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UDKAST Afgørelse om at skovrejsning på matr. nr. 12d og 9cf Bedsted
By, Bedsted ved Thylandsgade 12A, Bedsted ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering
Miljøstyrelsen har den 16. april 2020 modtaget jeres ansøgning via Thisted
Kommune om skovrejsning på areal, der tidligere har været benyttet til beboels,
græsning samt kratbevoksning i forbindelse med etablering af erstatningsskov som
konsekvens af etablering af Det Nationale Testcenter for vindmøller i Østerild.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om
miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1.
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal
gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente
eventuelle nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende
på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at
få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens
§ 39.

Sagens oplysninger
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er
fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og

LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM).
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beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 1, nr. 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2, da
staten er bygherre. Bygherres ansøgning er vedlagt som bilag 1, mens relevante
kortbilag fremgår af bilag 2.
Projektet er omfattet af bilag 2, 1d i miljøvurderingsloven: ”Nyplantning og
rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse”.

Projektbeskrivelse
Naturstyrelsen har erhvervet 2,6 ha af matr. nr. 12 d og 0,7 ha af matr. nr. 9cf
Bedsted By, Bedsted med henblik på skovrejsning og sammenbinding af byen med
Rønhede Plantage.
Ejendommene er ejet af Thisted Kommune og under erhvervelse med henblik på
overtagelse pr. 1.8.2020. Arealerne er beliggende i byzone og udpeget til
boligområde. Thisted Kommune ønsker dog i forbindelse med en igangværende
byfornyelse af etablere et attraktivt rekreativt område, idet efterspørgslen efter
boliger i området er begrænset, og der er udlagt andre arealer til dette formål. Det
nordligste areal har tidligere været benyttet til beboelse (bygninger er nedrevet) og
græsning med heste, mens det mindre, sydlige areal ligger hen som krat efter en
tidligere frugtplantage er opgivet for længst. Der er ikke beskyttet natur på de
omhandlede arealer.
Arealerhvervelsen er sket som led i etablering af 100 ha erstatningsskov i Thisted
Kommune som konsekvens af etablering af Det Nationale Testcenter for
vindmøller i Østerild og den politiske aftale herom fra 2010. I aftalen lægges vægt
på etablering af bynær skov med stor rekreativ og naturmæssig værdi.
Naturstyrelsen Thy har ansvaret for skovtilplantning og drift af den offentligt ejede
skov, herunder pleje af naturområderne.
Ved etablering af skoven følges Retningslinjer for statslig skovrejsning 2019, der
bl.a. omhandler hensyn til friluftsliv, natur, miljøbeskyttelse, kulturhistorie og
landskab, træproduktion samt klima og klimasikring. De nyerhvervede arealer vi
indgå som en naturlig del af Rønhede Plantage og pålægges efter tilplantning
efteråret 2020 fredskovspligt.
For at få en robust skov med stort naturindhold vil der skulle anvendes
overvejende danske løvtræ- og buskarter. For at sikre en hurtig etablering af
skoven vil der desuden anvendes hurtigt voksende hjælpetræarter. Der plantes
ydre skovbryn mod øst mod Thybanen med bl.a. bærbærende træer og buske. En
del af den tidligere have- og hækbeplantning bevares for at undgå indkig til
nabogrunde. Etablering sker ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig
landbrugspløjning. Ved tilplantning respekteres en tinglyst deklaration på to
spildevandsledninger på tværs af arealet, samt en ikke tinglyst drænledning skråt
henover arealet. Det allerede bevoksede areal mod syd bevares. Ved planlægning af
skoven er der lagt vægt på at skabe et stisystem med mulighed for rundture i
skoven og sammenhæng med eksisterende stiforløb i den sydligt beliggende
2 BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v.
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statsskov Rønhede Plantage. Hovedstierne anlægges med stabilt grus af hensyn til
færdsel på cykel og med barnevogne. I skovens centrale del etableres en lille
lysåben opholdsplads, og mod nord bevares og suppleres en lille frugthave.
Forud for skovens etablering har Thisted Kommune og Naturstyrelsen i december
måned 2019 indbudt alle interesserede borgere, interesseorganisationer og
foreninger til på en besigtigelse at være medbestemmende om skovens udformning
og indretning inden for rammerne af skovloven og Naturstyrelsens retningslinjer.
Anlægsperiode forventes at være oktober-december 2020. I tilfælde af et vådt
efterår alternativt foråret 2021.

Begrundelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke
vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor.
Beskyttet natur
Projektet er beliggende i Thisted Kommune, og vil på grund af afstanden ikke
kunne påvirke vadehavsområdet.
Projektområdet er ikke sammenfaldende med naturområder omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Nærmeste naturområde omfattet heraf er en sø
beliggende ca. 260 m nord øst for projektområdet, med bl.a. mellemliggende
boliger og jernbane.
Naturområdet vurderes ikke at blive påvirket af projektet, der ikke genererer
spildevand/overfladevand, til direkte eller indirekte afledning til søen. På grund af
afstanden til søen samt karakteren af projektet vurderes dette ikke medføre
skyggevirkning på naturområdet, ligesom projektet ikke forhindrer passage for
fauna til omkringliggende naturområder. Søen vurderes dermed ikke at undergå
tilstandsændringer som følge af projektet.
Analoge betragtninger gælder for øvrige naturområder i nærområdet omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
Samlet vurderes projektet således ikke at medføre tilstandsændringer i
naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Projektet er beliggende i en afstand af ca. 2,1 km fra nærmeste Natura 2000
område N27: Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø, der omfatter habitatområde H27
og fuglebeskyttelsesområde F21.
På baggrund af projektets karakter uden væsentlige emissioner eller øvrige
udledninger til og gener for omgivelserne, samt den faktiske afstand til Natura
2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med
andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området og dets
udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en
konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf.
habitatbekendtgørelsen3
3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater,
naturparker eller lignende områder til beskyttelse af natur og biodiversitet, idet
der ikke er faktiske planer herom inden for projektområdet.
Beskyttede arter
Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af
bilag IV arter og/eller rødlistearter, som vil kunne blive påvirket væsentligt af
projektet. Projektområdet ligger inden for udbredelsesområdet for birkemus,
flagermus, markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander og strandtudse.
Projektet indebærer ikke ændring af jord- og stendiger eller fældning af gamle
træer, nedrivning af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer
eller andre lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for
flagermus, markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Området vurderes ikke
at være potentielt levested for paddearter, da der ikke er vandhuller på eller i
nærheden af projektarealet. Birkemus er registreret flere steder i Thisted
Kommune, og det kan ikke udelukkes, at den også er at finde i nærområdet.
Den lever i lysåbne, ældre skove, kratbevoksede moser, enge og dyrkede marker.
Området vurderes dog at være for lysåbent i den nordlige del af projektområdet og
have for lidt kratbevoksning til i den sydlige ende til, at det er et velegnet levested
for birkemusen. Projektområdet er endvidere placeret bynært og i umiddelbar
tilknytning til jernbanen, hvilket vil give forstyrrelser i området.
Thisted Kommune anfører, at arealet har været drevet med omlægning og intensiv
afgræsning, og derfor vurderes ikke at være potentielt levested for sårbare arter
eller Bilag IV arter.
Projektet medfører ikke andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet.
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at projektet ikke i sig selv
eller i forbindelse med andre planer og projekter forurener, beskadiger eller
ødelægger yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for
dyrearter, eller ødelægger de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag
IV.
Støv, støj og vibrationer, lys og lugt
Der er flere naboer, der bor i umiddelbar nærhed til projektområdet.
Anlægsperioden strækker sig over ca. to måneder i løbet af 2020. Etablering sker
ved tilplantning med plantemaskine efter almindelig landbrugspløjning. Ansøger
har oplyst, at anlægsarbejdet vil overholde de lokalt fastsatte grænser for støj og
vibrationer.
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund heraf, at potentielle støv- og støjgener i
anlægsperioden vil være sammenlignelig med generne fra almindelige aktiviteter i
forbindelse med dyrkning af landbrugsjord.
Anlægsarbejdet skal 14 dage forud for påbegyndelse anmeldes til Thisted
Kommune, jf. kommunens hjemmeside www.thisted.dk. Bygge- og anlægsarbejdet
skal gennemføres i henhold til kommunens ”Forskrift for støjende og støvende
aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter”. Generelt kan støvgener
fra anlægsarbejde mindskes ved vanding i tørre perioder, mens fastsættelse af
tidspunkter for anlægsarbejdet kan reducere støjgener i omgivelserne. Regulering
