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2300 København S

Ændring af projekt på Unicon A/S, Rønsdam, 6400
Sønderborg

Sønderborg Kommune
Miljø
Rådhustorvet 10

Miljøafdelingen har den 28. februar 2013 modtaget en revideret
oversigtstegning af anlægget på Rønsdam, 6400 Sønderborg.

6400 Sønderborg
T 8872 4083
F 8872 6440

Afgørelse
Miljøafdelingen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1,
er derfor ikke nødvendig. Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om
det ansøgte kræver tilladelse efter anden lovgivning.

miljo@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15

Anlægget skal stadig overholde vilkårene i miljøgodkendelse af 18.
september 2012.
Vurdering
Ændringen af placering af anlæggene er omfattet af miljøgodkendelse af
18. september 2012 ”Unicon A/S, Rønsdam, 6400 Sønderborg”.
Det er Miljøafdelingens opfattelse, at ændringen ikke vil betyde
væsentlige ændringer af virksomhedens udsendelse af forurening til
omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller
spildevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for
forurening af jord eller grundvand.
Miljøafdelingen vurderer derfor, at det ansøgte ikke giver anledning til
forøget forurening. Anlægget skal stadig overholde vilkårene i
miljøgodkendelse af 18. september 2012.
Projektet er den 22. februar 2013 modtaget af Byg, som vil udstede en
byggetilladelse.

Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Baggrund
Unicon A/S har en miljøgodkendelse, som er meddelt den 18. september
2012. Miljøafdelingen har den 28. februar 2013 modtaget en revideret
oversigtstegning af anlægget på Rønsdam, 6400 Sønderborg.
Dette skyldes, at virksomheden har været nødsaget til at skifte
maskinleverandør med deraf følgende justeringer på indretning og
placering af produktionsudstyr og produktionsbygninger på grunden.
Primært er der tale om ændret placering af:






Gruppe for modtagelse af tilslag (sand og sten), som er rykket
længere væk fra skel mod syd og dermed længere ind på midten
af grunden.
Materialesiloer er vendt med retning nord – syd men fortsat
rimeligt centreret på grunden.
Pulversiloer er rykket mod vest til placering mellem
materialesiloer og produktionsbygning.
Produktionsbygning er rykket lidt.

Øvrige bygninger og funktioner som kontor- og mandskabsbygning,
Carport, tilslagsbokse, vaskepladsområde og oplagringsområde for
restbeton er uændret i forhold til tidligere.
I bilag 1 kan ses en oversigtstegning, som viser den korrekte placeringen
af virksomheden. Som bilag 1 bekræfter, er virksomheden ikke placeret i
nærheden af det beskyttede vandløb (§3 vandløb). Naturafdelingen har
derfor ingen bemærkninger til projektet.
Virksomhedens nye indretning fremgår af bilag 2, mens bilag 3 viser
luftafkast, støj- og vibrationskilder. Bilag 6 og 7 fra miljøgodkendelsen af
18. september 2012 udgår hermed.
Virksomhedens vurdering af ændringerne er, at der med den valgte
leverandør, er opnået en bedre placering så centralt på grunden som
muligt. Dermed vurderes det, at ændringerne ikke får nogen indflydelse
på den nuværende miljøgodkendelse, udover at de opdaterede bilag skal
erstatte de omtalte bilag i miljøgodkendelsen.

Troels Dahl

Lisbeth Møller Jensen

Civilingeniør

Ingeniør
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Klagevejledning
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 2 kan afgørelsen
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Følgende parter har mulighed
for at klage:







Unicon A/S
Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald
Sundhedsstyrelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de
har klageret over den konkrete afgørelse, jf.
miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur
og Miljø eller rekreative interesser som formål, og som har
ønsket underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal sendes elektronisk til miljo@sonderborg.dk.
Alternativt sendes den pr. post til:
Miljøafdelingen
Sønderborg Kommune
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
Klagen skal være modtaget af Sønderborg Kommunes miljøafdeling
inden klagefristens udløb den.23. april 2013.
Miljøafdelingen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet
sammen med det materiale, der ligger til grund for sagens bedømmelse.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din
klage, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.
Natur- og Miljøklagenævnet sender en opkrævning af gebyret direkte til
klageren, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøafdelingen. Du skal
bruge denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og
Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af klagen, når gebyret
er indbetalt. Bliver gebyret ikke betalt på den anviste måde og inden for
den fastsatte frist på 14 dage, afviser Natur- og Miljøklagenævnet klagen.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret bliver tilbagebetalt 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 Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen,
som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets
sagsbehandlingstid.
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Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1,
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller - hvis
sagen påklages - inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse
foreligger.
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Bilag 1

Oversigtskort
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Bilag 2 Indretning og drift
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Bilag 3 Luftafkast, støj- og vibrationskilder
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