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Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
Nomi4s i/s driver Fur Containerplads 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 arealer med afløb til spildevandskloak
og befæstede arealer med afløb til faskine



Opstilling af flere containere



Etablering af faciliteter til modtagelse af farligt affald



Udvidede åbningstider

Der er ingen biaktiviteter.

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:

779-2017-1521

Dato:

30. marts 2017
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Vilkår
Skive Kommune godkender det ansøgte på følgende vilkår:

Generelt
1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare
og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen
"tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de
forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift
3. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og
vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.
6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nævnte affaldsfraktioner

Affaldstype

Asbest (tagplader og andet asbestholdigt

Forventet
maksimalt
oplag
[tons]
80

Oplagringsmåde

Lukket container

byggeaffald)
Forbrændingsegnet affald til sortering

110

Åben container

50

Åben container

Bygningsaffald

100

Åben container

Elektronikaffald

5

Forbrændingsegnet affald

Pallebure i aflåst hal på støbt gulv med
mulighed for opsamling

Farligt affald

3 t i alt

- opløsningsmidler

I lukket tæt container i aflåst hal på
støbt gulv med mulighed for opsamling

- syrer
- baser
- fotokemikalier
- pesticider
- lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald
- olie og fedt, bortset fra spiselig olie og fedt
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- maling, trykfarve og lim indeholdende farlige stoffer
- batterier og akkumulatorer samt usorterede akkumulatorer
Have- og parkaffald

150

På betonareal med afløb til spildevandskloak.

Jern og metal

40

Åben container på betonareal med afløb
til spildevandskloak

Træ til genbrug
Pap

100
20

Letfordærveligt affald/dagrenovation/ dagre-

Åben container
Lukket container, presse i hallen
Dagrenovationsbeholder

novationslignende affald
Tabel 1 Godkendte affaldsfraktioner

7. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og
må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt
affald i de dertil indrettede faciliteter.
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som
det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt
oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om
affaldet.
Farligt affald
Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier,
lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.
9. Virksomheden må højst modtage 50 t farligt affald/år
10. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.
11. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, der ikke
indeholder PCB, må dog sammenblandes.
12. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen eller
emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsfraktion.
13. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod
vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således,
at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i specialcontaineren.
14. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
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15. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere med overdækning eller under
tag. Alternativt kan akkumulatorer og batterier opbevares i specialcontainere til farligt affald.
16. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog vilkår
13 for så vidt angår olieaffald.
I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på
mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.
Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsfraktioner, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af eventuelt spild.
Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en tæt belægning og
forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.
Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.
Andet affald
17. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
18. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det snarest
muligt videretransporteres.
19. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede
for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Støj
20. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen målt udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne i tabellen nedenfor.
De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest
støjbelastede tidsrum) som anført i tabellen nedenfor.

Ugedag

Tidsrum

Referencetidsrum i
timer

Område
1

2

3

Mandag-fredag

07.00-18.00

8

60

55

55

Lørdag

07.00-14.00

7

60

55

55

Lørdag

14.00-18.00

4

60

45

45

Søn- og helligdage

07.00-18.00

8

60

45

45

Alle dage

18.00-22.00

1

60

45

45

Alle dage

22.00-07.00

0,5

60

40

40

Spidsværdi*

22.00-07.00

55

55

Tabel 2. Støjgrænseværdier.
* Spidsværdi: Maksimalværdi med tidsvægtning ”fast” i dB(A)
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Område 1
Erhvervsområde

Område 2
Blandet bolig/erhverv, centerområder

5.E1

BE5 (200 m)

LP2

LP2 (rummer containerpladsen)

Område 3
Boligområder + boliger i det
åbne land
100 m Madsbadvej 56 (sommerhus)

Tabel 3. Områdeafgrænsninger

Luftforurening
21. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige
efter tilsynsmyndighedens vurdering.
22. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket container,
så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks
placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
23. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt
affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
24. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
25. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal placeres på
et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til områder, hvor der
placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump inden i.
26. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald
mod afløb.
27. Tætte belægninger og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
28. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller specialcontaineren til
farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
29. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod grube
eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.
30. Der skal etableres afspærringsventil på rør til overfladevand inden udløb i faskiner. Ventilen skal være etableret senest 6 mdr. efter meddelelse af miljøgodkendelse.

