Quantafuel Denmark ApS
Kåstrupvej 9
Kåstrup
7860 Spøttrup

Den 9. oktober 2017

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af pyrolyseanlæg
etableret på Kåstrupvej 9, 7860 Spøttrup.
Skive Kommune har den 11. september 2017 modtaget en VVM-anmeldelse
fra QuantaFuel Denmark ApS efter § 18,stk 1, i VVM-bekendtgørelsen1 om
etablering af pyrolyseanlæg for nyttiggørelse af plastaffald på Kåstrupvej 9,
7860 Spøttrup. Anmeldelsen er vedlagt som bilag.
Jf.

VVM-bekendtgørelsen

må

et

anlæg

ikke

tages

i

anvendelse

før

kommunalstyrelsen har meddelt bygherren, at der enten ikke er VVM pligt
eller har meddelt VVM tilladelse.
Quantafuel Denmark ApS opfører et procesanlæg ved Greenlab Skive for
produktion af brændstof genvundet af plastaffald. Anlægget har en kapacitet
på 60 ton plastaffald pr. dag. Produkterne er omkring 9600 kg benzin,
33.600 kg diesel og 4800 kg tungolie. Biproduktet er ca. 1500 kg
carbon/aske daglig.
Virksomhedens hovedaktivitet er pyrolyse af plastaffald. Virksomheden
biaktiviteter omfatter oplag af plastaffald samt oplag af olieprodukterne
benzin, diesel og tungolie.

Afgørelse og baggrund
Pyrolyseanlægget er omfattet af bilag 2 punkt 11. Andre anlæg, b) Anlæg til
bortskaffelse af affald.
Skive Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Afgørelsen er truffet efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen.
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at
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projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Projektet er vurderet i forhold til
en række faste kriterier, jf. VVM lovens bilag 6, herunder:


Anlæggets placering og dimensioner



Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive
berørt
Forurening og gener forårsaget virksomhedens produktion og den



kumulative effekt

Anlæggets placering og dimensioner
Virksomheden

ligger

i

Greenlab

Skive,

hvor

der

er

udarbejdet

en

miljøvurderingsrapport af rammelokalplanen 274 for området. Miljørapporten
er udarbejdet i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 om
miljøvurdering af planer og programmer. Quantafuel Denmark ApS er
placeret i et erhvervsområde udlagt til virksomheder optil miljøklasse 5.
Skive Kommune vurderer Quantafuel Denmark ApS som en miljøklasse 4
virksomhed.
Virksomheden har en samlet grundareal på 16. 000 m2. Der opføres et
produktionshal på 4000 m2, som er 9 meter høj og har et tårn på 20 meter.
Samlet

set

vurderes

virksomhedens

placering

og

dimensioner

i

overensstemmelse med lokalplanen.

Forurening og gener forårsaget virksomhedens produktion og den
kumulative effekt
Der

forventes

ikke

emissioner

af

væsentlig

betydning

angående

luftforurening, lugt og støj fra virksomhedens aktiviteter. Anlægget opføres
med andre industrivirksomheder i området og kan derfor have en kumulativ
effekt i forhold til støj og transport.
Der forekommer affald fra virksomhedens produktion, som kan håndteres af
de

eksisterende

affaldsbehandlingssystemer

og

dermed

ikke

kræver

etablering af nye særlige behandlingsformer.
Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Uheld håndteres af
virksomhedens egen sikkerhedsprocedure.

Side 2

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive
berørt
Virksomheden etableres på tidligere landbrugsjord, med mere end 200 meter
til nærmeste beskyttede natur.
Der er i forbindelse med miljøvurderingsrapporten registreret oddere og
sydflagermus. Skive Kommune vurderer, på baggrund af virksomhedens
beliggenhed i forhold til levesteder for bilag IV arter (vandløb, søer og eng),
at hverken yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter påvirkes væsentligt.
Afstanden til nærmeste habitatområde (Karup Å) er ca. 9 km, til nærmeste
fuglebeskyttelsesområde

(Lovns

bredning)

ca.

10

km

og

nærmeste

Ramsarområde (ved Livø) er ca. 22 km. Skive Kommune vurderer, at
etablering af virksomheden i lokalplanområde 274 ikke vil påvirke arter eller
naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Afsluttende bemærkninger
Screening er gennemført med udgangspunkt i Quantafuel Denmark ApS VVManmeldelse og deres projektbeskrivelse af anlægget via ansøgning om
miljøgodkendelse.
Hvis projektet ændres er Quantafuel Denmark ApS forpligtet til at anmelde
den påtænkte ændring, jf. §18, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen med henblik på
at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.

Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside dato
Skive Kommunes afgørelse om at der ikke er VVM-pligt for det pågældende
anlæg kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.
En klage skal være skriftlig. Den indberettes elektronisk via klageportalen,
som findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Adgang til klageportalen
kan findes gennem www.borger.dk og www.virk.dk . En klage er indgivet, når
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du
betale

et

gebyr

på

kr.

500.

Gebyret

betales

med

betalingskort

i

Klageportalen.
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Klagen skal være modtaget af kommunen inden 4 uger fra den dag, hvor
tilladelsen annonceres. Dvs., at der kan klages til og med dato
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

Skive

Kommune,

Teknisk

Forvaltning,

Rådhuspladsen 2, 7800 Skive tek@skivekommune.dk. Skive Kommune
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Anmodning
skal også indeholde den påklagede afgørelse og oplysning om, hvorvidt du er
fritaget for at bruge digital post.
Hvis du bliver fritaget for at bruge klageportalen skal klage indgives direkte
til Skive Kommune skriftlig, og helst elektronisk, indenfor den frist der er
fastsat i afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Med venlig hilsen

Zahra B. Hansen
Civilingeniør
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