.  
Der vil ikke blive genereret spildevand, der skal afledes 
til renseanlæg. 
 
Der udledes ikke spildevand direkte til recipient. 
 
Regnvand håndteres lig eksisterende situation, hvor 
regnvand nedsiver i terræn. 
 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

 X  

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår 
eller en branchebekendtgørelse? 

X  
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 
»nej« gå til punkt 10 
 
Bekendtgørelse 2019-12-09 nr. 
1535 
om miljøkrav for mellemstore 
fyringsanlæg – nyt anlæg (MCP-
bekendtgørelsen) 
 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår 
eller krav i branchebekendtgørelsen? 

 
 

X 

 
Hvis »nej« angives og 
begrundes hvilke vilkår, der ikke 
vil kunne overholdes. 

 
 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF- 
dokumenter? 

 X 
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 
»nej« gå til pkt. 12. 
Nej 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? 
  

Hvis »nej« angives og 
begrundes hvilke BREF- 
dokumenter, der ikke vil kunne 
overholdes. 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT- 
konklusioner? 

 X 
Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 
»nej« gå til punkt 14. 
Nej 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? 
  

Hvis »nej« angives og 
begrundes hvilke 
BAT- 
konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

X  
Hvis »ja« angives navn og nr. 
på den eller de pågældende 
vejledninger eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 
 
MCP-bekendtgørelsens bilag 8 afledt 
af Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 
1984 "Ekstern støj fra virksomheder". 
 
Bekendtgørelse om miljøregulering af 
visse aktiviteter, Bekendtgørelse nr. 
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844 af 23/06/2017. 
 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

X  
Hvis »nej« angives 
overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 
 
 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

  
Hvis »nej« angives 
overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen 
 
(Projektet i sig selv skal overholde 
støjkrav i bilag 8 i MCP-bkg), men 
virksomhedens samlede 
drift (herunder støj) er omfattet af 
påbud af 5. december 2019) 
 

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

X  
Hvis »ja« angives navn og nr. 
på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller 
bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20. 
 
 
MCP- bekendtgørelsens bilag 2, 6 
og 7 afledt af Miljøstyrelsens 
vejledninger: 
 
• Vejledning nr. 2/2001 
”Luftvejledningen” 
• Vejledning nr. 4/1985 
”Begrænsning af lugtgener fra 
virksomheder” 
• Vejledning nr. 20/2016 ”Vejledning 
om B-værdier” 
 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

X  
Hvis »Nej« angives 
overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? 

X  
Hvis »Nej« angives 
overskridelsens omfang og 
begrundelse for overskridelsen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede 
støvgener  
I anlægsperioden?  
I driftsfasen? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
X 
X 

Hvis »ja« angives omfang og 
forventet udbredelse. 

Der kan forekomme støv i 
driftsfasen i forbindelse med 
opfyldning af kedel, dog antages 
det at støvgener ikke forværres 
mere end på nuværende 
tidspunkt med de eksisterende 
kedler. Træflisen flyttes med 
gummiged til magasinet, 
hvorefter alt er i lukket system. 
 
 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede 
lugtgener I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

 X 
Hvis »ja« angives omfang og 
forventet udbredelse. 
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22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for 
belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 

  
Hvis »ja« angives og 
begrundes omfanget. 

 
 

I anlægsperioden?  
 
 
I driftsfasen? 

X 
 
 
 
X 

 Der vil forekomme belysning i 
anlægningsperioden i det omfang det er 
nødvendig.  
 
Der vil i driftsfasen være etableret 
belysning for at sikre sig at 
driftspersonalet i aften- og nattetimerne. 
Belysningen vil være med nedadrettede 
lyskegle og kun være tændt efter behov. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 X  

Projektets placering Ja Nej Tekst 

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle 
formål? 

X  
Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

Projektarealet er beliggende i 
landzonen, og ansøger har ansøgt 
om tilladelse 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

X  
Hvis »ja« angiv hvilke: 

Skovbyggelinje 

Fredskov 

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

 X  

27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af 
udlagte råstofområder? 

 X  

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? 
 X  

Projektets placering Ja Nej Tekst 

29. Forudsætter projektet rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, 
og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

 X  

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen 
af en rejst fredningssag? 

 X  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede 
naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. 

  Nærmeste § 3 natur (mose) ligger ca. 
150 m sydvest for projektområdet 

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? 
  Der er ingen kortlagte naturtyper på 

projektarealet.  
Det vurderes, at der kan være forekomst 
af Damflagermus samt andre arter af 
flagermus (bilag IV-arter) i området.  
 
Etablering af kedelhus mv. vurderes at 
have neutral effekt på flagermus i 
området, da der hverken fældes træer 
eller nedrives bygninger 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede 
område. 

  Nærmeste fredede område ligger ca. 
130 m sydvest for projektområdet (§3 
beskyttet mose) 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder). 

  Der er ca. 45 m til nærmeste 
habitatnatur (bøg på mor): 
 
Natura 2000-område nr. 18: 
Habitatområde nr. 20 Rold Skov, 
Lindenborg Ådal og Madum Sø og 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1737441/Denmark/Karnov%20Group%20Licensvilka%CC%8Ar%20inkl.%20Business%20Optimiser%20og%20Brugersamtykke.pdf
https://pro.karnovgroup.dk/document/abs/BKG2016372
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/LBKG2019240_P3
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Fuglebeskyttelsesområde nr. 4 (Rold 
Skov). 

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster? 

 X 
Hvis »ja« angives hvilken 
påvirkning, der er tale om. 

36. Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandinteresser? 

 X Der er alm. drikkevandsinteresser i 
området 

37. Er projektet placeret i et område med registreret 
jordforurening? 

X  Området er V1-kortlagt. 
Der har været savværk på ejendommen 
siden 1887. Virksomheden har primært 
beskæftiget sig med opskæring af råtræ. 
Der er fundet bekræftende oplysninger 
om, at der har været imprægnering af 
træ eller anden overfladebehandling på 
savværket.  
Fra 1963 til 2003 har der været en 
underafdeling som fremstillede 
flagstænger og hegn. Der har været 
foretaget maling af flagstænger i mindre 
mængder og i hånden. Der var ingen 
malekabine. 
 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

 X  

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 X  

 

Projektets placering Ja Nej Tekst 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en 
øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

 X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? 
 X  

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger 
for miljøet? 

  Nordlund har valgt at udskifte deres 
eksisterende to kedler med en ny kedel, 
som er mere effektiv. 
 
Det drejer sig om udskiftning af en 1 
primær og 1 reserve kedel (2,7 MW) 
med ny kedel på 4,99 MW. Kedlen skal 
benyttes som fyringsanlæg og anvendes 
til opvarmning af savværkets tørrestuer, 
samt opvarmning af 
produktionsbygninger. 

 

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger. 
 

Dato: Bygherre/anmelder:  
 

Vejledning 
 

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de 
oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig 
med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets 
forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret 
på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. 

 
Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne 
påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en 
minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres 
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dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed. 
 

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af 
urigtige oplysninger til en offentlig myndighed. 
 
 
Billede 1: Areal befæstede areal 
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