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af evt. gener fra anlægsarbejdet vurderes i nærværende sag at være et
tilsynsanliggende, der henhører under Thisted Kommune.
Projektet vurderes ikke at genere væsentlige støv- og støjgener i driftsfasen, der
primært vil omfatte offentlighedens færdsel i området samt begrænsede aktiviteter
i forbindelse med pleje af arealet.
Evt. lyspåvirkning af omkringliggende arealer i anlægsperioden vurderes at være af
midlertidig karakter og ikke til væsentlig gene for omkringboende. I driftsfasen vil
projektet ikke være oplyst, og dermed vil det ikke medføre væsentlige lysgener for
omgivelserne.
Projektet vurderes ikke at medføre væsentlige lugtgener for omkringboende i
hverken anlægs- eller driftsfasen, da der ikke opføres anlæg til spildevand eller
slam, der ikke sker opstuvning af stillestående vand, ligesom der ikke opføres
bygninger eller afkast med potentielle lugtemissioner.
Der etableres ikke udsigtspunkter i skoven, hvorfor projektet vurderes ikke at
medføre indbliksgener for omkringboende.
På baggrund af ovenstående vurderes projektet samlet set ikke at være til
væsentlig gene for befolkningen i området, da det ikke vil medføre væsentlige
påvirkninger fra støv, støj, lys, lugt eller indblik i hverken anlægs- eller driftsfasen.
Ressourcer og affald inklusivt spildevand
Projektet genererer ikke affald eller spildevand i anlægs- eller driftsfasen.
Bygge- og beskyttelseslinjer samt fredninger
Projektområdet er ikke sammenfaldende med bygge- og beskyttelseslinjer i
henhold til naturbeskyttelsesloven.
Ved tilplantning respekteres en tinglyst deklaration på to spildevandsledninger på
tværs af arealet, samt en ikke tinglyst drænledning skråt henover arealet. Der er
ikke kendskab til øvrige dræn i området. Såfremt der ved anlægsarbejdet findes
dræn i området, gøres der opmærksom på, at omlægning heraf - herunder ændring
af trace og hældning - kan kræve tilladelse efter Vandløbsloven.
Når projektet er gennemført, vil den nye bevoksning afkaste en 300 m
skovbyggelinje. Inden for denne må der ikke placeres bebyggelse, såsom
bygninger, skure, campingvogne og master. Der er en række undtagelser fra
forbuddet, og dispensation hertil kan ansøges hos Thisted Kommune. Dette vil
medføre en begrænsning i anvendelsen af de omkringliggende ejendomme
omkring projektområdet. Idet der forefinde dispensationsmulighed ligesom
skovbyggelinjen af kommunen kan ansøges reduceret hos Miljøstyrelsen, vurderes
projektet ikke at medføre en væsentlig påvirkning for de omkringboende.
Der er ikke registreret fredede/ikke fredede fortidsminder eller fredninger inden
for projektområdet.
Museum Thy oplyser:
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”Der er ikke registreret fortidsminder på det aktuelle areal, som har ligger hen som
skiftevis hede, mark og grønne arealer siden i hvert fald 1800-tallet. Men arealet er
placeret i et af de områder med flest fortidsminder i Thy. Inden for en afstand af
200 meter fra arealet er der tidligere udgravet rester af tre bebyggelser og en større
overpløjet høj fra bronzealderen med både jordfæste og brandgrave. Godt 250
meter nordvest for arealet løber en linje af gravhøje som markerer en af de
forhistoriske hovedfærdselsårer igennem Thy, mens et meget stort antal
registrerede gravhøje mod syd og øst viser hvor intensivt landskabet her har været
udnyttet i forhistorisk tid.
På den baggrund vurderer museet, at der er overhængende risiko for at
skovrejsning, anlæggelse af veje, stier m.m. kan skade væsentlige, skjulte
fortidsminder på især de højest liggende områder i arealets østligste og vestligste
del. På den baggrund anbefaler museet, at der foretages en forundersøgelse i god
tid forud for skovrejsning og evt. andre jordarbejder på arealet, så tilstedeværelsen
af evt. fortidsminder kan afklares forud for anlægsarbejdet”.
Nærmeste fredninger ligger ca. 1.700 m fra projektområdet og vedrører
kirkefredninger ved Bedsted og Grurup Kirker.
Nærmeste fredede fortidsminde er en rundhøj fra oldtiden (lokalitets nr. 11010171), der ligger ca. 600 m nord øst for projektområdet.
Projektet vurderes ikke at være i strid med fredningernes formål eller i øvrigt
påvirke fredede fortidsminder, kulturarvsarealer m.v. på baggrund af afstanden
hertil samt projektets karakter.
Projektområdet er ikke placeret inden for kystnærhedszonen.
Overfladevand, grundvand og oversvømmelsesrisici
Nærmeste beskyttede vandløb ligger på den vestlige side af Bedsted ca. 490 m
nord vest for projektområdet. Det vurderes, at projektet ikke medfører direkte
afstrømning med overfladevand til vandløbet eller andre
overfladevandforekomster. Endvidere forventes projektet ikke at medføre
skyggepåvirkning af søer/vandløb på baggrund af afstanden hertil fra det
skovtilplantede område.
Projektet vurderes generelt ikke vil påvirke muligheden for at etablere fremtidige
tiltag for at opnå målopfyldelse i vandområder.
Projektområdet er beliggende i område med drikkevandsinteresser. Der er således
