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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt (VVM-pligt) - Thyholm
Maskinstation V/Rene Espesen´s affaldsbehandlingsanlæg, beliggende Hovedvejen 41A, 7790 Thyholm
Struer Kommune har den 3. januar 2019 modtaget bygherres ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens1 bilag 5, jf. lovens §§ 18-19 i
forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse/ændring af et eksisterende affaldsbehandlingsanlæg, omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Anlægget er beliggende Hovedvejen 41A,
7790 Thyholm på matrikel nummer 6h Odby By, Odby.
For anlæg nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven gælder, at kommunen ved en screeningsafgørelse skal vurdere, om anlægget er omfattet af miljøvurderingspligt (VVM-pligt).
Baggrund for VVM-screeningen
VVM-screeningen skal afklare, om projektet kan medføre væsentlige
miljøpåvirkninger.
Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der
er anført i bilag 6 i miljøvurderingsloven.
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11. b) ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag
1)”.
Det bemærkes, at bygherre ikke har søgt i henhold til miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a) ”Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af
bilag 1)”, hvorfor det lægges til grund, at bygherre har vurderet, at udvidelsen/ændringen ikke medfører væsentlig skadelig indvirkning på
miljøet, hvilket er én af betingelserne for, at projektet ville være omfattet af dette punkt. Myndigheden er enig i bygherres vurdering af, at
1

Miljø- og Fødevareministeriets 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at
få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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ændringen/udvidelsen ikke vil medføre væsentlig skadelig virkning på
miljøet, og at projektet dermed ikke er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13 a).
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt
Struer Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af udvidelsen/ændringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning
på miljøet. Anlægget er således ikke omfattet af bestemmelserne om
miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven. Afgørelsen er foretaget på baggrund af Struer Kommunes vurdering af, om
anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet (se vedlagte bilag
2).
Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra afgørelsens dato,
bortfalder denne afgørelse. En ny VVM-screening vil være nødvendig, hvis projektet efterfølgende ønskes udført.
Oplysninger
Sagens oplysninger fremgår af:
Bilag 1 ”Bygherres VVM-ansøgning efter bilag 5 i miljøvurderingsloven, samt ansøgningens bilag”
Bilag 2 ”Screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven”
Kommunens vurdering og begrundelse
Projektet - anlæggets karakteristika
Projektet omfatter et affaldsbehandlingsanlæg for ikke-farligt byggeog anlægsaffald i form at uforurenet træ, samt grene og trærødder,
herunder nedknusningsaktiviteter.
Der findes ikke andre tilsvarende projekter i lokalområdet ud over
bygherres eget eksisterende og miljøgodkendte affaldsbehandlingsanlæg på samme lokalitet, hvorfor der ikke vurderes værende væsentlige kumulative effekter.
Arealanvendelsen, samt brugen af naturressourcer er forholdsvist begrænset.
Der vil kunne forekomme forurening i form af støvemissioner og støjgener, ligesom der vil kunne ske forurening til jord og grundvand.
Der er ikke særlige risikoforhold ved virksomhedens aktiviteter.
Anlæggets placering
Anlægget placeres i landzone og er omfattet af tidligere meddelt zonetilladelse.
Anlægget placeres i et område med drikkevandsinteresser.
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Området er ikke kendetegnet ved særlige naturinteresser, eller i tæt
befolket område.
Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning
De væsentligste påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter vurderes
værende kraftig støj fra neddeling og knusning af træaffald, samt støj
fra håndtering af materialer, sortering med videre samt fra tung trafik.
Endvidere kan forekomme støv fra neddeling og knusning af træaffald, og i øvrigt fra håndtering og oplagring af materialer.
Fra de løst befæstede arealer, herunder oplagspladser for materialer,
kan afstrømmende overfladevand indeholde forurenende stoffer som
for eksempel opslæmmet støv og percolat fra bionedbrydeligt affald
med videre.
Der vil kunne ske spild fra brændstof, olie og/eller kemikalier i forbindelse med påfyldning og reparation af køretøjer, samt fra oplag af olie
og kemikalier.
Struer Kommune vurderer, at der er tale om blivende anlæg og aktiviteter, hvis påvirkninger i omgivelserne vil være sandsynlige inden for
virksomhedens driftstid, men at disse påvirkninger ikke er mere komplekse, end at de vil kunne reguleres efter vilkår i miljøgodkendelse af
aktiviteterne, samt at påvirkningerne er reversible, såfremt det ansøgte opgives.
Særkender ved projektet - forebyggende foranstaltninger
Der er i forvejen etableret støjforebyggende foranstaltninger i form af
støjvolde omkring de vest, syd og østvendte sider af oplags- og knusepladsen. Mod nord afskærmes pladsen af eksisterende bygningsmasse på Hovedvejen 41, 7790 Thyholm.
Der findes støvforebyggende foranstaltninger i form af anlæg til vanding/befugtning/oversprinkling for støvende aktiviteter og oplag.
Samlet vurdering
Samlet set vurderer Struer Kommune, at virksomheden har truffet fornødne foranstaltninger for at undgå og/eller forebygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.
Det vurderes derfor, at etableringen af anlægget ikke forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet og at anlægget således ikke er omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt (VVM-pligt) efter §
21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.
Forudsætningerne for vurderingen om ikke miljøvurderingspligt er
som beskrevet under ovenstående afsnit om særkender ved projektet
og forebyggende foranstaltninger.
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Høringsbemærkninger
Berørte myndigheder, herunder Struer Kommunes plankontor, naturkontoret samt team Miljø og Forsyning (spildevand og jord/grundvand), ejendommens ejer samt byggeherre og dennes rådgiver/ansøger har haft et udkast til afgørelsen til udtalelse.
Der er i den anledning ikke indgivet bemærkninger til udkastet.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 29.
januar 2019.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljøog Fødevareklagenævnet 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. miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.
Klagefristen er, jf. miljøvurderingslovens § 51, 4 uger fra afgørelsens
offentlige bekendtgørelse på Struer Kommunes hjemmeside.
Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges
klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af https://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, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen jf. miljøvurderingslovens § 52.
Når du klager, skal du betale et gebyr med betalingskort i Klageportalen.
Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller
en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse.
Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i
alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Det
nævnte gebyr reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar
2017. Gebyret er endnu ikke reguleret for 2017, men vil blive teknisk
efterreguleret.
Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Miljø- og Fødeva-
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reklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet2.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer 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 myndighed, der
har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Opsættende virkning
Ved rettidig klage efter § 49, stk. 1, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at en afgørelse efter § 21 ikke må udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette standset.
Søgsmål
Struer Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt
i sagen og i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen
Miljøsagsbehandler

Bilag
Bilag 1 Bygherres ansøgning i henhold til miljøvurderingslovens bilag
5, samt tilhørende bilag (situationsplan)
Bilag 2 Myndighedens screening efter bilag 6 i miljøvurderingsloven

Underretning om afgørelsen
Følgende er underrettet om afgørelsen
Ejendommens ejer: Kurt Andersen Sjøgaard, Remmervej 7, Gudum,
7620 Lemvig
Bygherre: Thyholm Maskinstation V/Rene Espesen, Hovedvejen 41,
7790 Thyholm
2

Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr. 1715 af 27. december 2016 med senere ændringer om Miljø- og Fødevareklagenævnet
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Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
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