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Godkendelse med vilkår
Aalborg Kommune meddeler i medfør af § 33 tillæg til godkendelse af Aarsleff Rail
A/S, Vejdybet 18, som er miljøgodkendt den 10. juni 2020 med hovedlistepunkt
K212, der bl.a. omfatter:
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald … forud for nyttiggørelse … med
en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen … Rekonditionering, herunder
omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald … forud for nyttiggørelse … med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen ….

Init.: PIM
EAN nr.: 5798003742977
Åbningstider:
Mandag - onsdag
09.00 - 15.00
Torsdag
09.00 - 17.00
Fredag
09.00 - 14.00
Send så vidt muligt elektronisk

Tillægsgodkendelsen omfatter ændring af vilkår 2 i eksisterende miljøgodkendelse af post til Aalborg Kommune
10. juni 2020 således, at miljøgodkendelsen er gældende indtil 1. juni 2021.
Vilkår 2 i miljøgodkendelse af 10. juni 2020 ændres til følgende:
Vilkår 2. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset og er gældende indtil den 1. juni 2021.
Baggrund for sagen
Aarsleff Rail A/S har søgt om forlængelse af eksisterende miljøgodkendelse indtil
den 1. juni 2021, da den eksisterende miljøgodkendelse er gældende indtil 1. januar
2021.
VVM – screening
Aalborg Kommune har ikke vurderet det ansøgte i forhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) i medfør af lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018, da det er vurderet
at ændringen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til den VVM screening, der blev foretaget i forbindelse med virksomhedens miljøgodkendelse, der
blev meddelt den 10. juni 2020.
Offentliggørelse og klagevejledning
Miljøgodkendelsen vil blive annonceret og offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration (DMA) på: https://dma.mst.dk/ .
Annoncering af godkendelsen kan ses fra 17. december 2020 til 15. januar 2021.
Tillæg til miljøgodkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgerne og enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald, en række
foreninger samt organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens § 99 og 100.

Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så
vidt angår retlige spørgsmål. Afgørelsen i forhold til VVM kan påklages af enhver
med retlig interesse i sagens udfald samt af en række landsdækkende foreninger og
organisationer, jf. planlovens § 59.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som du finder et link til her:
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. Her kan
du også finde vejledning.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet 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
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter
anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagefristen udløber den
15. januar 2021.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning. Udnyttelsen af godkendelsen sker
dog på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Eventuelt søgsmål (domstolsprøvelse) skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig
afgørelse foreligger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.
Lovgrundlag
Aarsleff Rail A/S må ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven 241 af 13. marts 2019 ikke
etableres, udvides eller ændres, før Aalborg Kommune har meddelt godkendelse
hertil, jf. også Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018,
Bilag til sagen
1. Ansøgning modtaget den 4. december 2020
Partshøring
Der blev ikke foretaget partshøring vedrørende udkast til miljøgodkendelse hos virksomheden og hos naboerne, da Aalborg Kommune vurderer, at det ansøgte er af underordnede betydning.
Aalborg Kommunes bemærkninger
Aalborg Kommune, Virksomhedsmiljø vurderer, at virksomheden er indrettet og drives så det sikres. at affaldshierarkiet, jf. § 6 b i miljøbeskyttelsesloven iagttages og
der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og
begrænse konsekvenserne heraf.
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Venlig hilsen
Pia Mathiasen
miljøsagsbehandler
3196 4482
pia.mathiasen@aalborg.dk

Kopi til:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland
TRnord@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening
dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening
Lokalafdeling Aalborg:
dnaalborg-sager@dn.dk
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