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Offentlig høring om udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg 

Kære grundejerforening m.fl.  

Mariagerfjord Kommune har besluttet at orientere grundejerforeningerne i 

sommerhusområderne langs Kattegatkysten særskilt om projektet om udbygning af 

Mariagerfjord renseanlæg. 

Det ansøgte projekt 

Mariagerfjord Vand ønsker i samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning og Rebild 

Forsyning at udbygge Mariagerfjord renseanlæg. Projektet går ud på, at spildevandet 

fra Vesthimmerlands Kommune og en del af spildevandet fra Rebild Kommune 

pumpes til Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget i Hadsund skal udbygges for 

at kunne behandle og rense spildevandet fra de 3 kommuner. Projektet betyder, at 

der vil ske en forøgelse af udledningen af renset spildevand fra Mariagerfjord 

Renseanlæg til Kattegat. Udledningen sker via den eksisterende udløbsledning, som 

strækker sig 4 km ud i Kattegat 

Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune ønsker 

en detaljeret vurdering/undersøgelse af de miljøkonsekvenser, som en udbygning af 

renseanlægget vil betyde for naboer, naturen, vandmiljøet m.v. 

De 3 forsyninger har derfor haft et rådgivende firma (Orbicon|wsp) til at vurdere 

miljøkonsekvenserne. Dette er beskrevet i en rapport (miljøkonsekvensrapport). 

Denne rapport har været til politisk behandling i de 3 kommuner og politikerne har 



 

Side 2 af 2 

vedtaget at sende rapporten i offentlig høring. De 3 byråd har samtidig vedtaget et 

udkast til afgørelse om tilladelse, som er en del af høringen. 

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelse om tilladelse til projektet kan ses 

på kommunens hjemmeside om udbygning af renseanlægget: 

https://www.mariagerfjord.dk/Projekter/Renseanlaeg 

Her vil du også kunne se spørgsmål, bemærkninger og svar på de henvendelser der 

er sendt til kommunerne i forbindelse med debatfasen, som forløb i juni 2019. 

 

Offentlig høring  

Den offentlige høring løber over 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme 

med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og til udkastet til afgørelse om 

tilladelse til projektet. 

 

Efter høringen vil der blive udarbejdet et høringsnotat med opsamling på høringen og 

det afholdte borgermøde. Efter høringsperiodens udløb skal politikerne i de 3 

kommuner - med bagrund i høringsnotatet - tage stilling til, om projektet med 

tilhørende VVM-tilladelse kan godkendes. 

Høringsfristen er den 16. marts 2020 

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til 

Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne 

dato. 

Borgermøde 

Der afholdes et borgermøde den 25. februar 2020 klokken 19:00 – 21:00 i Arden 

Hallerne, Hvarrevej 6-8, Arden. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Dine bemærkninger vil blive offentliggjort 
 
Dine bemærkninger vil som nævnt blive behandlet i det høringsnotat, som bliver en 

del af den offentlige dagsorden, når politikerne skal tage endelig stilling til projektet. 

 



 

Side 3 af 2 

Spørgsmål og bemærkninger 

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på 

jkalo@mariagerfjord.dk 

 

Med venlig hilsen  

 

Jens Kalør 

Miljøtekniker 


