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Afgørelse om ikke VVM-pligt for ny helikopterlandingsplads på det
nuværende Odense Universitets Hospital
DATO

Ejendommen: Kløvervænget 30, 5000 Odense C
Matr.nr.: 1aap og 1cc, Vestermarken, Odense Jorder
Region Syddanmark har ansøgt om tilladelse til at etablere en ny
helikopterlandingsplads (heliport) på det nuværende OUH. Heliporten skal bruges
til alle landinger med akuthelikopter på OUH. Den skal bruges indtil en ny heliport
ved det nye OUH er klar til brug.
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JOURNAL NR.
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EKSPEDITIONSTID

Anlægget er vurderet at være omfattet af bilag 2, punkt 11a ”Infrastrukturanlæg”, i
VVM-bekendtgørelsen1. Odense Kommune har udført vedlagte screening af
anlægsprojektet med henblik på at vurdere, om anlægget er VVM-pligtigt.
Screeningen viser, at anlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, se medsendte
screeningsskema.

mandag-onsdag 9.30-15.30
torsdag 9.30-18.00
fredag 9.30-13.00

Afgørelse
Odense Kommune træffer hermed afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen om, at
det ansøgte ikke udløser VVM-pligt. Afgørelsen er truffet efter § 3 i VVMbekendtgørelsen.
Klagemulighed
Afgørelsen kan efter planlovens § 58 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis
du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet, inden 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller
offentliggjort. Se bilag med klagevejledning.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside fra den 8. juli 2016.
Klagefristen udløber hermed den 5. august 2016. Ansøger vil få besked, hvis der
1

Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
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kommer klager over afgørelsen. En klage har ikke opsættende virkning medmindre
klagenævnet bestemmer andet.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder
fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort.

Venlig hilsen
Christopher Mammen Rau

Svend Erik Mikkelsen

Kontorchef
Mobil +4530120724
E-mail chrra@odense.dk

Ingeniør
Direkte tlf. 65512490
E-mail semi@odense.dk

Kopi til:
Rambøll, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg, att.: Rasmus Hejlskov Olsen
Sundhedsstyrelsen. Embedslægeinstitutionen Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding.
sesyd@sst.dk
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Bilag: Klagevejledning
Der kan skriftligt klages over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. De
klageberettigede er: Odense Universitets Hospital/Region Syddanmark,
Sundhedsstyrelsen og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
Eventuel klage skal indgives via Klageportalen2.
Klagefristen udløber ved midnat den 5. august 2016.
En klage skal således være tilgængelig for kommunen i Klageportalen (det vil
sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen)
senest kl. 23.59 den 5. august 2016.
Det er en betingelse for behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på
500 kr.
Gebyret tilbagebetales, hvis:




Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets
kompetence.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis den eneste ændring af den påklagede
afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den
tid, der er medgået til at behandle sagen i nævnet.
Nævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis:



Der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller
førinstansen om projekttilpasninger, og hvis disse forhandlinger fører til,
at klager trækker sin klage tilbage, eller
Klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før der er truffet afgørelse i
klagesagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler
imod at tilbagebetale gebyret, for eksempel hvis klagens trækkes tilbage meget
sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesforslag i partshøring.
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På Natur- og Miljøklagenævnes hjemmeside www.mnkn.dk er der en vejledning i brug af klageportalen.
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