TMC - Natur og Miljø
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf: 43591000
www.htk.dk

Gamle Mursten ApS
Skotlandsvej 16
5700 Svendborg

Dir.tlf.: 43 59 12 49
Email: tmc@htk.dk
22-06-2016
Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag

10.00 - 14.30

Torsdag

10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.30

Meddelelse af miljøgodkendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt
Gamle Mursten ApS har den 18. september 2015 indsendt ansøgning om godkendelse af udvidelse af Gamle Mursten ApS, Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene. Virksomheden har efterfølgende den 15. december 2015 og 1. april 2016 indsendt en revideret ansøgning.
Gamle Mursten ApS ansøger om at udvide mængden af beton og tegl der modtages og samtidig udvide virksomhedens areal og driftstider. Derudover ønsker virksomheden at kunne
modtage andre affaldsfraktioner fra bygge- og anlægsarbejder. Virksomheden er omfattet af
listepunkt K 206 og K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen1:
K 206:
Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212:
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30
tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3,
bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en
kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller
listepunkt K 211.
Kommunen meddeler hermed tillægsgodkendelse til, at virksomheden kan udvide som ansøgt. Virksomhedens eksisterende godkendelse af 29. juni 2012 er fortsat gældende. Kommunen har dog ophævet enkelte vilkår i den eksisterende godkendelse.
Vilkår for godkendelsen fremgår af det vedlagte dokument og er kommunens betingelse for,
at virksomheden kan drives miljømæssigt forsvarligt. Godkendelsen træder i kraft den 23.
juni 2016.
Høringsbemærkninger
Et udkast til godkendelse har været i høring, og virksomheden har fremsendt bemærkninger
til godkendelsen den 9. og 10. juni 2016. Bemærkningerne er indarbejdet i godkendelsen.
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Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 669 af 18. juni 2014
Sagsbehandler
DokLøbenr.
RikkeRasm
138172/16

Sagsløbenr.
14/19722

Lovgivning
Godkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven2. Afgørelsen kan
påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, se klagevejledning til sidst i dette brev.
Afgørelse om ikke VVM-pligt
Virksomhedens ansøgte aktiviteter er omfattet af VVM-bekendtgørelsens3 § 2 stk. 2 jf. bilag 2
punkt 12b om ”Anlæg til bortskaffelse af affald” og punkt 14 om ”Ændringer eller udvidelser
af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når
de kan være til skade for miljøet”.
Høje-Taastrup Kommune har gennemført en VVM-screening4 efter VVM-bekendtgørelsen i forbindelse med behandling af miljøgodkendelse til udvidelse af Gamle Mursten ApS.
Miljøpåvirkningerne forventes at have en begrænset geografisk udstrækning, bl.a. fordi virksomheden ligger lavt i forhold til det omgivende terræn. Eventuelle miljøpåvirkninger kan bestå af luftbåren støv og støj, men ingen af miljøpåvirkningerne forventes at være væsentlige
for omgivelserne.
Der forventes ingen påvirkning af områdets naturbeskyttelsesinteresser eller bilag IV arter.
Kommunen vurderer på baggrund af screeningen, at virksomheden kan udvides uden at påvirke miljøet væsentligt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er
truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1.
Afgørelsen om at projektet 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.
Hvis projektet 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 VVMpligtigt. 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
Afgørelse om miljøgodkendelse samt at det anmeldte ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort
på kommunens hjemmeside www.htk.dk den 23. juni 2016.
Hvis der er spørgsmål til dette brev, kan jeg kontaktes på tlf. 43 59 12 49 eller tmc@htk.dk.

Med venlig hilsen

Rikke Rasmussen
Miljømedarbejder
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Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse
Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
4
Dokument med VVM-screening dok nr. 141800/16, sag. nr. 15/22218 dateret 22/6-2016.
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Kopi til:
Mette Rasmussen, Mette@gamlemursten.dk
Helene Wagner, helwag@ncc.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø: dnhoeje-taastrupsager@dn.dk
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst: seost@sst.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, NP Danmarksvej 79, 8732 Hovedgård:
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia: mail@dkfisk.dk
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Klagevejledning til miljøgodkendelse
Afgørelserne kan efter Miljøbeskyttelsesloven, § 91 - § 100 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Påklage kan ske af virksomheden, visse lokale og landsdækkende organisationer, der
har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt af enhver, der har individuel eller
væsentlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet.
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, ligesom du plejer, 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 kr. 500. 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 dvs. den 23. juni 2016. 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.
Virksomheden vil blive underrettet af Høje-Taastrup Kommune, hvis der indgives klage fra
anden side.
Klagevejledning til VVM-screening
Hvis du ønsker at klage over VVM-screeningen, 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 Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på Borger.dk og Virk.dk. Du logger på Borger.dk eller Virk.dk, ligesom du plejer, 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 kr. 500. 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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