Teknik- og Miljøforvaltningen
Trafik og Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

VVM tilladelse til anlæg af nye vejanlæg i Aalborg Syd
Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af Egnsplanvej,
Nyt tilslutningsanlæg til E45, Ny Dallvej samt motorvejsindføring til City Syd.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jævnfør planlovens § 56.
Aalborg Byråd har den 14. december 2009 endeligt vedtaget kommuneplantillæg H.012. VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af dette kommuneplantillæg og den tilhørende miljørapport ”VVM redegørelse og Miljøvurdering
- Nye Vejanlæg i Aalborg Syd" samt den Sammenfattende Redegørelse udarbejdet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 3, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006.
Vilkår
Tilladelsen gives på betingelse af, at vejanlægget etableres i overensstemmelse med retningslinjer, rammebestemmelser og redegørelse i tillæg nr.
H.012 til kommuneplanen med tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurdering (MV) inklusiv Sammenfattende Redegørelse og de heri beskrevne afværge- og kompensationsforanstaltninger og fastlagte overvågning af miljøkonsekvenser.
Andre tilladelser m.v.
Inden opstart af hver etape skal der indgives anmeldelse herom til Aalborg
Kommune i henhold til miljølovgivningen.
Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort i Nordjyske den 19. december og i Distriktsaviserne den 23. december 2009.
Klageregler
VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af en række foreninger og organisationer, som er
klageberettigede efter planloven (jævnfør planlovens §§ 58 og 59).
En klage skal være skriftlig og skal være modtaget hos Naturklagenævnet,
Rentemestervej 8, 2400 København NV senest den 20. januar 2010. Naturklagenævnet kan bestemme at en eventuel klage har opsættende virkning.
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klager
indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende
klager en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om klageregler og
gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.
Venlig hilsen

Erik Møller
landinspektør
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