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

Aarsleff Rail
Hasselager Allé 5
8260 Viby J
Att: Casper M. Andersen

Accept af midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med 1
års justering af sporet på Viborg Station.

Viborg Kommune har den 27. september 2017 modtaget en anmeldelse fra
Aarsleff Rail, Hasselager Allé 5, 8260 Viby J på vegne af Banedanmark, Amerika
Plads 15, 2100 København Ø om midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i
forbindelse med 1 års justering af jernbanesporet på Viborg Station.
Anmeldelsen er indsendt i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 844 af 23.
juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Arbejdet udføres som natarbejde i perioden 1. oktober til og med natten til 5.
oktober 2017.
Arbejdet består i justering af sporet og evt. støvgener afhjælpes ved vanding af
baneskærver og støj afhjælpes ved begrænsning af arbejdstiden.
Viborg Kommune accepterer hermed anmeldelsen på følgende vilkår i henhold til
bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter § 3, stk.2:
Støj og støv:
1. Der må i perioden 1. oktober til og med natten til 5. oktober 2017 må der
udføres støjende og støvende nataktiviteter i forbindelse med
sporjustering.
2. Evt. støvgener skal begrænses mest muligt ved vanding o.l. Det kan være
nødvendigt at foretage konstant vandtilførsel under arbejdet.
Information
3. De omkringboende skal informeres skriftligt, f.eks. ved opsætning af skilt
ved arbejdsstedet eller offentliggørelse på internettet. 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.
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4. Det skal oplyses, at beboerne i tilfælde af uoverensstemmelse med det
oplyste kan rette henvendelse til Viborg Kommune, Byggeri og Miljø.
5. 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.
I henhold til bekendtgørelsens § 21 så kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter
bekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven.
Fristen er seks måneder, fra afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen
Palle Jean Jørgensen
Specialist, Miljøtekniker

Kopi til:
Viborg Kommune, Trafik og Veje, Britt Bak Odgaard

