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Dato: 22. december 2016

Accept af midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med
etablering af ny banevej ved Viborg banegård, Banegårds Allé 1, 8800 Viborg.

Viborg Kommune har den 20. december 2016 modtaget en anmeldelse om
midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med etablering af ny
banevej ved Viborg banegård. Anmeldelsen er indsendt af Per Aarsleff 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.
Aktiviteterne vil finde sted i perioden fra 9. januar 2017 til 1. juni 2018. Arbejdstiden
vil være mandag til fredag i tidsrummet 6.00 til 18.00. Der vil i perioden blive behov
for arbejder om aftenen, nat og i weekender, men tidspunkterne kendes endnu
ikke. Det er ikke medtaget i denne accept og skal derfor anmeldes særskilt, når der
er et konkret behov.
I forbindelse med arbejderne vil der blive udført følgende aktiviteter: Bortkørsel af
forurenet jord, anlæg af ny vej, ramning af spuns, nedbrydning af perronforkant og
kulkælder. Vibrationsmåler opsættes ved remisen når der spunses.
Ved evt. støvgener vil der blive foretaget vanding. Støjende aktiviteter begrænses
ved at arbejdet kun foregår på hverdag i tidsrummet 6.00 til 18.00. Tung transport
til og fra området vil ske via Banegårds Allé og Heidelberg Allé.
Viborg Kommune accepterer hermed anmeldelsen på følgende vilkår i henhold til
bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter § 3, stk.2:
Støj:
1. Fra den 9. januar og til den 1. juni 2018 må der udføres støjende aktiviteter
ved den nye banevej, herunder spunsning, mandag til fredag i tidsrummet
fra kl. 6.00 – 18.00.
2. Der må ikke udføres støjende aktiviteter lørdage eller søn- og helligdage.
Vibrationer
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3. Der må i ovennævnte perioder kun udføres aktiviteter der giver anledning
til vibrationer, fra mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 6.00 til 17.00. Det
maksimale KB-vægtede accelerationsniveau på Law 75 dB, må som
udgangspunkt ikke overskrides, målt indendørs i omliggende beboelser,
som anført i Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997.
4. Nedbringning af spuns skal ske med vibrator. Såfremt der ikke kan ske fuld
spunsning med vibrator, kan der anvendes hammer efter nærmere aftale
med Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.
5. Tidspunkter for spunsning skal indmeldes til Viborg Kommune, Byggeri og
Miljø.
Støv
6. Støvgener skal begrænses mest muligt ved afdækning, vanding, o.l. Det
kan være nødvendigt at foretage konstant vandtilførsel under arbejdet.
Information
7. 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.
8. Det skal oplyses, at beboerne i tilfælde af uoverensstemmelse med det
oplyste kan rette henvendelse til Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.
9. 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.
Følgende aktiviteter betragtes som støjende bygge- og anlægsarbejder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner og lignende
Anvendelse af tårnkran og lignende
Anvendelse af elektriske lifte og lignende
Anvendelse af trykluftværktøj
Opstilling og nedtagning af stillads
Af- og pålæsning af byggematerialer og affald mm.
Komprimering med tromle eller pladevibrator
Dozere, grave- og læssemaskiner
Etablering af spunsvægge og pæle
Etablering af jordankre
Betonnedbrydning og betonskæring
Sandblæsning
Tilsvarende særligt støjende aktiviteter.

Klagevejledning og søgsmål
Da Viborg Kommune er bygherre i denne sag, så kan denne afgørelse påklages til
Natur- og Miljøklagenævnet, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter § 23.
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.
Klagefristen er fire uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage
skal være indgivet senest den 18. januar 2017.
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.
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 29. august 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
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