SØNDERBORG AFFALD A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

VVM-screening af udvidelse af driftstid på Vesterlund
genbrugsplads
Sønderborg Kommune har den 13. juni 2018 modtaget en VVManmeldelse om udvidelse af driftstiden (døgnåbent) på Vesterlund
genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg.
Projektet omfatter ændringer i forhold til driftstiderne.
Genbrugspladsen skal være døgnåbent, enten som bemandet eller
som ubemandet med overvågning af pladsen. Adgang til
genbrugspladsen i den ubemandede periode, vil ske gennem
registrering og øget overvågning af pladsen.
Vesterlund genbrugsplads er opført på bilag 2, punkt 11 b:
Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag
1).
Udvidelsen er opført på 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).
i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at
udvidelsen af Vesterlund genbrugsplads ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den
31. juli 2018.
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Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse men en afgørelse om, at
projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces, før kommunen kan
træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor
forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks.
godkendelsesbekendtgørelsen.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som
Sønderborg Affald A/S har oplyst og på baggrund af de miljømæssige
forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er Sønderborg
Affald A/S forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf.
lovbekendtgørelsens § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen
udløser VVM-pligt.
Høring
Det er vurderet, at der ikke skal foretages en partshøring hos
naboerne. Den nærmeste bolig er cirka 180 meter fra virksomheden.
Det er derfor Sønderborg Kommunes vurdering, at den ansøgte
aktivitet ikke vil være til ugunst for naboer.
Et udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring hos
virksomheden, og de havde ingen bemærkninger til afgørelsen.
Klagevejledning
Sønderborg Kommunes afgørelse om, at udvidelsen af Vesterlund
genbrugsplads ikke er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt angår
retlige spørgsmål jf. § 49 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017
om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM).
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder
et link til på forsiden af www.nmkn.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. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets
størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en
virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr
på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte
beløb på i alt 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
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
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myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest tirsdag den 28.
august 2018.
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 Miljø- og
Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den
påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af
afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets
sagsbehandlingstid.
Civilt søgsmål
Et eventuelt sagsanlæg skal i følge § 54 stk. 1, i lovbekendtgørelse nr.
448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM) være anlagt inden 6 måneder efter, at
afgørelsen er modtaget, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder
efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen
Troels Dahl
T 88 72 55 21
tdah@sonderborg
Bilag: VVM-screening
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