Vils Entreprenørforretning A/S
Killesmosevej 6
Folmentoft
7800 Skive
15. juni 2020

Killesmosevej 6 - Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt (VVM-pligt)
Skive Kommune har den 15. maj 2020, jf. miljøvurderingslovens1 §§ 18-19
modtaget ansøgning i henhold til oplysningskravene nævnt i lovens bilag 5.
Ansøgningen sker i forbindelse med samtidig ansøgning om miljøgodkendelse
af nedknusnings- og oplagsaktivitet, der også er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Anlægget er beliggende Killesmosevej 6, 7800 Skive på
matr.nr. 3b Estvadsgårds Ndr. Hede, Estvad.
For anlæg nævnt i bilag 2 i miljøvurderingsloven gælder, at kommunen ved
en screeningsafgørelse skal vurdere, om anlægget er omfattet af miljøvurderingspligt (VVM-pligt).
Baggrund for VVM-screeningen
VVM-screeningen skal afklare, om projektet kan medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier,
der er anført i bilag 6 i miljøvurderingsloven.
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 11. b) ”Anlæg til
bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”.
Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt
Skive Kommune har truffet afgørelse om, at nedknusnings- og oplagsaktiviteten ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er således
ikke omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt efter § 21, stk. 1 i
miljøvurderingsloven. Afgørelsen er foretaget på baggrund af at Skive Kommune vurderer at anlægget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Hvis projektet ikke er gennemført inden 3 år fra afgørelsens dato, bortfalder
denne afgørelse. En ny VVM-screening vil være nødvendig, hvis projektet efterfølgende ønskes udført.
Oplysninger
Sagens oplysninger fremgår af:
·
·
·

Ansøgning om miljøgodkendelse af aktivitet på eksisterede virksomhed indsendt via Byg og Miljø (BOM) den 12. februar 2020.
Supplerende oplysninger til ansøgning om miljøgodkendelse i mail af
15. maj 2020.
Ansøgning om projektet iht. miljøvurderingsbekendtgørelsens bilag 5
indsendt i mail af 15. maj 2020.

TEKNIK, MILJØ & UDVIKLING
Byg & Miljø
Virksomheder & Byggeri
Postboks 509
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LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM)

Reference: 779-2020-5180
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Henvendelse til:
Carsten Egeris Lund
Direkte tlf.: 99153277
carl@skivekommune.dk

Kommunens vurdering og begrundelse
Projektet karakteristika
Virksomheden er en eksisterende oplagsplads for primært beton og tegl, hvor
der også periodevis foregår nedknusning af affaldet. Det nedknuste beton og
tegl opbevares på pladsen indtil, der er fundet en genanvendelse af affaldsprodukterne. Oplagspladsen blev etableret i 2006 på et tidligere landbrug.
Oplags- og nedknusningsaktiviteterne er gradvist de senere år forøget, hvorfor de nu har fået et niveau, hvor det er fundet nødvendigt at miljøgodkende
aktiviteterne. Der nedknuses ca. 4 gange om året af ca. 5 dages varighed pr.
gang med en mobil nedknuser.
De primære miljøpåvirkninger fra aktiviteten vil være støj- og støvpåvirkninger af omgivelserne ved:
·
·
·
·

Kørsel til og fra virksomheden.
Intern transport.
Aflæsning og håndtering af beton- og teglbrokker.
Brug af entreprenørmateriel til sortering og neddeling herunder nedknusningsanlæg.

