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AFGØRELSE 

i sag om miljøgodkendelse af HCS Transport & Spedition A/S, Høgemosevænget 17 i 

Trige. 

 

Aarhus Kommune har den 5. februar 2013 truffet afgørelse om, at et nyt affaldsbehandlingsanlæg i 

Trige (HCS Transport & Spedition A/S) ikke er VVM-pligtigt.  Denne afgørelse fremgår af kommunens 

afgørelse om miljøgodkendelse af samme dato af virksomheden. 

 

Begge afgørelser er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af omboende samt Danmarks Naturfred-

ningsforening. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har ved afgørelse af d.d. ophævet Aarhus Kommunes screeningsafgørel-

se af 5. februar 2013, idet nævnet finder, at etablering af affaldsbehandlingsanlægget forudsætter 

udarbejdelse af en VVM-redegørelse (VVM-pligt). 

 

I henhold til VVM-bekendtgørelsens1 § 9, stk. 3, 2. pkt., må godkendelser efter miljøbeskyttelseslo-

vens § 33 tidligst gives, når der på grundlag af en afsluttet VVM-procedure foreligger endeligt ved-

tagne kommuneplanretningslinjer for det pågældende anlæg. På den baggrund ophæver Natur- og 

Miljøklagenævnet miljøgodkendelsen af 5. februar 2013 af affaldsbehandlingsanlægget i Trige (HCS 

Transport & Spedition A/S). 

 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 

miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning med senere ændringer. Af denne VVM-bekendtgørelses § 16, 

stk. 1, fremgår, at klager over afgørelser truffet før den 1. januar 2014 efter den gamle VVM-bekendtgørelse 

nr. 1510 af 15. december 2010 skal behandles efter de hidtil gældende regler. Der er trådt en ny VVM-

bekendtgørelse (nr. 764 af 23/06/2014) i kraft med virkning af 1. juli 2014. Af den nye VVM-bekendtgørelses 

§ 17, stk. 1, fremgår det tillige, at klager over afgørelser truffet før den 1. januar 2014 efter den dagælden-

de VVM-bekendtgørelse skal behandles efter de dagældende regler. Natur- og Miljøklagenævnet skal derfor 

behandle denne sag efter det dagældende regelsæt.  



 

2 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.2 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens3 § 101, stk. 1. 

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

 

 
Ulrich Stigaard Jensen 

Ankechef 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Aarhus Kommune, NATUR OG MILJØ, Teknik og Miljø, j.nr. M/08/00329, post@aarhus.dk ; 

post@mtm.aarhus.dk ; naturogmiljo@aarhus.dk ; virksomheder@mtm.aarhus.dk og cc: je-

ta@aarhus.dk  

 

Beboere, naboer og lodsejere, Høgemosevej i Trige, peter@alex-andersen.dk  

 

Forældre og Personale i D.1.1 Lindegården, Pannerupvej 7-9, Trige, anna@holstschumacher.dk  

 

Lena Brøsted Justesen, Trigevej, trigevej2@gmail.com  

 

Inge-Lise H. Jensen, bl.a. Vestermøllevej, guccilise@gourmethaven.dk  

 

Grundejerforeningen Vestermølle, kepe@webkepe.dk  

 

Danmarks Naturfredningsforening, cpo@dn.dk ; dn@dn.dk  

 

HCS A/S Transport & Spedition, mads.frederiksen@hcs.dk 

 

 

Og med post til: 

 

A/S Bjørnebos bestyrelse 

v/formand Freddy Gustavsen 

Holmkærvej 127 

8380 Trige 

                                                
2 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet 
3 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse med senere ændringer 


