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WM-tilladelse til etablering af en omfartsvej nord om Grenaa
I forbindetse med en udvidelse af havneantæggene i Grenaa, ønskes det at få etableret en omfartsvej
nord om Grenaa for at skabe en forbedret adgang tiI Grenaa Havn, samt de erhvervsområder der ligger
nord for byen.
Vejdirektoratet har gennemført en forundersøgelse for placeringen af mulige omfartsveje nord om
Grenaa. Projektet er overført til Norddjurs kommune, der nu har ansvaret for plantægning og antæg.
Norddjurs kommune har anmetdt etabtering af en ny omfartsvej nord om Grenaa efter WM reglerne
(Bekendtgøretse nr. 1510 af 15112/2010). På baggrund af en screening er det vurderet af omfartsvejen
kan påvirke mitjøet v¿Esenttigt.

Der skal derfor gennemføres en WM (mitjøvurdering), inden der træffes bestutning om at tittade
projektet.
Der er udarbejdet et forstag til kommuneptantitlæg nr.23 til Kommuneptan 09 og gennemført en WM
proces, hvor de mitjømæssige påvirkninger er vurderet, og hvor offentligheden er btevet inddraget.
Norddjurs kommune har i plantægningen arbejdet med tre alternativer:

.
.
.

Den nuværende vejforbindetse via Metlemstrupvei (0 atternativet).
Linjeforstag 1 på ca. 6 km nord om Dotmer og Ästrup frem tiI Nordhavnen.

Linjeforstag 2 på ca. 4,4 km
Åstrup tiI Nordhavnen.

i

for[ængelse af Meltemstrupvej. Linjeforstaget løber nord om

På baggrund af WM-redegøretsen og den offenttige debat er der lavet en sammenfattende redegørelse,
der opsummerer afvejningerne og mitjøhensynene. Den sammenfattende redegøretse er bitag tiI denne
WM-tittadetse og er sammen med WM-redegøretsen, kommuneptantiltægget samt tilhørende
mitjøvurdering centrale dokumenter i bestutningsprocessen.

Norddjurs kommune har på baggrund af materialet foretaget en afvejning af interesserne og har vatgt
den nordtige tinjeføring (tinjeforstag 1). På den baggrund har byrådet den 25. februar 2014 vedtaget
kommuneptantiltæg nr. 23.
WM-tittadetsen har tiI formåt at mutiggøre etabteringen af en ny omfartsvej nord om Grenaa og dermed
sikre en god infrastruktur for Grenaa Havn og industriområderne nord for byen.
Norddjurs Kommune har ved afvejningen tagt vægt på, at påvirkningen af landskabet er begrænset, at
tinjeføringen vil bidrage væsenttigt tit en forbedring af vejadgangen til Grenaa Havn, at det via

afværgetiltag

er muligt at

begrænse påvirkningerne

og at de øvrige mitjøpåvirkninger

med

gennemførelse af afværgetittagene er begrænsede.
Mitjøhensynet er integreret i afgørelsen i form af krav om btandt andet etablering af regnvandsbassiner,
faunapassage i forbindelse med vandtøbene, støjdæmpning og håndtering af lysgener.
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er med det plantagte vejfortøb og vitkårene sikret, at der ikke sker skade på udpegningsgrundtaget
Natura 2000 områder elter på yngte og rastesteder for beskyttede artei i¡itag -rV) efier
Bekendtgøretse om udpegning og administration af internationate naturbeskyttelsesområder samt
beskyttetse af visse arter (Bekendtgøretse nr. 408 af 01 /05/2007).

let
for

Ud fra en samlet afvejning vurderer Norddjurs kommune, at mitjøpåvirkningerne ved projektet er inden
for det acceptabte og giver derfor tittadetse til gennemføretse-ai tinjeforstag 1 efter WM-regterne på

føtgende vitkår:
a

Ptaceringen

af

antægget

og projektets efterføtgende detaitprojektering skat v¿Êre i

overensstemmetse med principperne for wM-redegørelsens tinjeforstag
a

Der skaI gennemføres en

prøveundersøgelse

af traceet for

1.

fortidsminder, inden

antægsarbejder påbegyndes.
o

a

a

a

a

I forbindetse med titrettelæggetse af antægsarbejdet, etabtering af arbejdsptadser og

ved

væsentlige ændringer skaI naboerne informeres om forventede aktiviteter og tidsperioder.
Ved det beskyttede dige skat arbejdsarealet indskrænkes mest mutigt under antægsfasen,
såtedes at indgrebet i diget btiver så begrænset som muligt.
lnden antægsarbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes en ptan for anlægsarbejdet, såtedes
at risikoen for spitd til vandtøbene minimeres.
Der skal etabteres regnvandsbassiner for at mindske påvirkningen af de nærtiggende vandtøb
samt grundvandet med stoffer fra overftadevandet. Regnvandsbassinerne skat etabteres som
våde bassiner efter de principper der er beskrevet i VVM-redegøretsen.
Regnvandsbassinerne skal etabteres i forbindetse med den første det af antægsfasen, såtedes
at de under antægsarbejderne kan bidrage til beskyttetsen af Kejserbækken, Saltbækrenden
og Saltbækken.

