SØNDERBORG AFFALD A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Afgørelse om ikke godkendelsespligt til ændring af bemandet åbningstid på
Vesterlund Genbrugsplads

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune har den 8. februar 2019 modtaget ansøgning fra
Sønderborg Affald om ændring af bemandet og ubemandet åbningstid på
Vesterlund Genbrugsplads.

Lille Rådhusgade 7

Afgørelse
Sønderborg Kommune vurderer, at ændringen ikke giver anledning til øget
forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §
33 stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

erhverv-affald@sonderborg.dk

Baggrund
Virksomheden ønsker en ændring af bemandet åbningstid på hverdage kl. 7.00 –
17,00 til 9.00-17.00 – samt udvidelse af bemandet åbningstid søndag fra kl.
10.00-14.00 til 10.00-16.00. Virksomheden oplyser, at ændringen er en tilpasning
af bemandet åbningstid til de tidspunkter, hvor kunderne reelt benytter
genbrugspladsen.
Vesterlund Genbrugsplads fik den 31. juli 2018 en tillægsgodkendelse til ændring
af driftstider på Vesterlund Genbrugsplads, hvor virksomheden fik godkendelse til
at have døgnåbent i alle ugens dage, enten som bemandet eller som ubemandet
med videoovervågning.
Adgang til genbrugspladsen i den ubemandede periode, vil derfor 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 personalet gennemføre øget kontrol med sorteringen af alle
affaldsfraktionerne.
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 har ansøgt om ændring af bemandet åbningstid på Vesterlund
Genbrugsplads.
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Vurdering
Virksomheden er omfattet af lokalplan nr. 1.5-5 fra 2018. Området er udlagt til
tekniske anlæg, herunder genbrugspladser
Sønderborg Kommune vurderer, at ændringen ikke er godkendelsespligtig, idet
det vurderes, at ændringen ikke giver anledning til forøget forurening.
Ændringen vil ikke medføre en ændret anvendelse fra brugerne. Virksomheden
ændrer bemandet åbningstid i forhold til brugen af genbrugspladsen.
Virksomheden har godkendelse til at blive drevet i døgndrift og Sønderborg
Kommune vurderede ved tillægsgodkendelsen, at støjgrænserne kunne
overholdes.
Virksomheden skal overholde støjgrænserne, som er meddelt i
miljøgodkendelsen af 4. januar 2012.
VVM
Det vurderes, at ændringen ikke er omfattet af VVM-reglerne, idet ændringen ikke
kan være til væsentlig skade for miljøet. Ændringen holdes også inden for de
lokalplansmæssige rammer for det teknisk anlæg, herunder genbrugspladser.
Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i
miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagen skal være indtastet i klageportalen
inden klagefristens udløb den 12. marts 2019.
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 afgørelse 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 https://naevneneshus.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
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myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. 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.
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.

Venlig hilsen
Troels Dahl
Telefon 8872 5521
tdah@sonderborg.dk