ikke særlige drikkevandsområder inden for projektområdet, der heller ikke er
sammenfaldende med indsatsområde og boringsnære beskyttelsesområder.
Projektområdet ligger inden for indvindingsområde til almen vandforsyning uden
for OSD, ligesom en mindre del af det sydlige areal med kratbevoksning
overlapper med nitratfølsomme indvinding områder. Den fremtidige
arealanvendelse taget i betragtning vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke
medfører fare for forurening af grundvand og drikkevand i området.
Der ligger ingen søer eller åer inden for arealet, som er udpeget i
vandområdeplanerne. På det foreliggende grundlag er det Miljøstyrelsens
vurdering, at projektet ikke medfører risiko for at forringe den eksisterende
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tilstand eller forhindre målopfyldelse for målsatte overfladevandområder og
grundvandsforekomster, jf. lov om vandplanlægning.
Projektområdet er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse i Thisted
Kommunes klimatilpasningsplan (kommuneplantillæg nr. 13). På baggrund af
projektets karakter vurderes det anmeldte i øvrigt ikke at være sårbart i forhold til
evt. oversvømmelse.
Jordforurening og drikkevandsinteresser
Der er ikke registreret kortlagte jordforureninger inden for projektområdet, hvis
nordlige del dog er omfattet af kommunens områdeklassificering på baggrund af
placering i byzone.
Projektområdet grænser heller ikke op mod kortlagte jordforureninger. På
baggrund heraf vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke medfører mobilisering af
jordforurening, der kan påvirke grundvands- og drikkevandsforekomster negativt.
Arealer, landskab
Projektområdet er beliggende i byzone, og ejendomme er pt. ejet af Thisted
Kommune. Arealet er under erhvervelse fra Naturstyrelsen med henblik på
overtagelse pr. 1.8.2020. Der foreligger underskrevet købsaftale. Det nordligste
areal har tidligere været benyttet til beboelse og græsning med heste, mens det
mindre, sydlige areal ligger hen som krat efter en tidligere frugtplantage er opgivet
for længst.
Der foreligger vedtaget lokalplan nr. 41 ”Boligområde – Rønheden” for den sydlige
del af projektområdet, hvor arealet er udpeget til boligområde (delområde 2e).
På matriklen er der i dag eksisterende skov, og Thisted Kommune har oplyst, at
der ikke bliver plantet ny skov på matriklen, der er omfattet af lokalplan 41.
Lokalplanen sætter kun begrænsninger for nye projekter, og der er ikke
handlepligt på planen. Lovlig eksisterende forhold kan fortsætte, og lokalplanen er
derfor ikke en begrænsning for det samlede projekt. Thisted Kommune mener, at
et nyt skovrejsningsprojekt ikke ville være i overensstemmelse med lokalplanens
principper, da formålet og anvendelsen for området er til boligformål, hvilket der
ikke kan dispenseres fra.
For hele arealet (del af matrikel nr. 9cf og hele 12d Bedsted By, Bedsted) gælder
6.B.12, som er en boligramme i Kommuneplan 2017-2029. Thisted Kommune
bemærker, at skovrejsningen ikke er i overensstemmelse med rammen, men
Kommuneplanen sætter umiddelbart ingen begrænsning for det ansøgte projekt.
Der ud over er projektområdet ikke omfattet af udpegninger i Thisted Kommunes
kommuneplan 2017-2029.
På den baggrund vurderes projektet ikke at tilsidesætte udpegninger i Thisted
Kommunes kommuneplan 2017-2019.
Miljøstyrelsen har ikke kendskab til, historiske, kulturelle, arkæologiske eller
geologiske landskabstræk inden for projektområdet, som kan blive væsentligt
påvirket af projektet. Projektområdet er ikke placeret i bevaringsværdige
landskaber, nationale kystlandskaber, nationale geologiske interesseområder,
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geologiske rammeområder eller værdifulde geologiske områder, ligesom det ikke
er placeret i område med råstofinteresser.
Bygherre har oplyst, at en tinglyst deklaration på to spildevandsledninger på tværs
af arealet, samt en ikke tinglyst drænledning skråt henover arealet respekteres ved
tilplantning.
Kumulative påvirkninger
Miljøstyrelsen har ikke kendskab til projekter i nærområdet, der vil kunne medføre
væsentlige kumulative påvirkninger af natur, miljø eller befolkningen.
Miljøpåvirkning på tværs af landegrænser (Espoo)
Projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende miljøpåvirkninger, idet det
ikke forårsager emissioner til miljøet, den visuelle påvirkning er af stærk lokal
karakter på baggrund af skovrejsningsarealets størrelse sammenholdt med, at
afstanden til den dansk-tyske grænse er stor.
Samlet vurdering
Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag
eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede
arter negativt.
Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der
forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller
driftsfasen, ligesom projektet ikke genererer emission eller udledning af stoffer til
luften eller våde recipienter.
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af
krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet.