I vejprojektet er indarbejdet underføringer af vandtøb. Underføringer etableres med
banketter, således at de også kan fungere som faunapassager for bt.a. odder. Faunapassagerne skal etabteres i overensstemmelse med Vejtedningen om fauna og menneskepassager fra
Vejregterne.
a

Underføringen skal dimensioneres ud fra den nuværende viden om klimaændringer, såtedes
oversvømmelse af vejen etler opstuvning af vand som føtge af passagen i

at risikoen for

fremtiden begrænses.
a

a

a

a

Vejen skal ved krydsningen af lavningen ved Kejserbækken anlægges så højt, at den ikke vil
blive oversvømmet ved ekstrem nedbør i fremtiden.
Det skal i forbindelse med antægsarbejdet overvåges, om der er udsigt tiI støvgener og i givet
fatd skal de afværges ved afdækning, vanding, overdækning af jorddepoter e[[er andet, der
kan begrænse støvpåvirkningen i omgivetserne.
Arbejdsbetysning skaI opstittes, så den ikke udstråter generende lys mod botiger. Hvis der af
sikkerhedsmæssige årsager anvendes fast aftenbetysning, skat denne afskærmes, så botiger

ikke generes.
Der etableres afskærmning mod lysgener fra kørsel på omfartsvejen, ved den bygning der er

identificeret i WM- redegøretsen.
a

Der filhvrles qtairlæmnnino
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ved de irittiggende ejendoÃme, hvoi den veitedende Jtr¡gránr" ó¿ sg¿¡iÀ) ou*r.n¿ãt.Der skat laves en forundersøgelse af mutighederne for at gennemføre en jordfordeting, da
den kan begrænse påvirkningen af landbrugene i området.
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Vitkårene skal sikre, at vejens negative mitjøpåvirkninger mindskes og imødegås. Vitkårene har baggrund

i

kommuneptantittægget, tokatptanen samt WM-redegøretsen
afvejninger er beskrevet i den sammenfattende redegøretse.

og

Miljørapporten. De

n¿Ermere

i henhotd tit 5 2, stk. 4, nr. 2 i Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om
visse offenttige og private an[ægs virkning på mitjøet (WM) i medfør af lov om

Tittadetsen meddetes

vurdering

af

ptantægning.

Wfi-tittadelsen bortfalder, hvis den ikke
(Bekendtgøretse nr. 587 af 27/05/2013).

er udnyttet inden 3 år, jf .

Ptantovens

S 56, stk.

1

Hvis Wfi-titladetsen er udløbet, vit muligheden for at opnå en ny titladetse være afhængig af, om der er

sket ændringer i;

.
.
.
o

viden om anlægget og dets virkninger,
viden om omgivetsernes følsomhed,
i de faktiske forhotd i nærområdet,
påvirkninger fra andre projekter, hvor påvirkningen kumulerer med de omhandlede forhold.

En ny tittadetse skat annonceres og kan påktages

efter regterne på det pågætdende tidspunkt.

i forbindelse med WM-tittadetsen taget stitling til andre nødvendige tittadelser efter anden
lovgivning, så som eksempelvis godkendetse af vejtitstutninger, gennembrud af diget, dispensation fra
naturbeskyttetsestovens S 3 (Bekendtgøretse nr. 951 af 03/07/2013), ligesom der heller ikke er taget
stitting tiI eventuetle landzonetitladetser mv.
Der er ikke

Offentliggørelse
Afgøretsen om at meddete WM-tittadetse vit btive offenttiggjort på Norddjurs kommunes hjemmeside.
Klage
Afgøretsen kan påktages

Nævnet kan tage stitting

tiI Natur-

og Mitjøktagenævnet

efter ptantovens

SS

58 og 59.

