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Bilag A. BILAG 1 

Ansøgningsskema 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet 
af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til 
kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan 
forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af 
Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens 
bilag 5. 

Basisoplysninger !Tekst 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Møgelholt Invest A/S, v. Morten Schnack, 

Nybrogaardsvej 59, 9560 Hadsund. 
info@schnack-agro.dk tlf. 20774004 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Preben Clausen, Skibstedvej 10, 9293 
Kongerslev. himmerlandsdraen@gmail.com tlf. 
23997317 eller 98331117 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets Korupvej, 9560 Hadsund matr. 8am, 18h og 
geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 18i, Veddum By, Skelund (ubebyggede 
hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum). landsbrugslodder) 
Projektet berører følgende kommune eller kommuner ( omfatter såvel den Mariagerfjord 
eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis mitiø kan tænkes påvirket af projektet) 
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug Målestok 1:50.000 
angives anlæggets placering på et søkort. 
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget Målestok angives: 1:5.000 
og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg). 
Forholdet til WM reglerne Ila Nej 
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og X Hvis ja, er der obligatorisk WM-pligtigt. 
programmer og konkrete projekter (WM). �ngiv punktet på bilag 1: 
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og X Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: lC 
programmer og af konkrete projekter (WM). 
Projektets karakteristika Tekst 
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter Arealet ejes af bygherren 
angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og
ejerlav
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede Det er et landbrugslod. Der vil ikke blive nogen 
bebyggede areal i m2 bebyggelse eller noget befæstet areal. 
Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Projektet angår grundvandssænkning ved hjælp 
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i af dræn, af hensyn til dyrkning. Til 1,0 meter 
givet fald hvor meget i m under terræn. 
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 Øvrige spørgsmål er ikke relevante. 
Projektets bebyggede areal i m2 

Projektets nye befæstede areal i m2 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 
Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse 
med projektet 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Spørgsmålene er ikke relevante. 
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:
Vandmængde i anlægsperioden
Affaldstype og mængder i anlægsperioden
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden
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