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Screeningafgørelse for miljøvurdering i forbindelse med forslag til tillægsregulativ 

for Simested Å naturstrækninger. 

Rebild Kommune har som vandløbsmyndighed udarbejdet forslag til tillægsregulativ for  

Simested Å naturstrækninger. 

 

Myndigheden skal i henhold til Miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt planer eller 

programmer medfører, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Rebild Kommune har 

derfor screenet forslaget til tillægsregulativ for Simested Å naturstrækninger. 

 

Rebild Kommune har på baggrund af en screening (vedlagt) vurderet, at forslaget til tillægsre-

gulativ for Simested Å naturstrækninger ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet og 

derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. 

 

Aktindsigt 

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen. 

 

Behandling af dine oplysninger 

I din sag kan der ske behandling af personlige oplysninger. De vil blive behandlet fortroligt og 

efter Databeskyttelsesforordningen og lov på området. Har du spørgsmål kan du kontakte 

kommunens databeskyttelsesrådgiver på telefon 99 88 76 18 eller e-mail dpo@rebild.dk. Du 

kan også læse mere om Rebild Kommunes persondatapolitik på www.rebild.dk. 

 

Offentliggørelse og klage 

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.rebild.dk den 12/07/2022. Der er 

herefter fire ugers klagefrist på screeningsafgørelsen. Se klagevejledningen i screeningen. 

 

Hvis der er spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 9988 7660 eller mail 

sivp@rebild.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Simon Vang Pedersen 

Vandløbsmedarbejder 

Miljøteknolog 
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Kopiliste: 
Berørte lodsejere 

Rebild Kommunes natur-afdeling 

Mariagerfjord Kommune 

Aktive Fritidsfiskere i Danmark, afid@aktivefritidsfiskere.dk og formand Leif Søndergård, stor-

myleif@gmail.com 

Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 

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

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk og lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

samt himmerland@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk Fritidsfiskerforbund, formand Arne Rusbjerg, teamstr@gmail.com 

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og rebild@dof.dk 

Forsvaret, NEPS@mil.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, formand Niels Barslund, 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Naturstyrelsen, nst@nst.dk 

Fiskeriinspektoratet, mail@fiskeristyrelsen.dk og frederikshavn@fiskeristyrelsen.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk og Andreas Bekker, 

ab@hjeds.dk  

Ålestrup Lystfiskerforening, Per Nielsen, perndk@gmail.com 