tit atte spørgsmåt og viI kunne ændre den påktagede afgøretse, såvel hvis den er
som hvis nævnet mener, at afgørelsen er urimetig etler

i strid med gætdende retsregler,
uhensigtsmæssig.
Følgende er ktageberettigede
a
a

a

Miljøministeren
enhver med rettig interesse i sagens udfald, herunder et nationatparkfond oprettet efter lov
om nationalparker
tandsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttetse af natur
og mitjø etter varetagetsen af væsentlige brugerinteresser inden for areatanvendetsen, på
betingetse af
¡ at foreningen etter organisationen har vedtægter e[ler love, som dokumenterer dens

o

formål, og
at foreningen etter organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offenttige bekendtgøretse.
Ktage skat sendes Norddjurs kommune og fristen er arbejdstids ophør på den sidste dag af klagefristen
Det gætder også ved brug af e'mai[.
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Ved evt. klage

vit

Norddjurs kommune sørge

for, at ktagen btiver videresendt tit Natur- og
i forbindetse med

Mitjøktagenævnet sammen med en udtatetse og det sagsmateriate, der er anvendt
sagens behandling hos myndigheden.

Samtidig hermed sender Norddjurs kommune en kopi af udtatetsen tit de i sagen invotverede parter med
en frist på 3 uger for at komme med bemærkningertiI Natur- og Miljøktagenãvnet.

Ngtur' og Mitjøktagenævnet opkræver et ktagegebyr på SOO kr. Ktagenævnet vit sende et kvitteringsbrev
klager for modtagetsen af ktagen, og samtidig bestitte en faktura hos Statens Administration. Statens
Administration fremsender herefter på vegne af Natu!"- cg Miljøktagenævnet og inden 7 dage en faktura
direkte tiI ktager. Betatingsfristen fremgår af fakturaen.

til

Det er en betingelse for Natur- og Mitjøktagenævnets behandting af en ktage, at gebyret indbetates.
Norddjurs kommunes afgøretse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offenttige
bekendtgøretse.
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og Mitjøktagenævnet kan

af

i medfør

Ptanlovens S 60 (Bekendtgøretse nr. 587 af 2710512013), stk. 3 bestutte, at tittadetsen ikke må
udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuett igangsatte bygge- og antægsarbejder standses.

Naturbeskyttelseslovens S 20
Afgøretsen er desuden en principgodkendetse af projektet i henhotd til naturbeskyttelseslovens S 20
(Bekendtgørelse nr. 951 af 03/07/2013). og Bekendtgøretse om godkendelse af offenttige vejantæg og af
ledningsanlæg m.v. i det åbne tand (Bekendtgørelse nr.782 af 24/06/2O10). Principgodkendetsen gives
af kommunalbestyrelsen og kan ikke påktages.
Der skal inden antæg søges om en endelig 5 20 godkendetse på basis af detaitprojektet.

Naturbeskyttetseslovens 5 20 har tit formåt at sikre en tidtig dialog mettem vej- og fredningsmyndighederne samt varetagelse af landskabelige, geotogiske, naturmæssige og fredningsmæssige interesser.

I forbindelse med WM-arbejdet er der foretaget en afvejning af interesserne og projektet vit ikke
medføre en væsentlig påvirkning af landskabet, fredningsinteresser, Natura 2000 områder etter bitag lV
arter.
Vitkårene om banketter i WM-titladelsen virker desuden som afværgetittag i henhotd tiI de interesser,
der skal varetages efter Naturbeskyttetsestoven (Bekendtgørelse nr. 951 af 03/07 /2013)"

Bilag: Den sammenfattende redegøretse efter Lov om Mitjøvurdering af ptaner og programmer med
beskrivelse af projekt, miljøhensyn og ptanfortøbet (Bekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013).
Kopi

til:

Mitjøministeriet,

Vejdirektoratet,
Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Afdeling, Kvædevej 19, 8500 Grenaa, norddiu rs@dn.dk
Fri tuftsrådet, oest iytla-nd@ f !.i trif tsra.ad et. dk
Dansk Ornitotogisk Forening, Vesterbrogade 140,1620 København V,
Dansk Ornitologisk Forening, v/Jens Bonde Poulsen, Hevringvej 24, BgS0 Ørsted,

Naturstyretsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, nst@nst.dk
Dansk Botanisk Forening, Jytlandskredsen, dbf .oestiv[land@emait.com
Kutturarvstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V,
Museum Østjyttand, Randers - Djursland, Stemannsgade 2, 8900 Randers C, mai[@museumoi.dk
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Danmarks Naturfredningsforening, Norddjurs Afdeling, Kvædevej 19, 8500 Grenaa,
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,1620 København V, natur@dof'dk
Samt naboer indenfor 150 meter fra omfartsvejen

Med ventis hilsen

[,Lú{^}..-

Marie Karlsson
Biotog
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