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Afgørelse om ikke-VVM-pligt for ændrede oplagsmængder hos Nordjysk Miljø ApS,
Gammel Rønnebjergvej 8b Poulstrup, 9760 Vrå

Nordjysk Miljø ApS søgte den 1. september 2015 om et tillæg til deres eksisterende
miljøgodkendelse. Ansøgningen skete i forbindelse med, at virksomheden ønskede at udvide
med et nyt anlæg til knusning af træ samt presning af træpiller. Endvidere ønskede
virksomheden også at foretage knusning af gipsplader. Endelig ønskede Nordjysk Miljø ApS
ændringer af affaldsoplagsmængder samt de årlige mængder der tilføres virksomheden.
Hjørring Kommune meddelte den 11. november 2016 miljøgodkendelse til de ovennævnte
aktiviteter. Miljøgodkendelsen blev påklaget og den 20. december 2017 hjemviste Miljø- og
Fødevareklagenævnet sagen til fornyet sagsbehandling hos Hjørring Kommune, da
klagenævnet vurderede, at udvidelsen var omfattet af bestemmelserne i VVMbekendtgørelsen.
Efterfølgende har Nordjysk Miljø ApS valgt at trække dele af ansøgningsmaterialet tilbage.
Det drejer sig om ansøgning om etablering af knuseanlæg til knusning af gips og træ, samt
anlæg til presning af træpiller. Denne VVM-anmeldelse omhandler således forøgelsen af
affaldsmængderne.
Afgørelse
Hjørring Kommune vurderer på baggrund af VVM-ansøgning og ansøgning om
tillæg til miljøgodkendelse, at den forøgede tilkørsel af affald samt de øgede
oplagsmængder, på baggrund af deres art, dimensioner og placering, må
antages ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det betyder, at projektet ikke
skal yderligere miljøvurderes efter VVM-lovens §15.
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I forhold til etableringsfasen er det væsentlig at konstatere, at der er tale om en
lovliggørelse.

Denne afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.hjoerring.dk.

Begrundelse
Hjørring Kommune vurderer på baggrund af ansøgningsmaterialet, at transport og oplag af
inert affald/tilnærmelsesvis inert affald, hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller
placering, må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. De enkelte
vurderinger fremgår af vedlagte VVM-screeningsskema.

Udnyttelse af afgørelse
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse og er derfor ikke direkte omfattet af
planlovens bestemmelse om at en tilladelse der ikke er udnyttet inden 3 år
bortfalder, jf. § 56, stk. 1. Det antages dog, at afgørelsen falder bort, hvis den ikke
udnyttes indenfor en rimelig tid, jf. princippet i § 56, stk. 1.

Hvorfor VVM-screening
Ifølge VVM-loven skal der ved visse anlæg foretages en vurdering af, hvorvidt der
skal foretages en egentlig miljøvurdering på baggrund af en af bygherre frembragt
miljøkonsekvensrapport, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af
projektet.

Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, b) ”Anlæg til
bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)”. Derfor har Hjørring
kommune VVM-screenet projektet for at vurdere om det på grund af art, dimensioner eller
placering vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning
Du kan som modtager for denne afgørelse klage over retlige spørgsmål i afgørelsen
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. (VVM-lovens §§ 49-53).
Det samme kan enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en
række foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 21. januar 2019
Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
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”Klageportalen”. Link til portalen findes på forsiden af www.nmkn.dk
samt via www.virk.dk eller www.borger.dk . Nævnet skal som udgangspunkt afvise
en klage, der kommer uden om Klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr som
tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.
I øvrigt
Der er til en hver tid aktindsigt i miljøoplysninger og Hjørring Kommunes Team Erhverv står
til rådighed ved spørgsmål.
Med venlig hilsen
Thomas Kristiansen
Team Erhverv
Tlf.:+4572336745
E-mail:TBK@hjoerring.dk
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