Høring
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Thisted Kommune, Museum Thy og
BaneDanmark i perioden 13. maj – 2. juni 2020. Der er foretaget en høring af
mulige berørte parter i perioden XX - XX juni 2020.
Høringsbemærkninger:
Kommunen havde primært bemærkninger vedr. planbestemmelser og Museum
Thy havde bemærkninger vedr. arkæologisk interesser i området.
Bemærkningerne er indarbejdet i de respektive afsnit, hvor det er fundet relevant.
Indsæt XX

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås
på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 30.
marts 2020.
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger,
der følger af lovgivningen.
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Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende
foreninger 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, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og
1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-ogfoedevareklagenaevnet/vejledning/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke
modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen
dvs. den XX 2020.
Betingelser mens en klage behandles
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter
Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen
begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis
nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse
før det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde
påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
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Med venlig hilsen

Christina Kittner
+45 21 44 79 88
chkit@mst.dk

Kopi til:
Thisted Kommune, sendt pr. e-mail til thistedkommune@thisted.dk
Museum Thy, sendt pr. e-mail til niels@museumthy.dk
BaneDanmark, sendt pr. mail til banedanmark@bane.dk
Berørte parter

Bilag:
Bilag 1: Ansøgning
Bilag 2: Kortbilag
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