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Hej Christina
Som oplyst telefonisk forleden sender jeg her et udfyldt VVM-screeningsskema til afgørelse.
På projektet Ny bane til Aalborg Lufthavn, som udføres under Anlægslov har det under udførelsen vist sig
nødvendigt med en omprojektering af afvanding, fordi vandspejlet i Lergravssøerne i den meget våde efterårs- og
vinterperiode blev for højt, da et eksisterende udløb herfra var blevet spærret. På grund af risikoen for vand i
sporkassen blev det derfor vurderet nødvendigt at etablere et permanent overløb fra Lergravssøerne med udledning
til Lindholm Å.
I forbindelse med vores ansøgning om udledningstilladelse til Lindholm Å har Aalborg Kommune anmodet om
udfyldelse af deres VVM-screenings-skema. Her var jeg og rådgiver desværre ikke været helt opmærksomme på, at
det selvfølgelig skulle tilgå TBST som Banedanmarks VVM-myndighed, så rådgiver har fremsendt det udfyldte skema
til kommunen. Jeg har nu oplyst kommunen, at TBST er Banedanmarks VVM-myndighed og derfor skal træffe
afgørelse vedr. VVM-pligt for udledningen til åen.
Jeg håber, I har mulighed for at give en hurtig tilbagemelding, så kommunen kan komme videre med
sagsbehandlingen og vi kan få etableret ledningsanlægget mellem Lergravssøerne og Lindholm Å.
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte.
Med venlig hilsen
Anne Marie Schondelmaier
Projekteringsleder, miljø
AMSR@bane.dk
M: +45 2422 9226
Banedanmark
Anlæg Vest
Lumbyesvej 34
7000 Fredericia
banedanmark.dk
Facebook l LinkedIn
Banedanmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om vores
persondatapolitik på banedanmark.dk. Hvis du sender følsomme eller fortrolige oplysninger til os, opfordrer vi til, at du
bruger din digitale postkasse på borger.dk eller virk.dk.
Tænk på miljøet, behøver du at printe denne mail?
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