Byggeri og Miljø
Prinsens Alle 5
8800 Viborg
byggeriogmiljoe@viborg.dk

Aarsleff Rail A/S
Jegstrupvej 80
8361 Hasselager
e-mail: jal@aarsleffrail.com

Dato: 01. september 2016

Accept af midlertidigt støjende aktiviteter i forbindelse med etablering af ny
banevej og sporomlægning ved Viborg banegård, Banegårdspladsen 2B,
8800 Viborg.
Viborg Kommune har den 1. september 2016 modtaget en anmeldelse om
midlertidigt støjende aktiviteter i forbindelse med etablering af ny banevej og
sporomlægning ved Viborg banegård. Anmeldelsen er indsendt af Aarsleff Rail A/S
på vegne af Viborg Kommune og er sket i henhold til Miljøstyrelsens
bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Aarsleff Rail A/S har i anmeldelsen anført følgende:
Vi har følgende kommende natarbejder.
7 til 8 september
Spor 1 skal slutjusteres og dette kan ikke gøres mens der køre tog derfor skal
arbejdet laves om natten.
Der arbejdes fra 20:00 til 06:00
Støjen vil komme fra vores stopmaskine og fra en ballastkost, gravemaskine som
skal lave det rigtige ballastprofil på sporet.
6 til 7 september
Trampen på gangbroen skal udskiftes og den eksisterende afstivende konstruktion
skal fjernes.
For at trampen må monteres må der ikke være publikum på broen og det er derfor
nødvendigt at lave dette som natarbejde så der ikke er folk der skal over broen for
at komme med togene.
Arbejdet vil foregå fra 18:00 til 07:00
Der vil i forbindelse med arbejderne være lastbiler som kommer og køre med
materialer. Mobilkran til hejse arbejder. Borearbejde i forbindelse med fastgørelse
af trampen til fundamenter. Arbejder med montage af trampen

Viborg Kommune accepterer hermed anmeldelsen på følgende vilkår i henhold til
bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter § 3, stk.2.

Sags. Nr.: 16/12487
Sagsbehandler: pjj@viborg.dk
Direkte tlf.: 87 87 56 28

1. Aften/nat mellem den 6. og 7. september 2016, i tidsrummet 18.00 til
07.00, må der ske udskiftning af trampen ved gangbroen.
2. Aften/nat mellem 7. og 8. september 2016, i tidsrummet mellem 20.00 og
6.00 må der ske slutjustering af spor 1.
3. Der må ikke udføres andre støjende aktiviteter end de nævnte i
anmeldelsen.
Informartion
4. De omkringboende skal informeres skriftligt. Af orienteringen skal det
fremgå, i hvilken periode arbejdet forventes at foregå, og i hvilket tidsrum
på døgnet, arbejdet udføres. Udførende firmaets konktaktperson og
telefonnummer angives.
5. Det skal oplyses, at beboerne i tilfælde af uoverensstemmelse med det
oplyste kan rette henvendelse til Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.
6. Viborg Kommune, Byggeri og Miljø, og de omkringboende skal informeres,
såfremt der sker ændringer i planerne. Ændringer må kun udføres efter
accept fra Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.

Viborg Kommune kan dog uanset ovennævnte vilkår fastsætte yderligere vilkår
eller nedlægge forbud mod aktiviteterne, hvis de giver anledning til væsentlig
forurening. Dette gælder uanset, at det anmeldte eller ovennævnte vilkår er
overholdt.

Klagevejledning og søgsmål
Da Viborg Kommune er bygherre i denne sag, så kan denne afgørelse påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og
organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens
udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98.
En eventuel klage skal indgives til Natur- og Miljøklagenævnet, via Klageportalen,
som kan findes via et link på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Der kan logges på www.borger.dk eller
www.virk.dk, typisk med 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.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis der ønskes at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen.
Virksomheden vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget
klager.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500
kr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Vejledning om
gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller Viborg Kommune
om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage
tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har
truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent,
herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven.
Fristen er seks måneder, fra afgørelsen er meddelt, hvilket betyder, at et eventuelt
søgsmål skal være anlagt senest den 19. oktober 2016.
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte
afgørelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i
miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af afgørelsen kan dog kun ske under opfyldelse
af vilkårene, som er fastsat i denne afgørelse.

Med venlig hilsen
Palle Jean Jørgensen
Specialist, Miljøtekniker
Kopi til: Viborg Kommune, Trafik og veje, Britt Bak Odgaard, Email: bo1@viborg.dk

