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Afgørelse om ikke VVM-pligt ved nyttiggørelse af
overskudsjord på Bjerrevej 20, 8700 Horsens
Horsens Kommune har den 8. marts 2017 modtaget VVManmeldelse af projekt om nyttiggørelse af overskudsjord. I
projektet etableres et rekreativt landskab på en tidligere
losseplads (Dagnæs Bækkelund Losseplads). Det rekreative
landskab skabes med overskudsjord fra anlægsprojekter i
Horsens Kommune.
Afgørelse
Horsens Kommune har på baggrund af en VVM- anmeldelse
vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt
og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet i medfør af
§ 3 stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1440 af 23.
november 2016 om visse offentlige og private anlægs virkning
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
I afgørelsen lægges vægt på, at projektet med den aktuelle
placering ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger på
miljøet, da der i screeningen ikke er identificeret varige
og/eller væsentlige gener. For yderligere oplysninger henvises
til afsnittet Myndighedens konklusion i vedlagte bilag 1.
Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVMbekendtgørelsen. Anmeldelsen og myndighedsvurderingen er
vedlagt som bilag 1.
Projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 pkt.
11b (anlæg til bortskaffelse af affald).
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Øvrige bemærkninger
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at
projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Projektet kræver
en tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, som meddeles
separat.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
jf. Planlovens § 58c, stk. 1 nr. 1 eller 2.
Efter Planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål
påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om
afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse.
Der kan derimod ikke klages over afgørelsens indhold.
Klageberettigede er alle, der er omfattet af Planlovens § 59.
Det vil sige enhver, der har retlig interesse i sagens udfald
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor
arealanvendelsen.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal du klage til
Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger
efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt
bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra
bekendtgørelsens tidspunkt.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk
eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens
Kommune i Klageportalen.
Ved klage skal der betales et gebyr på 900 kr. for
privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer
og offentlige myndigheder (2016 niveau), jf. lov om Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Gebyret betales med et betalingskort,
når klagen er indtastet i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt
afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du derfor sende en begrundet
anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
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Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for
domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for
afgørelsens offentliggørelse.
Med venlig hilsen
Sidse Petersen
Biolog

Bilag:
1) VVM anmeldelse med myndighedens bemærkninger
Kopi af afgørelse er sendt til:
Sundhedsstyrelsen
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Forbrugerrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Samn A/S

senord@sst.dk
ae@ae.dk
fbr@fbr.dk
dnHorsens-sager@dn.dk
fr@friluftsraadet.dk
natur@dof.dk
mail@samn.dk
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