Affald
31. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.
32. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
33. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr.
uge i sommerhalvåret.
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Egenkontrol
34. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede arealer, tæt
belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal mindst 1
gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.
35. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog
højst 1 gang hvert tredje år.
36. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om, at virksomheden for egen regning dokumenterer, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at dette er nødvendigt. Dette kan dog
maksimalt kræves en gang årligt, med mindre der er tale om en overskridelse af støjgrænserne.
Målingerne/beregningerne skal foretages, når virksomhedens støjemission er maksimal under normale
driftsforhold og foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er opstillet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder og i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra
1993 om beregning af støj fra virksomheder.
Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, der er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller
andre akkrediterede organer godkendt af EAL (European Cooperation for Accrediation of Laboratories) til
at udføre ”Miljømåling – ekstern støj” eller laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af
DELTA til at udføre disse målinger.
Resultaterne skal straks efter modtagelsen fremsendes til tilsynsmyndigheden og være ledsaget af oplysninger om de driftsomstændigheder/forudsætninger, hvorunder de er fremkommet.
Målepunkterne/beregningspunkterne skal forinden målingernes/beregningernes gennemførelse godkendes af tilsynsmyndigheden.
Såfremt målingerne/beregningerne viser, at grænseværdierne overskrides, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger og evt. ved fornyet målinger/beregninger dokumentere, at grænseværdierne overholdes.

Driftsjournal
37. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
– Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald.
– Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer, tætte
belægninger og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
- Dato for bortkørsel af have- og parkaffald

Driftsjournalen 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 10. januar 2017, supplerende oplysninger samt besigtigelse
har Skive Kommune samlet vurderet, at renovering og udvidelse af Fur Containerplads på Vilietoften 9,
7884 Fur 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.

Placering
Containerpladsen er placeret i et område, der i Skive Kommunes Kommuneplan 2016-2028 er udlagt til
erhverv (område 5.E1). Området er omfattet af lokalplan 2 for ”Et erhvervsområde nord for Madsbadvej
på Fur”. Områdets anvendelsesbestemmelser er i lokalplanen fastlagt til lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed og lign.
Økonomiudvalget i Sundsøre Kommune besluttede i 2006, at etablere en containerplads på erhvervsområdet ved Vilietoften på Fur til erstatning for den gamle lukkede fyldplads, og at etablering og drift af
pladsen efter kommunesammenlægningen skulle overgå til Skive Renovation 4-S.
Skive Kommune vurderer at, da containerpladsens aktiviteter og åbningstid er begrænset, kan udvidelsen rummes indenfor lokalplanens bestemmelser.
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.
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Habitatbekendtgørelsen
Ifølge § 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 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 Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur. Ændringen kan medføre øget støjbelastning pga. øget brug af pladsen og deraf følgende
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.
Bilag IV-arter
Der er ikke kendskab til beskyttede bilag IV arter eller økologiske korridorer i området omkring Containerpladsen.
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.
Internationale naturbeskyttelsesarealer
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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 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.

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen, http://miljoegis.mim.dk

VVM-screening
Skive Kommune har 30. marts 2017 gennemført en screening af projektet iht. 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.
Skive Kommune konkluderer, at renovering, udvidelse og drift af containerpladsen vurderes ikke at få
væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes VVM redegørelse.

Indretning og drift
Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K211.
Listepunktet har i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Nr. 519 af 27. maj
2016, bilag 1, afsnit 20 standardvilkår, der er implementeret i denne afgørelse (se dog tabellen nedenfor
for tilretninger til det konkrete anlæg).
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Til og frakørsel
Til- og frakørsel sker via Vilietoften og Madsbadvej. Der vil ske transport af containere indenfor almindelig arbejdstid.
Skive Kommune vurderer at til og frakørsel kan ske uden gene for omkringboende.
Drikkevand
Anlægget placeres i et område med drikkevandsinteresser (OD). Standardvilkår er udtryk for BAT og
inddrager derfor beskyttelse af jord og grundvand. Der er i godkendelsen stillet supplerende vilkår om
etablering af afspærringsventil på allerede etableret rørføring til nedsivningsanlæg for overfladevand.

