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Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
Nomi4s ejer og driver Skive Genbrugsplads på adressen Oddervej 9, 7800 Skive.
I november 2014 meddelte Skive Kommune tidsbegrænset godkendelse af en forsøgsordning hvor
erhvervskunder får mulighed for at anvende genbrugspladsen udenfor normal og bemandet åbningstid. Erhvervskunderne fik mulighed for at benytte pladsen i tidsrummet kl. 06.00 -10.00 på
hverdage. Pladsen er bemandet fra kl. 09.30.
September 2015 blev den tidsbegrænsede godkendelse forlænget til 1. marts 2016.
Der har i forsøgsperioden ikke været klager over gener fra den øgede aktivitet.
Nomi4s i/s har 22. december 2016 ansøgt om at ordningen gøres permanent.

Godkendelsen er udarbejdet af:

Tilsynsmyndighed:

Skive Kommune

Skive Kommune

Teknisk Forvaltning

Teknisk Forvaltning

Rådhuspladsen 2

Rådhuspladsen 2

7800 Skive

7800 Skive

Sagsbehandler:

Lise Brock Andersen

Sagsnummer:

779-2016-52523

Dato:

5. januar 2017
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Vilkår
Skive Kommune godkender iht. Miljøbeskyttelseslovens § 33, det ansøgte på følgende vilkår:
1. Aktiviteten er omfattet af Miljøgodkendelse af 17. juni 2013 med nedenstående ændringer og tilføjelser.
2. Vilkår 4 i Miljøgodkendelse af 17. juni 2013 ophæves og erstattes af følgende:
Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde af mindst 1,8 meter, med porte, som skal være aflåst udenfor bemandet åbningstid. Virksomheder, tilmeldt erhvervsordningen, kan dog have adgang med særlig brik eller lignende.
3. Vilkår 5 i Miljøgodkendelse af 17. juni 2013 ophæves og erstattes af følgende:
Der skal i pladsens åbningstid for borgere altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
4. Erhvervskunder, der benytter pladsen udenfor den bemandede åbningstid, må ikke aflevere affald omfattet af vilkår 11-18 og 21 i Miljøgodkendelse af 17. juni 2013.
5. Virksomheden skal foretage registrering af de erhvervskunder, der benytter pladsen udenfor den
bemandede åbningstid.
Registreringen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
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Skive Kommunes vurdering og begrundelse
På grundlag i oplysningerne i ansøgning af 22. december 2016 og supplerende materiale har Skive
Kommune samlet vurderet, at permanent udvidelse af åbningstiden kan ske uden væsentlig påvirkning af miljøet, når driften sker i overensstemmelse med denne godkendelse.
Skive Kommune finder, at det ansøgte kan imødekommes idet virksomheden
·

har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved
anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og

·

i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig
med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Planforhold
Genbrugspladsen er placeret i et område der i Skive Kommunes Kommuneplan 2016-2028 er udlagt til Erhvervsområde (område 1.8 E1). Området er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 4 for et
erhvervsområde.
Nærmeste boligområde ligger ca. 850 m mod nordvest.
Nærmeste beskyttede natur er placeret ca. 250 m mod sydvest.
Skive Kommune vurderer at udvidelse af åbningstiden er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer.
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Habitatredegørelse
Ifølge § 7 stk. 1 i habitatbekendtgørelsen skal der før, der træffes afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette omfatter en
vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for
de internationale naturbeskyttelsesområder.
De udvidede åbningstider med de tilpasninger i driften, det kræver, berører Skive Genbrugsplads,
Oddervej 9, 7800 Skive. Ændringen medfører ikke øget forurening eller påvirkninger af omgivelserne, ud over det allerede godkendte. Pladsen ligger placeret i et industriområde i udkanten af
Skive. Industriområdet støder op mod boliger og det åbne land.
Bilag IV-arter
Der er ikke kendskab til beskyttede bilag IV arter eller økologiske korridorer i området omkring
Genbrugspladsen.
Nærmeste beskyttede natur er beskyttet hede, mose og en mindre sø ca. 500 m mod vest. Arealerne er omfattet af § 3 beskyttelse på kanten af Ådalen.
Der er ikke kendskab til beskyttede bilag IV arter i eller ved arealerne.
Internationale naturbeskyttelsesarealer
Nærmeste Natura 2000-område er eng- og mosearealerne omkring Karup Å, omfattet af område
40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder, ca. 1,8 km mod vest.
Afstand til nærmeste fuglebeskyttelsesområde (område 29 Flyndersø og Skalle Sø) er ca. 4,5 km
og nærmeste Ramsarområde (området ved Vejlerne og Løgstør Bredning) er ca. 34 km.
Der er ikke konstateret mulige påvirkninger af virksomhedens drift i relation til internationalt eller
nationalt beskyttet natur.

Den godkendte aktivitet vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder negativt. Virksomheden vurderes heller ikke at kunne påvirke bilag IV arter negativt, da ændringen ikke indebærer
væsentlig forøget forurening ud over de vejledende grænseværdier og der ikke er konstateret bilag
IV arter i den nærmeste omegn.

