SØNDERBORG AFFALD A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Tillæg til miljøgodkendelse – ændring af driftstid

Sønderborg Kommune
Erhverv & Affald

Sønderborg Kommune modtog den 6. marts 2018 en ansøgning om tillæg

Rådhustorvet 10

til miljøgodkendelsen af 4. januar 2012 vedr. Vesterlund Genbrugsplads på

6400 Sønderborg

Genvejen 1-5, 6430 Nordborg. Virksomheden har søgt om
tillægsgodkendelse til ændring af driftstider.

Telefon 88 72 40 83
erhverv-affald@sonderborg.dk

Afgørelse
Sønderborg Kommune meddeler den 31. juli 2018 tillægsgodkendelse til
ændring af driftstider på Vesterlund Genbrugsplads. Tillægsgodkendelsen
meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

www.sonderborgkommune.dk
Åbningstider:
Mandag-onsdag kl. 10-15
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-14

Vilkår er fastsat på baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet.
Begrundelse og vurdering for vilkår fremgår af vurderingsafsnittet.

Dato: 31-07-2018
Sagsnr: 18/9555
KS: aann

Udover vilkår fastsat i dette tillæg, skal virksomheden overholde de vilkår,
som er meddelt i miljøgodkendelsen af 4. januar 2012.
Der meddeles følgende vilkår:
1. Pladsen skal gennemgås for ukorrekt aflevering i den ubemandede
åbningstid inden den officielle åbningstid. Affaldet skal sorteres og
må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder,
containere, båse eller beholder i de dertil indrettede faciliteter.
2. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af ukorrekt
modtagelse af affald med dato, fraktion og foranstaltning, som
bliver anvendt efterfølgende.
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Baggrund
Sønderborg Affald A/S har søgt om ændring af driftstiderne på Vesterlund
Genbrugsplads, Genvejen 1-5, 6430 Nordborg, CVR 31875560, P-nummer
1018940392. Virksomheden har ansøgt om at have døgnåbent i alle ugens
dage, enten som bemandet eller som ubemandet med videoovervågning. I
dag er genbrugspladsens åbningstider:
Hverdage kl. 7.00-17.00
Lørdage kl. 10.00-17.00
Søn- og helligdage kl. 10.00-14.00
Adgang til genbrugspladsen i den ubemandede periode, vil kræve en
registrering. Ved ankomst til virksomheden, er det kun muligt at komme
ind, såfremt man er tilmeldt. Der vil være øget videoovervågning af
pladsen, således, at evt. fejlsorteringer vil kunne henføres til en kunde.
Efter ubemandede perioder vil der være øget kontrol med alle fraktionerne.
Der kan i ubemandede perioder ikke afleveres i komprimatorer, men i alle
åbne containere, og det vil ikke være muligt at aflevere farligt affald.
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed og den ansøgte aktivitet er opført på bilag 2 under
listepunkt:
-

K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra private og
lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for
tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4
containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.

Virksomheden har følgende andre aktiviteter, som er omfattet af
bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed opført på bilag 2 under
listepunkt:
-