Der findes tilsvarende aktiviteter i lokalområdet på naboarealet, Folmentoftvej 6 ved asfaltvirksomheden Arkil. Denne virksomhed er tilsvarende miljøgodkendt til sine aktiviteter, hvorfor der i mindre grad kan være kumulative
effekter. Den kumulative effekt vurderes dog ikke væsentlig pga. nedknusningsaktivitetens tidsmæssige begrænsning, de planmæssige bestemmelser
for området og i øvrigt de forbyggende foranstaltninger, der foretages i forbindelse med aktiviteten.
Der er ikke særlige risikoforhold ved virksomhedens aktiviteter.
Projektets placering
Virksomheden er placeret på adressen Killesmosevej 6, Folmentoft, 7800
Skive, Matr.nr. 3b, Estvadgårds, Ndr. hede, Estvad og er ejet af Vils Entreprenørforretning A/S.
Grunden har tidligere vært udlagt til landbrug, hvor det gl. Grønning Mørtelværk ApS etablerede sig. Vils Entreprenørforretning A/S, købte i 2006 grunden, som i dag anvendes til deponering af rent byggeaffald i form af beton og teglbrokker, der nedknuses og opbevares til genanvendelse.
Grunden er beliggende i et erhvervsområde omfattet af lokalplan 266, Område til erhverv og offentlige formål ved Folmentoftvej. Området er planmæssigt udlagt til erhvervsområde til industri- og større værkstedsvirksomheder,
entreprenør- og oplagsvirksomhed og anden virksomhed, som efter byrådets
skøn virker naturligt for området. Området er udlagt som erhverv, der på
grund af deres størrelse eller støjende aktivitet ikke bør være placeret i nærheden af beboelsesområder. I området er der eksempelvis opført en base til
akutlægehelikopter, ligesom Skive Gokart- og paintball er placeret i området.
Disse aktiviteter vurderes at være støjende i deres aktiviteter.
Lokalplanområdet er støder op til det åbne land. Afstanden fra virksomhedens støjende aktiviteter til nærmeste beboelse er:
·
·

Ca. 450 meter i sydøstlig retning ligger Folmentoftvej 3 og 5.
Ca. 550 meter i vestlig/sydvestlig retning ligger Folmentoftvej 14.
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·

Ca. 625 meter i vestlig/sydvestlig retning ligger Folmentoftvej 16.

Arealet er beliggende udenfor områder med drikkevandsinteresser, særlige
drikkevandsinteresser samt indvindingsopland til vandværk.
Området er ikke kendetegnet ved særlige naturinteresser. Nærmeste Natura
2000-område er habitatområdet Karup Å (H40) der findes ca. 1,4 km øst for
projektet.
Arten af og kendetegnet ved den potentielle miljøpåvirkning
De væsentligste påvirkninger fra virksomhedens aktiviteter vurderes værende støj og støv. Der kan forventes en lille forøgelse af transport i området.
Skive Kommune vurderer, at påvirkninger i omgivelserne ikke er mere komplekse, end at de vil kunne reguleres efter vilkår i miljøgodkendelse af aktiviteterne.
Forebyggende foranstaltninger
Støjpåvirkninger kan forbygges ved at begrænse nedknusningsperioden og
ved etablering af støjafskærmning omkring nedknusningspladsen i form af
støjvolde/støjmure.
Støvpåvirkninger kan forebygges ved at begrænse nedknusningsperioden og
ved at vande kørselsarealer samt udstyre nedknuser med sprinkleranlæg.
Samlet vurdering
Samlet set vurderer Skive Kommune, at virksomheden har truffet de fornødne foranstaltninger for at undgå og/eller forebygge, væsentlige skadelige
indvirkninger på miljøet.
Det vurderes derfor, at etableringen af anlægget ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at anlægget således ikke er omfattet af bestemmelserne om miljøvurderingspligt (VVM-pligt) efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.
Forudsætningerne for vurderingen om ikke miljøvurderingspligt er, som beskrevet under ovenstående afsnit om forebyggende foranstaltninger.
Høringsbemærkninger
Udkast har været i høring hos virksomheden. Virksomheden havde ingen
bemærkninger til udkastet.
Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside den 15. juni 2020.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 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, jf. miljøvurderingslovens §§ 49 og 50.
Klagefristen er, jf. miljøvurderingslovens § 51, 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse på Skive Kommunes hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Hvis du ønsker at klage, skal dette ske via Klageportalen, som du finder et
link til på forsiden af https://naevneneshus.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 ind3

givet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen jf. miljøvurderingslovens § 52.
Når du klager, skal du betale et gebyr med betalingskort i Klageportalen. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside: https://naevneneshus.dk, jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet2.
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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Opsættende virkning
En klage over projektet har som udgangspunkt ikke opsættende virkning.
Søgsmål
Skive Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder
fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Aktindsigt
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen.
Med venlig hilsen

Carsten E. Lund
Civilingeniør

Kopi af afgørelsen er sendt til:
·
·
·
·
·
·
·
·

Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen Nordjylland senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening – lokalafdelingen for Skive Kommune dnskive_sager@dn.dk
Friluftsrådet Limfjordsyd limfjordsyd@friluftsraadet.dk
Ejere af Folmentoftvej 3
Ejere af Folmentoftvej 5
Ejere af Folmentoftvej 14
Ejere af Folmentoftvej 16
Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning på Killesmosevej 1
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Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr. 1715 af 27. december 2016 med senere ændringer om Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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