Lundbro Autoophug ApS
Herningvej 22
Lundbro
7800 Skive

Den 28.august 2017

Miljøgodkendelse - ændring af vilkår 1.9
Skive Kommune meddelte den 29. maj 1998 miljøgodkendelse efter kapitel 5
for Lundbro Autoophug ApS, Herningvej 22, 7800 Skive, matrikel 191a

Skive Markjorder og 7b Lundhede Estvad.

Ifølge vilkår 1.9 i miljøgodkendelsen er sikkerhedsstillelse fastsat til
100.000 kr.
Fastsættelsen af beløbet er baseret på de maksimale oplagsmængder
af affald virksomheden har tilladelse til i henhold til
miljøgodkendelsen, samt de udgifter der i 1998 ville være forbundet
med bortskaffelse af dette affald.
Virksomheden har den 16. august 2017 ansøgt om en ændring af
beløbsstørrelsen af sikkerhedsstillelse, på baggrund af en beregning
af de nuværende markedspriser for de relevante affaldsfraktioner.
Beregningerne fremgår af bilag 1.
Skive Kommune har foretaget en vurdering af den fremsendte
beregning og vurderer at der er sammenhæng mellem
affaldsmængden og den foreslået størrelsen af sikkerhedsstillelsen.
Vilkårsændring
Vilkår 1.9 i miljøgodkendelse af 29. maj 1998 ændres således, at
sikkerhedsstillelsen fastsættes til 12.000 kr. Vilkåret ændres til følgende:
Vilkår 1.9 Sikkerhedsstillelse
I henhold til § 39 a i Miljøbeskyttelsesloven skal virksomheden overfor
godkendelsesmyndigheden etablere en sikkerhedsstillelse.
Sikkerhedsstillelsen er fastsat til 12.000 kr.
Vilkårsændringen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.
Offentliggørelse
Offentliggørelse om, at der er meddelt vilkårsændring i henhold til
Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 for Lundbro Autoophug ApS, Herningvej
22, 7800 Skive, matrikel 191a Skive Markjorder og 7b Lundhede

Estvad, vil blive annonceret på Skive.dk den 29. august 2017.
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Klagevejledning
Skive Kommunes tilladelse kan i medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den
dato tilladelsen er offentliggjort på www.skive.dk
Annonceringen er sket den 29. august 2017.
Klager skal indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som
kan tilgås via virk.dk eller borger.dk. Det er en betingelse for Miljø- og
Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et
gebyr. Gebyret opkræves af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får medhold i klagen.
Klageberettigede er jf. afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven:
·
Ansøgeren
·
Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Midtjylland
·
Lokale og landsdækkende organisationer, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen
·
Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald.
En eventuel klage har ikke opsættende virkning på afgørelsen med mindre
Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette fremgår af § 96 i
miljøbeskyttelsesloven.
Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk.
1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Underretning
Denne afgørelse er sendt til følgende:
- Lundbro Autoophug ApS, e-mail: lhs@dataophug.dk
Med venlig hilsen

Merete Møller
Miljømedarbejder
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