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VVM tilladelse til etablering af 1. fase af det nye universitetshospital
Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af 1. fase af det
nye universitetshospital omfattende et bygningskompleks på i alt ca. 143.000
etagem2 med en maks. højde på 45,0 m og helikopterlandingsplads. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf.
planlovens § 56.
Aalborg Byråd har den 8. april 2013 endeligt godkendt lokalplan 4-4-109 og
redegørelse for bæredygtighed for universitetshospitalet samt kommuneplantillæg H.024 med VVM-redegørelse og miljørapport. VVM-tilladelsen er udarbejdet på baggrund af dette kommuneplantillæg og den tilhørende miljørapport” Aalborg Universitetshospital – Miljørapport med VVM-Redegørelse og
Miljøvurdering" samt den Sammenfattende Redegørelse udarbejdet i henhold
til lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Tilladelsen er meddelt i henhold til § 2, stk. 4, nr. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Vilkår
Tilladelsen gives på betingelse af, at universitetshospitalet etableres i overensstemmelse med retningslinje nr. 8.1.2 og redegørelse i tillæg nr. H.024 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.
VVM-tilladelsen erstatter ikke tilladelser efter anden lovgivning, som er nødvendige for projektets realisering.
Offentliggørelse
Tilladelsen vil blive offentliggjort i Nordjyske og på kommunens hjemmeside
www.aalborgkommune.dk den 13. april 2013.
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Klageregler
VVM-tilladelsen kan, jf. planlovens §§ 58 og 59, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. Afgørelsen kan desuden påklages af miljøministeren.
Klagen skal sendes til Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Plan
& Byg, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller pr. mail
plan.byg@aalborg.dk. Klagen skal være modtaget senest den 11. maj 2013.
Plan & Byg sørger herefter for, at klagen videresendes til Natur- og Miljøklagenævnet.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage,
at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagegebyret opkræves efterfølgende af
Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning herom findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk
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