-

K 214: Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer,
bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug,
med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år,
bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1.
K 206; Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg
under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning,
biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
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Vurdering
Da aktiviteten er en godkendelsespligtig udvidelse kræver det et tillæg til
godkendelsen. Virksomheden er yderligere omfattet af standardvilkår.
Indretning og drift
Ifølge bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
for listepunkt K 211 skal man ifølge standardvilkår 4, have mindst én
person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til
korrekt aflevering i pladsen åbningstid. Dette vilkår er også fastsat i
miljøgodkendelse af 4. januar 20012. Virksomheden har derfor ansøgt om
at få ophævet dette standardvilkår
Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at vilkåret kan ophæves.
Virksomheden vil indgå i en forhåndsdialog med brugerne, hvor de vil
vejlede om reglerne for aflevering af affald. Yderligere vil der være
videoovervågning af pladsen, så fejlsorteringer kan adresseres.
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at de hver morgen vil
gennemgå alle containere og oplagspladser. Denne praksis vil Sønderborg
Kommune fastholde og fastsætter det som vilkår i denne afgørelse.
Personalet skal gennemgå virksomhedens område og såfremt der er
fraktioner, som er afleveret forkert skal der tages kontakt til borgeren for at
vejlede m.v.
Virksomheden har beskrevet, at det ikke er muligt at aflevere farligt affald
udenfor bemandingstiden. Dette er også i overensstemmelse med den
nuværende godkendelse og standardvilkåret, at rummet til det farlige affald
skal være aflåst. Dette vilkår vil Sønderborg Kommune fastholde.
Egenkontrol
Der fastsættes egenkontrolvilkår til, at virksomheden skal føre en
driftsjournal med angivelse af ukorrekt modtagelse af affald med dato,
fraktion og foranstaltning, som virksomheden vil anvende for, at der ikke
sker en forkert sortering af affaldet.
Støj
I forhold til støj er det Sønderborg Kommunes vurdering, at støjgrænserne
kan overholdes med den ændrede åbningstid. Der vil ikke blive fastsat nye
støjgrænser i denne afgørelse, da aktiviteten er omfattet af støjgrænserne i
miljøgodkendelsen af 4. januar 2012.
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Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at der ikke skal fastsættes vilkår
til andre parametre, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21.
Planforhold
Virksomheden er omfattet af lokalplan nr. 1.5-5 fra 2018. Området er
udlagt til tekniske anlæg, herunder genbrugspladser
Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at det ansøgte kan ske i henhold
til lokalplanens formål i forhold til aktivitetstyper. Det er planlagt, at dette
område skal kunne anvendes i natperioden.
Beskyttet natur
Ifølge § 7 i habitatbekendtgørelsen skal der forud for en afgørelse om
miljøgodkendelse foretages en vurdering af, om aktiviteten kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt. Det er Sønderborg Kommunes vurdering,
at virksomhedens ansøgte ændringer om driftstider ikke vil have væsentlig
påvirkning af Natura 2000-områderne. Det er yderlige vurderet, at
virksomhedens ændring, ikke vil have en væsentlig påvirkning af bilag IVarterne.
VVM
Sønderborg Kommune har gennemført en screening efter
lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM). Konklusionen på screeningen
er, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligten. Afgørelsen annonceres
samtidig med denne afgørelse.
Partshøring
Det er vurderet, at der ikke skal foretages en partshøring hos naboerne.
Den nærmeste bolig er cirka 200 meter fra virksomheden. Det er derfor
Sønderborg Kommunes vurdering, at den ansøgte aktivitet ikke vil være til
ugunst for naboer.
Et udkast til tillægsgodkendelsen har været sendt i partshøring hos
Sønderborg Affald A/S, og der er ikke indkommet bemærkninger.
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Klagevejledning
Tillægget er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i
miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagen skal være indtastet i
klageportalen inden klagefristens udløb den 28. august 2018.
Følgende er klageberettigede:
- Sønderborg Affald A/S, Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg
- Enhver, der har en individuel og væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Klageberettigede interesseorganisationer
En kopi af denne godkendelse er sendt til:
Sundhedsstyrelsen

sesyd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening

dnsoenderborg-sager@dn.dk

Friluftsrådet

fr@friluftsraadet.dk

Dansk Ornitologisk Forening

Soenderborg@dof.dk; natur@dof.dk

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
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 på kr. 900 hvis du er borger og kr. 1.800 hvis du er virksomhed
eller organisation. 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 myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning
kan imødekommes.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Side 5 af 6

31-07-2018
18/9555
Side 6/6
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 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.
Anden lovgivning
Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre
godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning – f.eks. byggeloven
og planloven - skal søges separat.
Bortfald af tillægsgodkendelse
Tillægsgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden den 31. juli
2020. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er
udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.
Venlig hilsen

Troels Dahl
Civilingeniør
T 88 72 55 21
tdah@sonderborg.dk – www.sonderborg.dk
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