VVM-screening
Genbrugspladsen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b ”Anlæg til bortskaffelse
af affald”. Der blev derfor foretaget en VVM-screening af genbrugspladsen i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen i 2013.
Ud fra screeningen blev det vurderet, at pladsen ikke har en væsentlig indflydelse på miljøet, og
derfor ikke er VVM pligtig.
Ændringer og udvidelser af anlæg nævnt i VVM-bekendtgørelsens bilag 2 skal kun screenes, når de
kan være til skade for miljøet.
Skive Kommune vurderer, at ordningen ikke er til skade for miljøet, og der er derfor ikke foretaget
en ny VVM-screening.
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Indretning og drift
Vurdering og begrundelse for vilkår
Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K211 ”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”.
Listepunktet har i standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 20 standardvilkår, der er implementeret i denne afgørelse (se dog tabellen nedenfor for tilretninger til det konkrete anlæg).
I tabellen nedenfor er, i det omfang det er relevant, ved hvert enkelt vilkår angivet begrundelser
og bemærkninger.
Vilkårsnummer
1

Bemærkning
Supplerende vilkår.
De udvidede åbningstider ligger indenfor det tidsrum genbrugspladsen må have
aktiviteter, jf. vilkår 7 i Miljøgodkendelse af 17. juni 2013, og der derfor ikke
stillet nyt vilkår for selve åbningstiden.

2

Tilrettet standardvilkår, der sikrer at pladsen er aflåst når den ikke er bemandet
og at der derfor kun er virksomheder, tilmeldt erhvervsordningen, der derfor
kan aflevere affald uden opsyn.

3

Tilrettet standardvilkår.
Nomi4s har i forsøgsperioden ikke haft problemer med fejlsortering eller fejlaflevering af affald fra erhvervsordningens kunder.

4

Supplerende vilkår, der sikrer at farligt affald og elektronikaffald ikke afleveres
uden opsyn og vejledning.
Nomi4s oplyser at hallen, hvor denne type affald afleveres, ikke er åben når erhvervsordningens kunder har adgang til pladsen.

5

Supplerende vilkår.

Bedst tilgængelig teknik (BAT)
Da virksomheden er omfattet af standardvilkår skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik indenfor de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.
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Støj
Til og frakørsel
Til- og frakørsel sker via Oddervej, der gennem erhvervsområdets vejnet har forbindelse med
Ringvej Syd. Ordningen har ikke stor tilslutning (forventet antal brugere 40 – 50 stk.) og affalds
mængderne vurderes ikke at stige ved ordningen.
Skive Kommune vurderer derfor, at til og frakørsel kan ske uden gene for omkringboende.

Jord og grundvand
Anlægget placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det ansøgte vurderes ikke at påvirke jord og grundvand.

Spildevand
De ansøgte udvidelser af åbningstiden påvirker ikke spildevandsforholdene.

Lovgivning
Nomi4s har 22. december 2016 ansøgt om godkendelse af permanent udvidede åbningstider for
Skive Genbrugsplads.
Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K211 ”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”.
Godkendelsen er meddelt iht. miljøbeskyttelseslovens § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen som
et tillæg til den reviderede miljøgodkendelse af 17. juni 2013.
Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.
Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
Godkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.
Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt,
som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).
Tilsynsmyndigheden skal tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud
eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om skadevirkninger ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen er væsentlig større eller
anderledes end forudsat i godkendelsen, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 1 og 2.
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Vilkår kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 2 til enhver tid ændres for at forbedre
virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Bortfald af godkendelsen
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen.
Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1.

Anden lovgivning
Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager
virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning.

Høring og udtalelser
Udkast til godkendelse har været i høring hos nomi4s og virksomheden har ikke haft bemærkninger.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 2. februar 2017 Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.
Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside www.skivekommune.dk.

Klage og søgsmål
Klagevejledning
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til påforsiden 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. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 2. februar 2017 indenfor kommunens åbningstid.

10

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside
(http://nmkn.dk/klage/).
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland samt
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler
en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophævegodkendelsen.
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

Søgsmål
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, [dn@dn.dk]
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV [fr@friluftsraadet.dk]
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (senord@sst.dk)

Lovgrundlag
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Nr. 1517 af 7. december 2016 (godkendelsesbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, Nr. 1520 af 7. december 2016
(standardvilkårsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt
beskyttelse af visse arter. Nr. 926 af 27. juni 2016 (habitatbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, Nr. 1440 af 23. november 2016 (VVM-bekendtgørelsen)
Lov om miljøbeskyttelse Nr. 358 af 6. juni 1991 (miljøbeskyttelsesloven).
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Bilag 1 Miljøtekniske oplysninger
Genbrugspladsen blev oprindeligt miljøgodkendt af det nu nedlagte Viborg Amt i 1989.
I 2013 foretog Skive Kommune en revision af miljøgodkendelsen i forbindelse med en
væsentlig ombygning og modernisering af pladsen.
I november 2014 meddelte Skive Kommune tidsbegrænset godkendelse af en forsøgsordning hvor erhvervskunder får mulighed for at anvende genbrugspladsen udenfor normal og bemandet åbningstid. Erhvervskunderne fik mulighed for at benytte pladsen i
tidsrummet kl. 06.00 -10.00 på hverdage. Pladsen er bemandet fra kl. 09.30.
September 2015 blev den tidsbegrænsede godkendelse forlænget til 1. marts 2016. Nomi4s I/S søger nu om at få ordningen godkendt permanent.
Der har i forsøgsperioden ikke været klager over gener fra den øgede aktivitet.
Der er i miljøgodkendelsen fra 2013 stillet standardvilkår om at pladsen skal være bemandet i åbningstiden (vilkår 5) og at der må være aktiviteter i tidsrummet 05.30 –
19.00 på hverdage (vilkår 7).
Erhvervsordningen er ikke ændret i forhold til det tidligere fremsendte materiale og benyttelsen af
muligheden er ikke blevet væsentlig forøget.
Farligt affald og elektronik kan ikke afleveres i ordningen. Hallen, hvor disse fraktioner kan afleveres, er ikke åben.
Da virksomhederne, der tilmelder sig ordningen, får udleveret en brik, kan de spores, hvis der
skulle opstå problemer med aflevering af farligt affald og/eller elektronik.
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