Kaj Birksteds Vej, 9430 Vadum
Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af 3 regnvandsbassiner
Sagsbeskrivelse Aalborg Kommune har, Miljø og Plan, har d. 4. oktober 2020
modtaget en ansøgning vedrørende etablering af 3
regnvandsbassiner ved Kaj Birksteds Vej, Vadum.
Ansøgningen er fremsendt i henhold til § 18 i Lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 973 af
25. juni 2020.
Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10. Infrastrukturanlæg.
g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af
vand samt punkt 11. Andre projekter. c) Rensningsanlæg (projekter,
som ikke er omfattet af bilag 1
Kommunen har på baggrund af ansøgningen og en screening
vurderet, at projektet ikke må antages at kunne få en væsentlig
indvirkning på miljøet, og der skal derfor ikke udarbejdes en
miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.
Klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
Nævnenes Hus.
Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan
finde vejledning i hvordan du kan klage.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling
af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang
årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og
Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort.
Klagefristen udløber den 11. februar 2021.
Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Søgsmålet skal
være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er
offentliggjort.
Spørgsmål

Kontakt Jens Bøgh Vinther, telefon 3196 4462.
Henvendelse via mail skal ske til: miljoeplan@aalborg.dk
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Se Miljø- og Fødevareklagenævnets gebyr for indsendelse af klage

