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Aalborg Portland A/S 

Rørdalsvej 44 

9220 Aalborg 

 

CVR 36428112 

 

Att. Henriette Charlotte Nikolajsen, henriette.nikolajsen@aalborgportland.com 

 

Virksomheder 

J.nr. 2022-36982 

Ref. marba/marip 

Den 24. maj 2022 

Afgørelse om  ingen godkendelsespligt for projektændring – etablering 

af planlager til kalksten, Aalborg Portland 

 

Miljøsty relsen har den 16. maj 2022 modtaget jeres ansøgning v ia By g og Miljø om 

projektændring for modtagelse af kalksten i et siloanlæg til , at der i stedet etable-

res et lukket planlager til kalksten. 

 

Afgørelse efter m iljøbeskyttelsesloven 

Miljøsty relsen vurderer, at den ansøgte projektændring ikke giver anledning til 

øget forurening eller til ændrede v ilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1  

§ 33, stk. 1  er derfor ikke nødvendig. 

 

Miljøvurderingsloven 

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-

relsen tager dette til efterretning. 

 

Oply sninger i sagen 

Aalborg Portland har i deres ansøgning beskrevet: 

 

”Der er meddelt tilladelse til opførsel af silo til kalksten, jf. J.nr. 2021 -  

28210. Af logistiske og tekniske årsager ønskes der i stedet for opføres et planlager.  

 

Planlager til kalksten er således i stedet for silo til kalksten.” 

 

Endvidere skriver Aalborg Portland: 

 

” Ændring ift. belastning af overfladevand til bortledning: 

 Der v il ikke være ændringer ift. siloløsningen. Oplaget er indendørs. Tag- og 

overfladevand bortledes v ia eksisterende kloaknet. Tilsvarende som ved silo-

løsningen. 

Brug af farlige stoffer, som kan give anledning til ændringer i basistilstandsrappor-

ten for jord og grundvand: 

 Der anvendes ikke kemikalier ifm. drift af planlageret.  

                                                                 
1 Lov bekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022 

mailto:henriette.nikolajsen@aalborgportland.com
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Om projektændringen er omfattet af pligt til at indsende ansøgning efter miljøvur-

deringsloven: 

 Ændring af oplagsfacilitet fra silo til planlager vurderes ikke at medføre æn-

dringer, der giver anledning til at indsende ansøgning efter miljøvurderingslo-

ven. Den fremsendte screening for miljøvurderingspligt for siloløsningen vur-

deres således at være dækkende for planlageret. ”  

 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Miljøsty relsen meddelte den 26. oktober 2021 miljøgodkendelse til etablering af 

flere siloanlæg hos Aalborg Portland og herunder  blev der også meddelt godken-

delse til etablering af en silo til kalksten. 

 

Den ansøgte projektændring omhandler en fy sisk ændring, og således vil transpor-

ten til og fra anlægget være den samme. Ligesom siloanlægget er der tale om et an-

læg, som v il begrænse støvpåvirkningen af omgivelserne, idet til - og fraførsel af 

kalksten sker i lukkede sy stemer. På den baggrund vurderes, at projektet ikke v il 

medføre væsentlige støv og støjpåvirkninger.  

 

Den v isuelle ændring består i, at der på samme lokalitet opføres en bygning, hvor 

siloen skulle have være placeret. By gning får en større arealmæssig udstrækning, 

men bliver ikke så høj som siloen. Etablering sker i tilkny tning til v irksomhedens 

eksisterende produktionstekniske anlæg, og lige op ad 3 siloer. Den v isuelle æn-

dring af projektet vurderes derfor at være af underordnet betydning. 

 

Samlet vurderer Miljøstyrelsen, at der er tale om en mindre projektændring i for-

hold til det allerede godkendte projekt, og at der ved overholdelse af den meddelte 

miljøgodkendelse af 26. oktober 2021 ikke v il kunne ske væsentlige miljøpåvirk-

ninger. 

 

Miljøsty relsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

Miljøsty relsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø - og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en indiv iduel, væsentlig interesse i sagens udfald  

 kommunalbestyrelsen 

 Sty relsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskytte lseslovens §§ 

99 og 100. 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-

derretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1 .  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø - og Fødevare-

klagenævnet. Du klager v ia Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, ty pisk med Ne-

mID/MitID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et geby r på kr. 900 for private og kr. 1800 for v irksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

 

Du kan læse mere om geby rordningen og klage på Miljø - og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den my ndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen v ideresend er 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Klagen skal være modtaget senest den 22. juni 2022.  

 

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt. En frist,  der 

udløber på en lørdag eller søndag, forlænges til den følgende hverdag. Det bemær-

kes, at klagefristen kan udløbe på forskellige tidspunkter for afgørelsens modta-

gere, afhængig af om afgørelsen er meddelt den enkelte digitalt eller pr. brev.  

 

Virksomheden v il kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø - og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøsty relsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen v irksomheden herom.  

Miljøsty relsen orienterer ligeledes v irksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø - og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage v ia Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke v irksomheden. 

 

Søgsmål 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-

sky ttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 

retssag ved domstolene. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Marianne Bager 

+45 22 46 50 7 2 

 

 

 

 

Kopi til:  

Aalborg Kommune aalborg@aalborg.dk  

Beredskabscenter Aalborg beredskab@aalborg.dk  

Sty relsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, trnord@stps.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

 

http://www.domstol.dk/

