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Afgørelse om VVM-pligt for udvidelse og ændringer af produktionen
på Aalborg Portland
Naturstyrelsen Aarhus har den 7. september 2011 modtaget jeres anmeldelse om udvidelse og ændringer af produktionen på Aalborg Portland A/S.
Anmeldelsen omhandler:




Anvendelse af større mængde alternative brændsler og råmaterialer i eksisterende og fremtidige ovne
Fortsat indvinding af kridt i Kridtgraven og fastlæggelse af retablering efter endt indvinding
Etablering af en ny cementovn med tilhørende hjælpeanlæg

Anmeldelsen er ligeledes sendt via Aalborg kommune, som har videresendt
anmeldelsen til Naturstyrelsen Aarhus den 7. september 2011.
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen1.

Afgørelse
Naturstyrelsen Aarhus har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, følgende punkter:
9. Anlæg til bortskaffelse af farligt affald (dvs. affald, der er omfattet af direktiv 91/689/EØF
ved forbrænding, kemisk behandling (som defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, afsnit
D9) eller deponering.
10. Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som
defineret i bilag II A til direktiv 75/442/EØF, afsnit D9) med en kapacitet på over 100
tons/dag.
18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
34. a) Cementfabrikker med en produktionskapacitet på mere end 500 ton/dag.
39. Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i dette bilag, såfremt en sådan
ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette
bilag.
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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.
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Projektet indebærer nyanlæg og ændringer af eksisterede anlæg, der overskrider tærskelværdierne i bilag 1, og er dermed obligatorisk VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510
af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt
kommuneplanretningslinjer for anlægget ledsaget af en redegørelse, der
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt
tilladelse til projektet.

Sagens oplysninger
Projektet er afgrænset til at omfatte anvendelse af større mængde alternative brændsler og råmaterialer i eksisterende og fremtidige ovne, fortsat indvinding af kridt i Kridtgraven og fastlæggelse af retablering efter endt indvinding samt etablering af en ny cementovn med tilhørende hjælpeanlæg.
En del af de alternative brændsler, som ønskes anvendt, har i VVM sammenhæng status af farligt affald og ikke-farligt affald.
En øget mængde af alternative brændsler (farligt og ikke-farligt affald), udgør en ændring af det eksisterede anlæg, som overskrider tærskelværdierne på bilag 1 pkt. 9 og 10. Dermed er projektet omfattet af bilag 1, pkt. 39.
Dertil kommer anvendelsen af farligt og ikke-farligt affald i den nye cementovn.
Indvinding af kridt i Kridtgraven og fastlæggelse af retablering efter endt
indvinding, omfatter et indvindingsareal på mere end 25 ha, hvorved denne
del af projektet bliver omfattet af VVM-pligten i bilag 1.
Etablering af en ny cementovn med tilhørende hjælpeanlæg udgør et nyanlæg med en kapacitet, der i sig selv overstiger bilag 1-tærskelværdien for
produktionskapaciteten på cementfabrikker på mere end 500 ton/dag.
Virksomheden er ikke tidligere blevet miljøvurderet i forbindelse med en
VVM-proces.
Med VVM-bekendtgørelsens krav om belysning af samspillet med den resterende del af virksomheden og den kumulative effekt vil virkningerne på
miljøet skulle beskrives for hele virksomheden.
Naturstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser for Aalborg Portland, fordi godkendelseskompetencen i
henhold til miljøbeskyttelseslovens2 § 40 er henlagt til Miljøministeriet, og
fordi dele af anlægget ligger uden for områder, som er omfattet af godkendte lokalplaner jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 3.
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Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse.
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Projektet kræver derudover tilladelse fra blandt andet Miljøbeskyttelsesloven og Råstofloven3. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til Miljøbeskyttelsesloven, og Aalborg Kommune er myndighed i forhold til Råstofloven.
Naturstyrelsen varetager i VVM-sammenhæng kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget, uanset om styrelsen i henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne og beføjelserne for dele af anlægget. Det betyder, at Naturstyrelsen skal forestå VVM-processen for det
samlede projekt herunder råstofindvinding i kridtgraven uagtet, at kommunen er myndighed for råstoftilladelsen.
Offentliggørelse
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende
indkaldelse af ideer og forslag. Tidspunktet herfor aftales nærmere med jer.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk.
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra
afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Kopi til:
Miljøstyrelsen Aarhus
Aalborg Kommune
Rambøll
dn@dn.dk
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