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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder forinden meddelelse af miljøgodkendelse for affaldsbehandlingsanlægget tilhørende Hvidberg A/S, beliggende Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer, matr.nr. 1bi, 7k samt del af 1bd og del af 1e, alle Den Vestlige Del,
Gimsing
Struer Kommune har 3. oktober 2018 med efterfølgende supplerende
oplysninger modtaget Hvidberg A/S´s ansøgning om miljøgodkendelse til et godkendelsespligtigt affaldsbehandlingsanlæg, beliggende
Vester Gimsingvej 4 / Hjulmagervej 3, 7600 Struer.
Virksomheden har samtidigt anmodet om tilladelse til at påbegynde
bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger endelig afgørelse om
miljøgodkendelse. Udvidelsen kræver omfattende jord- og anlægsarbejder samt en byggeproces, og der er behov for, at virksomhedens
anlæg er klar til drift så hurtigt som muligt.
Baggrund for afgørelsen
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens1 § 4, jf. miljøbeskyttelseslovens2 § 33, stk. 2, kan der under visse forudsætninger meddeles
tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder.
Afgørelse om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder
Struer Kommune tillader hermed, i henhold til miljøbeskyttelseslovens
§ 33, stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder,
før der foreligger miljøgodkendelse.
Der gøres særligt opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejdet sker
på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser ikke efterfølgende de vilkår, som Struer Kommune kan fastsætte i miljøgodkendelsen.
1

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december
2017 om godkendelse af listevirksomhed
2 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september
2018 af lov om miljøbeskyttelse
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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Tilladelsen gælder alene selve bygge- og anlægsarbejdet. Driften af
virksomheden må således ikke påbegyndes, førend der er meddelt
miljøgodkendelse.
Endvidere skal Struer Kommune give byggetilladelse, før virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejder.
Oplysninger, samt kommunens vurdering og begrundelse
Plangrundlaget
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 4, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt.
Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme for
området.
Der tillægges dog projektet særlige grunde for at meddele godkendelse i strid med kommuneplanen. Disse begrundelser vil fremgå af miljøgodkendelsen.
Projektet er i overensstemmelse med lokalplangrundlaget, idet der er
udarbejdet ny lokalplan for området.
Struer Kommune vurderer, at projektet er i overensstemmelse med
lokalplanen for området, L330, vedtaget den 28. august 2018.
Miljøvurdering (VVM)
Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder kan først ske, når fornøden afgørelse er truffet i henhold til miljøvurderingsloven3 om, hvorvidt virksomheden er omfattet af miljøvurderingspligt (VVM pligt) eller
ej.
Struer kommune har 3. september 2018 modtaget bygherres anmeldelse i henhold til miljøvurderingsloven, jf. miljøvurderingsbekendtgørelsen (VVM-bekendtgørelsens)4 bilag 1, idet anlægget er omfattet af
miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11. b) ”Anlæg til bortskaffelse af
affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”.
Struer Kommune har den 22. oktober 2018 truffet afgørelsen om, at
etablering af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på
miljøet.
3

Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober
2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
4 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december
2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
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Anlægget er således ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt (VVM-pligt) efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.
Risikovirksomhed
Såfremt virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen5, er muligheden for at meddele tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder før der er meddelt miljøgodkendelse betinget af, at sikkerhedsdokumentet henholdsvis sikkerhedsrapporten er fyldestgørende.
Virksomheden har redegjort for, at den ikke vil være omfattet af risikobekendtgørelsen.
Basistilstandsrapport (BTR)
Der må ikke meddeles tilladelse til bilag 1-virksomhed, hvis tilladelsen
vil gøre dataindsamling og udarbejdelse af basistilstandsrapport illusorisk, jf. § 15, stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Struer Kommune har den 5. november 2018 truffet afgørelsen om, at
der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for virksomheden.
Mulighed for miljøgodkendelse
Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at
virksomheden kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden
vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for
omgivelserne.
Det er derfor en forudsætning, at virksomheden har fremsendt fyldestgørende ansøgning om miljøgodkendelse.
Virksomheden har den 3. september 2018 søgt miljøgodkendelse.
Efterfølgende er fremsendt supplerende oplysninger til ansøgningsmaterialet. Struer Kommune vurderer herefter, at ansøgningen er fyldestgørende og at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne, og dermed opnå miljøgodkendelse.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Struer Kommunes hjemmeside den 26.
november 2018.
Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf.
miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 2.
Søgsmålsvejledning

5

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
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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

Underretning om afgørelsen
Følgende er underrettet om afgørelsen
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen nord, senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Struer kommune (byggesagsafdelingen@Struer.dk)
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