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Afgørelse om ikke at udarbejde miljøkonsekvensvurdering
Jammerbugt Kommune har truffet afgørelse efter Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter om ikke at udarbejde en miljøkonsekvensvurdering for at etablere rutsjebanen Woodland med tilhørende stationsbygning,
garage og teknikrum i Fårup Sommerland.
Afgørelsen er meddelt med hjemmel § 21 i ovenstående lov.
Afgørelsen er truffet på baggrund af en screening efter kriterierne i lovens bilag 6,
og under forudsætning om at miljøgodkendelsens grænseværdier for støj ved boliger kan overholdes.
I afgørelsen er der lagt vægt på projektets karakteristika, projektets placering, samt
arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet.
Det er herefter kommunens vurdering, at projektet ikke kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet.
Screeningsmaterialet samt den tilhørende ansøgning er vedhæftet.
Begrundelse
Projektet omfatter opførelse af en ny rutsjebane, som skal placeres i den østlige
del af parken. Den nye rutsjebane er en helt nybygget forlystelse, som i udformning og tema er designet til Fårup Sommerland.
Projektet indebærer ikke risiko for større ulykker/katastrofer eller klimaændringer.
Der er ingen registrerede, beskyttede eller fredede arter, som påvirkes ved anlæg
af den nye rutsjebane.
Der er vil ikke genereres særlige affaldstyper eller spildevand i anlægs- eller driftsfase. Projektet giver ikke anledning til lugt, luftforurening eller støvgener.
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Den mest betydende indvirkning vil være af støjmæssig karakter, og reguleres ved
hjælp af vilkår om løbende kontrol ved beregninger og målinger af overholdelse af
konkrete grænseværdier for støj.
Der vil blive løbende bliver udført kontrol med støjforholdene i form af beregninger
og målinger jævnfør vilkår herom i miljøgodkendelsen.
Samlet set vurderes det, at anlægget ikke vil påvirke personer eller landskaber i
området væsentligt, hverken i driftsfasen eller i forbindelse med evt. uheld eller lignende.
Rutsjebanen opføres i overensstemmelse med lokalplan 19-008 og indenfor rammerne af miljøgodkendelsen fra 2019.
Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Jammerbugt Kommunes hjemmeside. Desuden vil der blive orienteret om afgørelsen i ugeaviserne.
Udnyttelse
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter § 39.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 49. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er
offentliggjort, jf. lovens § 51. Yderligere klagevejledning er vedhæftet.
Venlig hilsen
Inger Hebsgaard
Bilag:
Klage- og søgsmålsvejledning
Screeningsskema
Ansøgningsmateriale

Sendt til:
Fårup Sommerland A/S
Miljøstyrelsen: mst@mst.dk
Historisk Museum: historiskmuseum@aalborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt: dnjammerbugt-sager@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt: jammerbugt@dof.dk
Friluftsrådet : nordvest@friluftsraadet.dk
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Klage- og søgsmålsvejledning
Planloven
Hvad kan der klages over?
Jammerbugt Kommunes afgørelser efter planloven kan påklages til Nævnenes Hus gennem klageportalen.
Afgørelser efter planloven er blandt andet:

Landzoneafgørelser

Afgørelser om lokalplandispensationer

Afgørelser om lokalplanpligt

VVM-tilladelser

VVM-screeninger

Ekspropriationsafgørelser
Landzoneafgørelser og miljøkonsekvensvurderinger kan påklages for så vidt angår skønsmæssige og retlige
spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage uanset, hvad der begrunder din klage, og hvad du klager over.
For andre afgørelser kan kun retlige spørgsmål på påklages. Det vil sige, at du for eksempel kan klage, hvis
du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at
kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Hvem kan klage?

Ministeren.

Enhver med væsentlig individuel interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.
Hvordan klager man?
Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Her søger du på ordet
”Klageportal” og logger derefter med din NEM-ID. 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 kr. 900 for enkeltpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer, jf.
den nye lovgivning på området. Du betaler gebyret med betalingskort eller giroindbetaling i Klageportalen.
Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om 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 Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller raadhus@jammerbugt.dk. Kommunen
videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Frist for at indgive klage
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Virkning af at der klages
Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende
virkning. Det betyder, at afgørelsen ikke må udnyttes, før klagen er afgjort, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen.
Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter planloven kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om klagereglerne kan findes på www.naevneneshus.dk.
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