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Partshøring forud for screeningsafgørelse om, at skovrejsning ved
Thylandsgade 12A, Bedsted i Thisted Kommune ikke er omfattet af krav
om miljøvurdering
Miljøstyrelsen har den 16. april 2020 modtaget en ansøgning fra Naturstyrelsen via
Thisted Kommune om skovrejsning ved Thylandsgade 12A, Bedsted i Thisted
Kommune.
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven1. Ansøgningen er
fremsendt til Miljøstyrelsen, som i den konkrete sag varetager
kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 1 i
miljøvurderingsbekendtgørelsen2, da staten er bygherre.
Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 1d: Nyplantning og rydning af skov med henblik
på omlægning til anden arealudnyttelse i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen skal
derfor vurdere, om projektet kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Det sker i en
særlig proces kaldet en screening.
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Det er Miljøstyrelsens vurdering, at I kan blive væsentligt, individuelt berørt af det
ansøgte projekt, og at I derfor er parter i sagen. Dette skyldes primært, at der vil
blive udlagt en skovbyggelinje omkring den nye skov. Derfor vil vi gerne høre, om I
har bemærkninger til Miljøstyrelsens udkast til afgørelse, inden vi træffer endelig
afgørelse i sagen.
Miljøstyrelsens udkast til screeningsafgørelse er vedlagt. Det fremgår, at
Miljøstyrelsen på det foreliggende grundlag har til hensigt at træffe afgørelse om, at
projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
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LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

projekter (VVM).
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BEK nr. 913 af 30/08/2019 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for

planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM).

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Hvis I har bemærkninger, bedes I fremsende dem enten i brev eller pr. mail senest
den 12. juni 2020 til Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C eller
mst@mst.dk mærket med journalnummer 2020 – 13771.
Hvis det vurderes, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og
tilladelse, kan Naturstyrelsen arbejde videre på at opnå de nødvendige tilladelser til
projektet. Screeningen er altså alene en afgørelse om, hvorvidt projektet er omfattet
af krav om miljøvurdering og tilladelse, og ikke en afgørelse om, hvorvidt projektet
kan opnå de nødvendige tilladelser.
Spørgsmål i sagen kan rettes til undertegnede.
Behandling af personoplysninger
Når Miljøstyrelsen foretager sagsbehandling kan der indgå personoplysninger i
sagen. Oplysningerne kan f. eks. være navn, adresse, cpr.nr. eller oplysninger om
enkeltmandsejede virksomheder. Oplysninger kan komme fra dig eller vi kan
indhente dem andre steder fra som f. eks i cpr-registeret, så vi kan sende digital post.
De kan ligeledes indhentes fra relevante myndigheder. Oplysningerne er
nødvendige for sagsbehandlingen. Du kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger,
vi har om dig. Ligeledes har du ret til at bede om, at vi retter oplysningerne, hvis du
mener, at de er forkerte eller giver et forkert indtryk. Miljøstyrelsen har pligt til at
tage stilling til din anmodning. Miljøstyrelsen skal ligeledes i forbindelse med en
anmodning om aktindsigt i en konkret sag foretage en vurdering af hvilke
oplysninger, herunder personoplysninger, der skal udleveres.
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