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Afgørelse om ikke VVM-pligt for etableringen af en ny genbrugsplads – ”Ressourcecenter
Haderslev” på Knavvej i Haderslev
Haderslev Kommune har den 21. december 2019 modtaget en ansøgning fra Provas, Haderslev Affalds A/S om
VVM-screening af projekt om etablering af en ny genbrugsplads med tilhørende faciliteter – ”Ressourcecenter
Haderslev” på matrikel nr. 81a, b og c Erlev Ejerlav, Gl.
Haderslev, beliggende på adressen Knavvej 6 (forventet
vejnummer), 6100 Haderslev.
Ansøgningen var fuldt oplyst den 3. marts 2020.

Afgørelse
Haderslev Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for etableringen af genbrugspladsen – ”Ressourcecentrum Haderslev”, idet det vurderes, at projektet ikke kan have væsentlige indvirkninger på miljøet.
Lovgrundlag
Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven - Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 1225 af 25/10/2018.
Bortfald af afgørelse
I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at
den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning
VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVMpligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.
Det ansøgte projekt
Projektet er ansøgt i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.
Ansøgningen er vedlagt som bilag B.
Høring af berørte myndigheder
Museum Sønderjylland er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for projektområdet.
I denne forbindelse har museet udtalt følgende:
”Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev har afsluttet forundersøgelsen af planområdet og har kunnet konstatere, at der ikke findes spor efter væsentlige, jordfaste fortidsminder, som kræver en yderligere
undersøgelse. Den påtænkte genbrugsplads bør således kunne anlægges uden risiko for at støde på væsentlige, jordfaste fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens § 27.
Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste
fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli
2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsminder, og Haderslev Museum adviseres.
Det kan oplyses, at skulle denne situation opstå, vil bygherre ikke skulle udrede udgifterne til en eventuel
arkæologisk undersøgelse.”
Parts- og nabohøring
Ejerne af de nærmeste beboelsesejendomme omkring projektområdet har fået tilsendt et udkast til afgørelsen. Det drejer sig om følgende ejendomme:
•
•
•

Knavvej nr. 2, 15 og 20
Aabenraa Landevej nr. 131 og 145
Vilstrupvej 132

Idet der har været tæt dialog med ansøgeren under behandlingen af ansøgningen, er denne ikke blevet
partshørt.
Indkomne bemærkninger
Der er indkommet høringssvar fra følgende ejendomme:
•
Knavvej nr. 2, 15 og 20
•
Vilstrupvej 132
I de indkomne høringssvar er der hovedsageligt bemærkninger til den af projektet afledte trafik på Knavvej, herunder støj- og støvgener.
Høringssvarene og kommunens bemærkninger til disse findes i bilag D.
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Forudsætninger
Der ønskes etableret en klima- og fremtidssikret genbrugsplads med mulighed for aflevering og sortering
af flere typer affald, fra farligt affald til haveaffald. Genbrugspladsen skal desuden være døgnåben, så borgerne har adgang til pladsen døgnet rundt.
Det ansøgte projekt indeholder følgende elementer:
•
•
•
•

Samlet projektareal: ca. 69.200 m²
1.950 m² bygninger til farligt affald, elektronikaffald, sortering og emballering af udvalgte materialer, mandskabsfaciliteter og møde- og undervisningsfaciliteter
Udendørsfaciliteter, hvor brugerne kan aflevere affald i opsatte containere, komprimatorer og
båse. Pladsen indrettes til opstilling af ca. 50 containere
Udendørsfacilitet til aflevering og midlertidig opbevaring af haveaffald.