Vurdering og begrundelse for vilkår
I tabellen nedenfor er redegjort for evt. udeladte standardvilkår, supplerende vilkår og relevante begrundelser og bemærkninger.
Vilkårsnummer

Bemærkning

1

Standardvilkår nr. 1

2

Standardvilkår nr. 2

3

Standardvilkår nr. 3

4

Standardvilkår nr. 4

5

Standardvilkår nr. 5

6

Standardvilkår nr. 6, vilkåret er tilpasset de aktuelle forhold.
Vurdering af opbevaring af de enkelte fraktioner se bemærkninger til vilkår 13-19
Opbevaring af elektronikaffald indendørs på støbt gulv opfylder kravene i Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering
af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Nr. 130 af 12. februar 2014) § 38, stk.
1, 2): Pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af
affald af elektrisk og elektronisk udstyr, skal have: a) impermeable belægninger
for relevante arealer med udslips indsamlingsfaciliteter og, hvor det er relevant,
sandfang og olieudskiller, og b) vejrfast overdækning af relevante arealer.
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Standardvilkår nr. 7

8

Standardvilkår nr. 8
Nomi4s oplyser at affald, der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, afvises og
henvises til Genbrugspladsen ved Kåstrup. Hvis personalet ikke når at afvise affaldet, stilles dette enten i hallen på støbt guld eller på betonarealet med afløb til
spildevandskloak.

9

Standardvilkår nr. 9, vilkåret er tilpasset de aktuelle forhold.

13

Da pladsen betjener et begrænset område og faciliteterne er tilpasset dette samt
at nomi4s selv anslår, at forventet maksimalt oplag udgør 3 t, vurderer Skive
Kommune, at standardvilkårets krav om maksimalt årlig modtagelse af 300 t farligt affald kan begrænses til 50 t.
10

Standardvilkår nr. 10.
Hallen er aflåst udenfor åbningstid og under opsyn i åbningstiden.

11

Standardvilkår nr. 11

12

Standardvilkår nr. 12

13

Standardvilkår nr. 13
Nomi4s oplyser, at olieaffald opbevares i originalemballage der sættes i lukkede
tætte plastbeholdere/kasser (ca. 0,8 x 1 x 0,8 m). Hvis originalemballagen ikke er
forsvarlig pakkes beholderen i lukkede plastspande der placeres i plastkassen.
Plastkassen har dobbelt bund, låg og kan aflåses. Kassen opbevares i nyetableret
hal med støbt gulv med kuvertfald mod midten. Gulvet vil fungere som spildbakke
og kan rumme den største enkelt beholder i hallen.
Der foretages ikke omhældning af farligt affald af arbejdsmiljømæssige årsager.
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Standardvilkår nr. 14

15

Standardvilkår nr. 15
Akkumulatorer opbevares som farligt affald, se bemærkninger til vilkår 16

16

Standardvilkår nr. 16
Nomi4s oplyser, at olieaffald opbevares i originalemballage der sættes i lukkede
tætte plastbeholdere/kasser (ca. 0,8 x 1 x 0,8 m). Hvis originalemballagen ikke er
forsvarlig pakkes emballagen i lukkede plastspande, der placeres i plastkassen.
Plastkassen har dobbelt bund, låg og kan aflåses. Kassen opbevares i nyetableret
hal med støbt gulv med kuvertfald mod midten. Gulvet vil fungere som spildbakke
og kan rumme indholdet af den største enkelt beholder i hallen.
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Standardvilkår nr. 17
Nomi4s oplyser at haveaffald placeres på betonbelagt plads med afløb til spildevandskloak jf. tilslutningstilladelse af 22. september 2016. Betonen er 200 mm
tyk.
Standardvilkår nr. 18 – udtaget, da der ikke etableres faciliteter til direkte genbrug
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Standardvilkår nr. 19
Nomi4s oplyser at letfordærveligt affald opbevares i dagrenovationscontainer indtil
afhentning.

19

Standardvilkår nr. 20
14

Nomi4s oplyser, at papir indsamles i kube, opstillet udenfor hegnet. Plast samles i
plastsække i stativ og samles derefter i container til brændbart affald. Vilkåret
vurderes opfyldt.
20

Supplerende vilkår mht. støj jf. Godkendelsesbekendtgørelsens § 31, stk. 1.
Grænseværdier er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning
5/1984.
Nomi4s oplyser at de støjende aktiviteter vil være tømning af containere og at der
ikke foretages neddeling af hverken haveaffald eller bygningsaffald.
Containerpladsen ligger i et område udlagt til erhverv både i kommuneplan og
lokalplan. 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. Støjgrænseværdierne er fastsat iht. til disse anvendelser.
Der er stillet krav til grænseværdien for belastningen ved sommerhuset som bolig i
det åbne land.
Skive Kommune vurderer, at støjgrænseværdierne kan overholdes.
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Standardvilkår nr. 21

22

Standardvilkår nr. 22
Nomi4s oplyser, at da det ikke kan udelukkes at affaldet vil støve, opbevares det i
en lukket container sammen med byggeaffald med asbestfibre.

