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Udvidelse af aktiviteter for DanWEEE Recycling A/S er ikke VVM-pligtigt
Høje-Taastrup Kommune har modtaget en VVM-anmeldelse om udvidelse af aktiviteterne for
DanWEEE Recycling A/S beliggende Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene.
Høje-Taastrup Kommune har i 2013 givet miljøgodkendelse til virksomheden og har i den forbindelse gennemført en VVM-screening. DanWEEE Recycling A/S ønsker at udvide aktiviteterne ved modtagelse og sortering af større mængder affald end hidtil.
Virksomheden modtager elektriske og elektroniske affaldsprodukter (WEEE) til demontage eller omlastning. Den samlede tilgang af affald til neddeling og sortering til DanWEEE Recycling
A/S i Hedehusene vil på årsbasis være op til 20.000 tons bestående af:
•
•
•
•

Småt blandet elektronik
Crt-holdige apparater
Fladskærme
Jern og metaller

11.000 tons
2.000 tons
6.000 tons
1.000 tons

De større mængder giver behov for tilladelse til større oplagsmængder og etablering af yderligere neddelings- og sorteringsanlæg. Der inddrages en hal på ca. 600 m² til oplagring af forskellige fraktioner og opføres en halvtagsbås til Low Grade fraktionen. Derudover etableres
der en modtagestation for blandet elskrot og en containerplads til CRT-glas (billedrørs-tv).
Virksomhedens udvidelse er anmeldt i henhold til VVM-bekendtgørelsen, fordi aktiviteterne er
omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b om Anlæg til bortskaffelse af affald.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte kan etableres uden væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Se vedlagte VVManmeldelse, doknr. 148707/15 og kommunens VVM-screening, doknr. 149074/15.
Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsen1 § 3, stk. 1.
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Bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Sagsbehandler
DokLøbenr.
LoneJo/MajbrittOes 149716/15

Sagsløbenr.
15/12335

Hvis det anmeldte eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at
gennemføre en ny VVM-screening, hvor der skal tages stilling til om det ændrede projekt er
VVM-pligtigt. Ansøger, naboer eller andre kan få yderligere oplysninger om sagen ved henvendelse til miljømedarbejder Lone Johnsen på telefon 43 59 12 73 eller tmc@htk.dk.
Offentliggørelse
Afgørelsen, om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort torsdag den 9. juli
2015 på kommunens hjemmeside www.htk.dk.
Vurdering
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at det anmeldte ikke vil få en væsentlig indvirkning på
miljøet. Det ansøgte kræver ikke væsentlige bygningsmæssige udvidelser eller ændringer i de
bestående bygninger.
Al neddeling og sortering af affaldet sker under tag og oplaget af ubehandlet WEEE overdækkes med presenning om natten. Det vurderes at grundvand og overfladevand ikke bliver påvirket af virksomhedens aktiviteter eller udvidelsen.
Der kører i dag 4-6 lastvogne pr. dag til og fra virksomheden. Kørslen forventes at stige til
10-15 lastvogne pr. dag. Der forventes lokal støj på ejendommen i forbindelse med intern
kørsel og af- og pålæsning af containere/paller. Nærmeste bolig ligger ca. 120 m fra virksomheden målt i forhold til den nordlige lagerhal, og forventes ikke at blive påvirket.
Virksomheden oplyser, at der kan genereres støv ved adskillelsesprocessen af billedrørs-tv.
Processen foregår i et lukket kammer, hvorfra luften til stadighed udsuges gennem et filter,
som opsamler partikler i luften. Det er muligt at tilpasse filterfinheden til at opfylde kravene i
de vejledende grænseværdier, så omgivelserne ikke bliver påvirket negativt.
Øvrig myndighedsbehandling
Afgørelsen om at udvidelsen af virksomhedens aktiviteter ikke er VVM-pligtigt, er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, inden
kommunen kan behandle og give de fornødne tilladelser.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
Du kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige om kommunen har haft ret til
at træffe en afgørelse, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes kommunen burde have truffet en anden afgørelse.
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, 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 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig
bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato.
Klagen bliver afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til
anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal
dette ske inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
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Med venlig hilsen
Lone Johnsen
Miljømedarbejder
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