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VVM-screening af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur
Nomi4s i/s har den af 13. februar 2017 anmeldt renovering af Fur Containerplads.

Afgørelse
Skive Kommune vurderer, at renovering af containerpladsen ikke medfører
pligt til udarbejdelse af tillæg til kommuneplanretningslinjer og VVMredegørelse i henhold til VVM-bekendtgørelsen1.
Projektet er ikke VVM-pligtigt, da miljøpåvirkningernes omfang ikke er af en
sådan karakter eller grad, at projektet medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter. Afgørelsen er
truffet på grundlag af anmeldelsen og supplerende oplysninger.
Miljøpåvirkningens omfang er vurderet i forhold til kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3.

Beskrivelse af projektet
Nomi4s i/s driver en genbrugsplads på Vilietoften 9, 7884 Fur. Pladsen er
miljøgodkendt 29. august 2007, og Nomi4s ønsker nu at renovere pladsen.
Projektet omfatter
• Renovering af pladsen, inkl. etablering af tætte belægninger med afløb til
spildevandskloak og befæstede arealer med afløb til faskine
• Opstilling af flere containere
• Etablering af faciliteter til modtagelse af farligt affald
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• Øgede åbningstider

Anmeldelsen er vedlagt som bilag.
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Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
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Henvendelse til:
Lise Brock Andersen
Direkte tlf.: 99 15 66 37
liba@skivekommune.dk

Vurdering
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald
(projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) i VVM-bekendtgørelsen og der er
derfor foretaget en screening som grundlag for en vurdering af, om projektet
er omfattet af pligten til at udarbejde VVM-redegørelse og kommuneplanretningslinjer for anlægget. Screeningen er foretaget på baggrund af det indsendte, oplysninger fremkommet ved sagsbehandling af tillæg til miljøgodkendelse og revision samt kommunens oplysninger.

Kriterierne der ligger til grund for vurderingen er
1. Anlæggets karakteristika
Container pladsen er placeret i et erhvervsområde udlagt i Skive Kommunes
Kommuneplan (5.E1).
Ændringen omfatter befæstelse af pladsen, kontrolleret afledning af spildevand, opsætning af flere containere samt nedsivning af overfladevand.
Ændringen kan medføre øget støjbelastning pga. øget brug af pladsen og
deraf følgende flere containerudskiftninger.
Pladsen ligger placeret i et erhvervsområde, der er omkranset af det åbne
land.
Skive Kommune vurderer, at udvidelsen i form af flere containere, befæstelse
og bygning til farligt affald ikke har en størrelse eller omfang, der vil påvirke
miljøet i området væsentligt ud over det allerede godkendte.
Ændringerne kræver ikke væsentlige naturressourcer og medfører ikke øgede
mængder affald. Der kan forventes et øget besøgstal på pladsen pga. bedre
logistik, men det vurderes at den øgede trafik ikke vil medføre væsentlige
gener pga. pladsens placering i erhvervsområde.
Udvidelsen medfører ikke at containerpladsen bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen og forholdene vedrørende håndtering af eventuelle uheld sikres i miljøgodkendelsens vilkår.
2. Placering
Der er tale om ændringer på et areal, der allerede anvendes til containerplads.
Området er udlagt til erhverv og rummer ikke naturressourcer.
Udvidelsen berører kun Fur Containerplads. Ændringen kan medføre øget
støjbelastning pga. øget brug af pladsen og deraf følgende mere kørsel og
flere containerudskiftninger. Ændringen medfører befæstelse af pladsen, kontrolleret afledning af spildevand samt nedsivning af overfladevand. Skive
Kommune vurderer, at udvidelsen af pladsen ikke medfører væsentlig øget
forurening eller påvirkninger af omgivelserne, ud over det allerede godkendte. Pladsen ligger placeret i et erhvervsområde, der er omkranset af det åbne
land og en række boliger. Nærmeste bolig er et sommerhus placeret i lokalplansområdet, men udenfor kommuneplansrammen og beliggende ca. 100 m
mod syd. Nærmeste område udlagt til boliger er blandet bolig og erhvervsområde BE5 ca. 250 m mod sydvest. Skive Kommune vurderer, at med de i
miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænseværdier, vil pladsen ikke udgøre en
væsentlig gene.
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, overdrev og en mindre sø ca.
600 m mod nord-nordvest.
Der er ikke kendskab til beskyttede bilag IV arter i eller ved arealerne.
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Internationale naturbeskyttelsesarealer
Nærmeste Natura 2000-område er område 16, der rummer habitatområde
16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og Fuglebeskyttelsesområderne
F8, F12, F13, F19 og F20 samt Ramsarområde 6 Vejlerne og Løgstør Bredning, ca. 5 km mod nordøst.
Afstanden til nærmeste habitatområde 221 Risum Enge og Selde Vig mod syd
er ca. 3 km.
Der er ikke konstateret mulige påvirkninger af virksomhedens drift i relation
til internationalt eller nationalt beskyttet natur.
Den anmeldte 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.
3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
Skive Kommune vurderer, at de gener pladsen kan medføre vil være af lokal
karakter og kun berøre en enkelt husstand, et sommerhus.
En eventuel påvirkning vil være reversibel og ikke hyppig, da der er tale om
støj fra kørsel og tømning af containere.
Skive Kommune konkluderer på grundlag af ovenstående vurderinger at det
anmeldte projekt vil ikke medføre væsentlig påvirkning af miljøet.

Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet iht. § 11g i Lov om planlægning , jf. lovbekendtgørelse
nr. 1529 af 23. november 2015 og 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).

Andre tilladelser og godkendelser
Skive Kommune gør opmærksom på, at afgørelse om ikke VVM-pligt ikke fritager virksomheden for at indhente andre nødvendige dispensationer, tilladelser og godkendelser af projektet.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den
30. marts 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 søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår
retlige forhold af erhvervs- og vækstministeren og i øvrigt enhver med retlig
interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, der opfylder
nærmere angivne betingelser, jf. planlovens § 59.
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Klagefristen er 4 uger fra dato for annoncering af afgørelsen på kommunens
hjemmeside. Dvs. klagefristen er 26. april 2017.
Eventuel klage skal indgives til kommunen via Klageportalen, der ligger på
www.borger.dk og www.virk.dk. En klage er indgivet når den er tilgængelig
for kommunen i Klageportalen.
Ved indgivelse af klage, skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Dette
gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller
genoptagelse af en klage. Betaling finder sted med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i
klagen. Vejledningen om klage- gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
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.
Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Med venlig hilsen

Lise Brock Andersen
Miljømedarbejder

Vedlagt: Anmeldelse gennem Byg og Miljø

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]
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Bilag 1 Anmeldelse gennem Byg og Miljø
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