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

Dato: 8. september 2017

Accept af midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med
etablering af ny Mercantec, Banegårds Allé, 8800 Viborg.

Viborg Kommune har den 8. september 2017 modtaget en anmeldelse om
midlertidigt støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med etablering af ny
Mercantec. Anmeldelsen er indsendt af Vils Entreprenørforretning A/S på vegne af
Viborg Kommune og er sket i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 844 af
23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.
Aktiviteterne vil finde sted i weekenderne i ugerne 38 og 39. Arbejdstiden vil som
udgangspunkt være lørdag/søndag i tidsrummet 7.00 til 17.00, men hvis det er
muligt, så stoppes arbejdet før. Det forventes at der vil blive gravet i ca. halvdelen
af tiden.
I forbindelse med arbejdet vil der blive gravet med minigraver for at grave ud til
sætning af olieudskiller og div. andre brønde.
Viborg Kommune accepterer hermed anmeldelsen på følgende vilkår i henhold til
bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter § 3, stk.2:
Støj:
1. I weekenderne i ugerne 38 og 39 må der udføres støjende aktiviteter, som
beskrevet i anmeldelsen, ved etablering af ny Mercantec i tidsrummet fra
kl. 7.00 – 17.00.
Vibrationer
2. Der må ikke udføres vibrationsskabende aktiviteter.
Støv
3. Evt. støvgener skal begrænses mest muligt ved afdækning, vanding, o.l.
Det kan være nødvendigt at foretage konstant vandtilførsel under arbejdet.
Information
4. De omkringboende skal informeres skriftligt. Af orienteringen skal det
fremgå, i hvilken periode arbejdet forventes at foregå, og i hvilket tidsrum
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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.
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
Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. bekendtgørelse om miljøregulering af visse
aktiviteter § 23.
En eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet, via
Klageportalen. 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. Miljøog Fødevareklagenævnet 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 6. oktober 2017.

Virksomheden vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget
klager.
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 8. marts 2018.
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte
afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet 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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