SØNDERBORG AFFALD A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Tillæg til miljøgodkendelse – Etablering og drift af flamingomaskine,
Glansager Genbrugsplads, Foldager 1, 6400 Sønderborg
Sønderborg Kommune modtog den 26. juni 2020 en ansøgning om tillæg til
miljøgodkendelsen af 12. juli 2019 samt supplerende oplysninger den 1.
september 2020 vedrørende Glansager Genbrugsplads på Foldager 1, 6400
Sønderborg.
Virksomheden har søgt om tillægsgodkendelse til etablering af
flamingomaskine, således affaldsfraktionen flamingo (EPS- Ekspanderet
polystyren) fremover komprimeres, sorteres og afleveres som genanvendeligt
affald.
Afgørelse
Sønderborg Kommune meddeler den 28. oktober 2020 tillægsgodkendelse til
etablering og drift af flamingomaskine på Glansager Genbrugsplads.
Tillægsgodkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven § 33, stk. 1.
Begrundelse og vurdering der lægges til grund for afgørelsen fremgår af
vurderingsafsnittet.
Udover vilkår fastsat i dette tillæg, skal virksomheden overholde
vilkår fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse af 12. juli 2019.
Der meddeles følgende vilkår:
1. Virksomheden må udover de tilladte affaldsfaktioner jævnfør vilkår 2.3 i
miljøgodkendelsen af 12. juli 2019 modtage og opbevare:
Hovedgruppe

Genanvendelse

Affaldstype

Flamingo

EAK-kode

15 02 02

Mængde
(tons/års)
30

Forventet
max oplag
(tons/år)
5-8
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Baggrund
Virksomheden ønsker fremover at forbehandle affaldsfraktionen ”flamingo”
ved hjælp af den nye flamingomaskine. Ved forbehandling af flamingo forstås
at affaldet sorteres og forberedes, således at det kan sendes som
genanvendeligt affald i stedet for forbrændingsegnet affald, som det sker i
dag.
Vurdering
Det ansøgte projekt er godkendelsespligtigt og kræver tillæg til
miljøgodkendelsen. Listepunkt K211 er yderligere omfattet af
standardvilkårsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1537 af 9. december
2019.
Indretning og drift
Flamingomaskinen vil blive placeret i en skibscontainer, som står på befæstet
areal syd for bygning for paphåndtering (Se placering i bilag 1).
Flamingomaskinen består af en sneglekomprimator med automatisk
modtrykregulering. Container er en 40ꞌ lukket skibscontainer med udvendig
indkast, som er en sikkerhedsforanstaltning til selvbetjening.
Forberedelse af flamingo til genanvendelse sker ved at flamingoen tilføres i
maskinen, hvorefter den findeles og komprimeres til hårde og stabelbare
blokke. Det forventes, at der håndteres ca. 30 tons flamingo per år som
hermed sendes til genanvendelse i stedet for forbrænding. Det forventede
maksimale oplag er ca. 5-8 tons komprimeret flamingo. Komprimeret flamingo
opbevares i plastikbokse med låg.
Virksomheden oplyste i ansøgningen at ved driftsforstyrrelse vil modtaget
flamingo blive opbevaret i trådbure eller afleveret til småt brændbart i en
begrænset tidsrum.
Virksomheden oplyste i den fremsendte supplerende redegørelse den 1.
september 2020, at som udgangspunkt forventes maskinen at være i drift ca.
1 time om dagen (mellem kl. 7-17).
Sønderborg Kommune vurderer, at det ansøgte projekt kan udføres som
beskrevet.
Støj
Den væsentlige støjkilde fra den ansøgte aktivitet kommer fra komprimering af
flamingo. Jævnfør maskinens produktdata fremgår det at, maskinens
permanente støjniveau udgør ca. 75-80 dB (A). Da maskinen skal placeres i
skibscontainer vurderer virksomheden, at der ikke vil være nævneværdig støj
fra maskinen, når den presser flamingo. Yderligere oplyste virksomheden, at
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der vil være mulighed for indvendig støjisolering, såfremt dette skønnes
nødvendigt.
Den nærmeste beboelse ligger i en afstand af cirka 470 meter nord for
anlægget.
Der forekommer ikke en væsentlig forøgelse af trafikstøj i forbindelse med den
ansøgte aktivitet, da virksomheden i dag allerede modtager denne
affaldsfraktion.
Sønderborg Kommune vurderer, at den udvidede aktivitet i form af etablering
og drift af flamingomaskinen kan overholde de fastsatte støjgrænseværdier i
miljøgodkendelsen af 12. juli 2019. Denne vurdering begrundes i at maskinen
skønnes at være i drift ca. en time om dagen i dagperioden, hvor en højere
støjgrænseværdi er fastsat. Den nye støjkilde vurderes ikke at have en
væsentlig betydning for det samlede støjniveau fra virksomheden. Derudover
vil flamingomaskinen blive placeret i en lukket container, som placeres i en
relativ lang afstand til nærmeste beboelse. Der vil derfor ikke blive fastsat nye
støjgrænser i denne afgørelse.
Planforhold
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 aktivitet ikke vil have væsentlig påvirkning af Natura
2000-områderne og bilag IV-arterne.
VVM
Etablering af affaldsanlæg er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2
listepunkt 11b): Anlæg til bortskaffelse af affald.
Udvidelse og ændring af anlægget er omfattet af punkt 13 a) på bilag 2 i
Miljøvurderingsloven:
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).
Sønderborg Kommune har gennemført en screening efter lovbekendtgørelse
nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM).
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Konklusionen på screeningen er, at anlægget ikke er omfattet af VVM-pligten.
Afgørelsen annonceres samtidig med dette tillæg.

Partshøring
Et udkast til tillægsgodkendelsen har været i høring hos Sønderborg Affald
A/S. Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet.
Det er vurderet, at der ikke skal foretages en partshøring hos naboerne. Den
nærmeste nabo ligger i en afstand af cirka 450 meter fra anlægget. Det er
derfor Sønderborg Kommunes vurdering, at den ansøgte aktivitet ikke vil være
til ugunst for naboen.
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 25. november 2020.
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:
Organisation

E-mail

Styrelsen for patientsikkerhed

trsyd@stps.dk

Danmarks
Naturfredningsforening lokal
afd.

dnsoenderborg-sager@dn.dk

Friluftsrådet

Dansk Ornitologisk Forening

fr@friluftsraadet.dk;
soenderjylland@friluftsraadet.dk
cli@friluftsraadet.dk
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 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.
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og
Fødevareklagenævnets 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 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 ifølge 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 28.
oktober 2022. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den
ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

Venlig hilsen
Anakavee Frøsig
Telefon 88 72 59 63
agro@sonderborg.dk
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