Genbrugspladsen dimensioneres til ca. 200.000 besøgende om året og modtagelse af ca. 20.800 tons affald om året.
I august 2018 vedtog Haderslev Byråd Lokalplan 10-36 – Ressourcecentrum/genbrugsplads, Knavvej, Haderslev. Projektområdet er således lokalplanlagt til formålet. Lokalplanen er blevet miljøvurderet.
Det ansøgte projekt er reduceret væsentligt i forhold til det, der er beskrevet i ovennævnte lokalplan.
Begrundelse for afgørelsen
Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11 -Andre projekter, b) Anlæg til bortskaffelse
af affald (projekter der ikke er omfattet af bilag 1) og skal i henhold til miljøvurderingslovens § 21 screenes
for eventuel VVM-pligt.
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i projektet, som det er beskrevet i ansøgningen, og på
baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.
Et udkast til denne afgørelse har været sendt i høring hos de nærmeste naboejendomme.
Afgørelsen er truffet efter relevante kriterier i miljøvurderingslovens § 21 og bilag 6. Det er vurderet, om
projektet, på grund af dets art, dimensioner eller placering, må antages at kunne få væsentlige indvirkninger på miljøet (VVM-pligt).
Kommunen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet antages ikke at kunne få væsentlige
indvirkninger på miljøet. Projektet er således ikke omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM-pligt).
Det ansøgte projekt, forudsætningerne for afgørelsen og vurderingen af projektets indvirkning på miljøforholdene kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema, bilag A.
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I den aktuelle sag er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til:
Luft/lugt/støj/lys
Støj fra anlægget
I forbindelse med projektet er der blevet gennemført beregninger af det forventede støjbidrag fra genbrugspladsen.
Resultatet af beregningerne viser, at genbrugspladsen på hverdage, lørdag formiddag, lørdag eftermiddag
og søndag samt aften og nat vil overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier ved de omkringliggende boliger.
Grænseværdien for maksimalværdien af støjniveauet i natperioden vil ligeledes være overholdt ved alle
boligerne.
Der vil ikke være lavfrekvent støj eller vibrationer ved de omkringliggende boliger.
Vejstøj som følge af projektet
Det rådgivende ingeniørfirma COWI har foretaget beregninger af trafikstøjen i forbindelse med den nye
genbrugsplads.
De udførte støjberegninger for år 2022 viser, at trafikstøjen kun vil øges ubetydeligt grundet den ekstra trafik til genbrugspladsen.
Beregningerne viser, at støjen kun vil stige med op til 0,1 dB i de anvendte beregningspositioner vest for
den nye genbrugsplads ved ejendommene Knavvej 2 og Aabenraa Landevej 131.
I de anvendte beregningspositioner øst for genbrugspladsen ved ejendommene Knavvej 15 og 20 samt
Vilstrupvej 132 er der beregnet stigninger på op til 0,3 dB.
Desuden viser beregningerne, at trafikstøjen generelt kan forventes at stige med mindre end 1 dB på
udendørs arealer ved de mest støjbelastede ejendomme langs Knavvej.
Med baggrund i ovenstående vurderes det, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige vejstøjsgener.
Vejstøv som følge af projektet
Det er vurderet, at den nuværende trafik på den grusbelagte del af Knavvej, øst for genbrugspladsen, som
følge af projektet vil stige fra nuværende ca. 230 biler i døgnet til ca. 430 biler i døgnet.
Ansøgeren har oplyst, at transport af materialer fra anlægget kun vil ske via den asfalterede del af Knavvej,
Med baggrund i ovennævnte og under forudsætning af at vejmyndigheden ved behov iværksætter støvdæmpende foranstaltninger, som for eksempel vanding af vejen, vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige vejstøvsgener.
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Luftforurening, støv- og lugtgener fra anlægget
Projektet er omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening. Under forudsætning af at denne
følges, forventes der ingen væsentlige luftemissioner.
I miljøgodkendelsen for anlægget vil der blive stillet vilkår, der skal begrænse støvgener. Under forudsætning af at disse overholdes, forventes der ingen væsentlige støvgener.
I miljøgodkendelsen for anlægget vil der blive stillet vilkår, der skal begrænse lugtgener. Under forudsætning af at disse overholdes, forventes der ingen væsentlige lugtgener.
Landskab
Skoven Rævekær på nordsiden af Knavvej er i kommuneplanen udpeget som et bevaringsværdigt landskab.
På baggrund af de foreliggende oplysninger er det vurderet, at projektet ikke vil påvirke landskabet væsentligt.
Natur, herunder NATURA 20001, Habitatbekendtgørelse2 og beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens3 § 3
Der forventes ingen fjernpåvirkning af Natura 2000-områder via f.eks. luft eller vand på grund af projektets
placering og karakter.
Projektet indebærer, at der skal fjernes et beskyttet vandhul. Der er givet dispensation til nedlæggelse af
dette mod etablering af 2 erstatningsvandhuller umiddelbart øst for projektområdet.
Der er ikke fundet bilag IV-arter i lokalplanområdet, men der er potentiel mulighed for tilstedeværelse af
løvfrø.
Der vurderes ikke at være bestande af beskyttede arter eller naturtyper, der kan påvirkes væsentligt af
projektet, idet der etableres 2 erstatningsvandhuller umiddelbart øst for projektområdet.
Overfladevand
Projektområdet separatkloakeres. Dette indebærer, at uforurenet overfladevand afledes til Humlegårdsbæk.
Med baggrund i en robusthedsanalyse og en besigtigelse af Humlegårdsbæk er det kommunens vurdering, at vandløbets hydrauliske kapacitet for nuværende ikke er respekteret. