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Faxe Kommune har den 13. december 2018 modtaget en anmeldelse om
etablering af en haveaffaldsplads på Norgesgade 8, 4690 Haslev.
Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om projektet er omfattet af
reglerne i miljøvurderingsloven1.
Afgørelse
Faxe Kommune har vurderet anmeldelsen og fundet, at den ansøgte
haveaffaldsplads ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. På
den baggrund har Faxe Kommune truffet afgørelse om, at projektet ikke er
omfattet af reglerne for VVM-pligt.
Afgørelsen er truffet efter § 21 stk. 1 i miljøvurderingsloven, og er den 13.
februar 2019 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside og DMAportalen. Klagefristen på 4 uger udløber 13. marts 2019. Afgørelsen
bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt,
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i anmeldelsen og
kommunens eksisterende viden om plan- og miljøforhold i området. Sagen
har dermed været tilstrækkeligt belyst, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.
Baggrunden for afgørelsen fremgår af screeningsskemaet,
Lovgivning
I miljøvurderingsloven er der oplistet en række aktiviteter og anlæg, som
skal vurderes i forhold til deres faktiske og mulige virkninger på miljøet. I
loven er en række forskellige aktiviteter fordelt mellem bilag 1 og bilag 2 i
loven.
Ved aktiviteter og anlæg oplistet på bilag 1, skal der udarbejdes en
decideret redegørelse for projektets faktiske og mulige påvirkninger af
miljøet. Aktiviteter og anlæg, der er oplistet på bilag 2, skal screenes for de
umiddelbare påvirkninger.

1

LBK. nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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Screeningens formål er at afgøre, om en egentlig redegørelse af projektets virkning på miljøet er
nødvendig. Der kan ikke stilles vilkår til projektet i forbindelse med en VVM-screeningsafgørelse.
Haveaffaldspladsen er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2; pkt.11b.
Da Projektet omfatter ovenstående, har Faxe Kommune vurderet, at byggeriet skal VVM-screenes
jf. miljøvurderingslovens § 21.
Faxe Kommunes vurdering
Ved VVM-screening af projektet har der været fokus på en række mulige påvirkninger som
haveaffaldspladsen kan have på det omkringliggende miljø. Mange af disse emner skal være i
fokus ved gennemførsel af projektet, men vurderes ikke at have væsentlige påvirkninger på
miljøet:


AffaldPlus ønsker at etablere en døgnåben haveaffaldsplads på Norgesgade i Haslev, for
at aflaste eksisterende genbrugsplads på Sverigesgade. Dette gøres ved at etablere en
særskilt ny døgnåben haveplads på Norgesgade i Haslev.



Der gives tilladelse til, at haveaffaldspladsen må modtage en mængde grene og afklip
svarende til 2.900 ton, samt 60 ton stød og rødder. Derudover vil der være et mindre oplag
af plastposer fra borgernes aflevering af haveaffald.



De væsentligste støjkilder på pladsen forventes at komme fra håndtering af containere
samt kørsel til, fra og på pladsen. En del af bilerne til haveaffaldspladsen, vil være en
aflastning for genbrugspladsen. Der forventes derfor ikke en større stigning i antallet af biler
til området.
Det forventes, at størstedelen af kunderne til haveaffaldspladsen vil benytte pladsen i
dagsperioden. Af de kunder der benytter pladsen uden for dagsperioden, vil de fleste
benytte pladesen i aftenperioden.
Containere og grenaffald afhentes efter rekvirering, inden for normal arbejdstid. I
sommerhalvåret er der tømning 1 gang ugentligt.
Haveaffaldspladsen ligger i et industrikvarter. De nærmeste ejendomme er
erhvervsejendomme. I industrikvarteret ligger der enkelte boliger med tilhørende erhverv,
specielt øst for Norgesgade og i området omkring Færøgade. Industrikvarteret grænser
mod øst (på den anden side af Vestre Ringvej) og mod syd (på den anden side af
Teestrupvej), op til boligområder. Mod vest ligger det åbne land, der består af en blanding
af boliger, landbrug og mindre erhverv.
På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at haveaffaldspladsen vil kunne
overholde de i miljøgodkendelsen fastsatte støjgrænser. Vurderingen grunder i de gode
kørselsforhold og afstanden til forureningsfølsomme områder.



Der etableres 5 belysningsmaster, med en højde på 6 meter. 4 af masterne har 2
armaturer, mens det sidste kun har 1 armatur. Lyset vil være sensorstyret (bevægelse) og vil
kun aktivere ved aktivitet på pladsen.
Armaturer vil pege nedad og der forventes ikke, at kunne registreres nævneværdigt lys/lux
uden for pladsen.



Overfladevand fra pladsen ledes via den offentlige regnvandsledning til Gillesbæk og
Lagunen.
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Der anvendes ikke tømidler på pladsen. Afklip og saftgivende haveaffald opbevares i
lukkede containere, så saft og væsker ikke kan flyde ud. Grene, stød og rødder, der ligger
direkte på belægningen, forventes ikke at indeholde væsentlige mængder
ukrudtsbekæmpelsesmidler eller olie/brændstoffer.
Overfladevandets sammensætning og mængde forventes ikke at påvirke
regnvandsledning, Gillesbækken eller vådområdet (Lagunen).
En uddybning af disse kan ses i screeningsskemaet, som udgør selve VVM-screeningen.
Ovenstående har ført til den samlede vurdering, at projektet ikke er VVM-pligtigt.
Forhold til anden lovgivning
Kommunen gør opmærksom på, at denne screening ikke tilsidesætter andre love, som forventes
overholdt. Der gøres derfor opmærksom på nedenstående love, som kan have indflydelse på dit
projekt.
Adgangstilladelse: Projektet forudsætter adgangstilladelse fra trafikmyndigheden i Faxe
Kommune.
Tilslutningstilladelse: Spildevandsforholdene kræver en ny tilslutningstilladelse.
Miljøgodkendelse: Projektet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen og kræver en
miljøgodkendelse.
Midlertidige aktiviteter: Hvis projektet giver anledning til støvende eller støjende bygge- og
anlægsarbejde, skal der søges om tilladelse efter miljøaktivitetsbekendtgørelsen. I kan læse mere
om ansøgning på kommunens hjemmeside:
https://www.faxekommune.dk/erhverv/miljoe/virksomheder/miljoeregulering-af-midlertidigeaktiviteter.

Med venlig hilsen
Marit Hvam Pedersen
Miljømedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til:
 Friluftsrådet, oestsjaelland@friluftsraadet.dk
 Greenpeace, info.dk@greenpeace.org
 Danmarks Naturfredningsforening, faxe@dn.dk og dnfaxe-sager@dn.dk
 Byggeinformation, mette.fogh@byggeinformation.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, faxe@dof.dk og Natur@dof.dk
 Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
 Byg@faxekommune.dk
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Klagevejledning
Afgørelsen om VVM-screening kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf.
miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte
retlige spørgsmål.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Miljø og
Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort,
regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller
www.virk.dk.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som
privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal
du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Klageberettigede efter miljøvurderingsloven er:
1. Miljø- og fødevareministeren
2. Enhver med retlig interesse i sagens udfald
3. Lokale foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
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 bliver fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender
derefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
Søgsmål
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter at
afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 13. august 2019 eller, hvis sagen påklages, inden 6
måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.
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