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Udvidelse af 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 meddelt accept af midlertidigt
støjende og støvende aktiviteter i forbindelse med etablering af ny Mercantec.
Accepten gælder for weekenderne i ugerne 38 og 39.
Grundet store regnmængder har entreprenøren ikke kunnet frigive folk til arbejdet
onsdag til fredag i uge 37. Viborg Kommune har derfor den 13. september 2017
modtaget en anmodning om at udvide ovennævnte accept til også at gælde
weekenden i uge 37.
Viborg Kommune accepterer hermed at aktiviteterne omfattet af ovennævnte
accept af 8. september 2017 udvides til at omfatte weekenden uge 37, med de
vilkår der gælder i denne accept.
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.
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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.
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