Service og Ejendomme
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

VVM-screening af klargøringshal til biler, Lufthavnsvej 4, 6400
Sønderborg
Sønderborg Kommune har den 1. oktober 2020 modtaget ansøgning om
opstilling af en uopvarmet klargøringshal til biler i Sønderborg Lufthavn.
Der vil blive tør-klargjort ca. 2.600 biler og 600 varevogne (støvsugning og
pudsning) og vaskes op til 1.000 biler i hallen.
Lufthavnen er opført på bilag 2, punkt 10 d):
Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
i Miljøvurderingsloven1.
Etablering af klargøringshallen er en udvidelse af aktiviteterne i lufthavnen og
er omfattet af punkt 13 a) på bilag 2:
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).
Projekter på bilag 2 kan være VVM-pligtige. For at afgøre dette er der
foretaget en VVM-screening, som er en vurdering af, om et projekt kan få
væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i
ovennævnte lov.
Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en VVM-screening, at
etablering af klargøringshallen ikke er VVM-pligtigt, jf. Miljøvurderingslovens §
21.
Sønderborg Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag.
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Bygherre har i ansøgningen oplyst, at vaskevand opsamles og ledes gennem
olieudskiller og sandfang inden det ledes til offentlig kloak. Rengøringsmidler,
affedtningsmidler mv. opbevares i tætte egnede beholdere og evt. spild af olie
og lignende opsamles og bortskaffes som farligt affald.
Der vil kunne være støj fra til- og frakørsel af biler samt rengøring og vask af
biler. Alle aktiviteter i hallen foregår bag lukkede porte for at minimere støj.
Det vurderes, at støjbidraget fra til- og frakørsel af biler samt klargøringshallen
ikke vil være mærkbart i den samlede støjbelastning i området.
Augustenborg Fjord er i vandområdeplanerne 2015 - 2021 målsat til god
økologisk tilstand, men har p.t. en samlet dårlig økologisk tilstand. Det
vurderes, at overfladevandet fra hallen og belægninger er rent, og det vil
derfor ikke påvirke Augustenborgs Fjords mulighed for at opnå en samlet god
økologisk og kemisk tilstand negativt.
Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 9.
oktober 2020.
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 Service &
Ejendomme, Sønderborg Kommune har oplyst og på baggrund af de
miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.
Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne er Service & Ejendomme,
Sønderborg Kommune forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf.
Miljøvurderingslovens § 18 med henblik på at få afgjort, om ændringen
udløser VVM-pligt.
Klagevejledning
Sønderborg Kommunes afgørelse om, at etablering af klargøringshallen ikke
er VVM-pligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf.
Miljøvurderingslovens § 49.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via
https://kpo.naevneneshus.dk. 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 som fremgår af www.naevneneshus.dk.
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
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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.
Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest den 6. november 2020.
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 Miljøvurderingslovens § 54 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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