23

Standardvilkår nr. 23
Hallen er ikke monteret med afkast, da farligt affald ikke omhældes og kun håndteres i lukkede emballager.

24

Standardvilkår nr. 24
Pladsens kørearealer er befæstet med 8 cm tykke SF-sten. Arealerne har afløb til
nedsivning gennem faskiner.

25

Standardvilkår nr. 25
Nomi4s oplyser, at åben jern- og metalcontainer uden sump placeres på støbt
beton (200 mm tyk) med afløb til spildevandskloak. Spildevandet føres gennem
sandfang og olieudskiller jf. tilslutningstilladelse af 22. september 2016.

26

Standardvilkår nr. 26
Nomi4s oplyser, at øvrige arealer er befæstet med 8 cm tykke SF-sten. Arealerne
har afløb til nedsivning gennem faskiner jf. nedsivningstilladelse 22. november
2016.

27

Standardvilkår nr. 27
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28

Standardvilkår nr. 28

29

Standardvilkår nr. 29
Nomi4s oplyser, at lastbilen ved afhentning af farligt affald bakker helt op til hallens port, således affaldet håndteres på tæt befæstet areal.
Der er i vilkår 31 stiller krav om etablering af afspærringsventil på rørføring til
faskiner, så afløbet kan lukkes ved afhentning af farligt affald og i tilfælde af uheld.
Standardvilkår 30 – udeladt, da der ikke er tanke til fyringsolie på containerpladsen.

30

Supplerende vilkår om etablering af afspærringsventil på rør for overfladevand til
nedsivning i faskiner. Vilkåret sikrer at overfladevand fra pladsen kan tilbageholdes
ved uheld.

31

Standardvilkår nr. 31

32

Standardvilkår nr. 32

33

Standardvilkår nr. 33

34

Standardvilkår nr. 34

35

Standardvilkår nr. 35

36

Supplerende vilkår der sikrer tilsynsmyndighedens mulighed for at kræve eftervisning af overholdelse af støjgrænseværdier, hvis det skønnes nødvendigt.

37

Standardvilkår nr. 36 suppleret med krav om registrering af bortkørsel af haveaffald, til sikring af tilsyn med vilkår 33.

Tabel 4 Oversigt over vilkår inkl. bemærkninger.

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.

Høring og udtalelser
Udkast til godkendelse har været i høring hos Nomi4s og virksomheden har haft bemærkninger vedr.
xxx. Virksomhedens bemærkninger er indarbejdet i afgørelsen.
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Lovgivning
Nomi4s i/s har 10. januar 2017 ansøgt om miljøgodkendelse af udvidelse af Fur Containerplads, Vilietoften 9, 7884 Fur.
Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K211.
Miljøgodkendelsen er meddelt som et tillæg iht. Miljøbeskyttelseslovens § 33 og Godkendelsesbekendtgørelsen som et tillæg til godkendelsen af etablering af genbrugsplads på Vilietoften 9 af 29. august 2007.
Godkendelsen af 29. august 2007 er revideret med denne afgørelse jf. Miljøbeskyttelseslovens § 41b.
Ved revisionen er godkendelsen tilpasset den aktuelle drift og implementeret nyeste standardvilkår (se
tabel 5)
Vilkårsnummer i godken-

Bemærkning

delse af 29. august 2007
2.2

Krav om vold udgår – volden er etableret

2.3

Krav om hegning udgår – jf. standardvilkår

2.10

Krav vedr. neddeling udgår – der foretages ikke længere neddeling

2.11

Støjvilkår omfatter også det åbne land, boligområder, blandet bolig og erhverv samt centerområder

2.13

Forbud mod modtagelse af letfordærveligt affald udgår – jf. standardvilkår

2.14

Krav vedr. håndtering af kølemøbler udgår – jf. standardvilkår.

Tabel 5 Oversigt over væsentlige ændringer ved revision af miljøgodkendelse af 29. august 2007.

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.
Miljøgodkendelsen 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 (miljøbeskyttelseslovens
§§ 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.
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.
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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.
Spildevand
Tilslutningstilladelse til spildevand fra tætte arealer er meddelt 22. september 2016
Nedsivningstilladelse til overfladevand er meddelt 22. november 2016.

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 søgsmål
Klagevejledning
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 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.
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 modtaget senest den 26. april 2017 indenfor kommunens åbningstid.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnet 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.
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Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 Miljø- og Fødevareklagenævnets 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]

19

Bilag 1 Oversigtsplan
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Bilag 2 Situationsplan
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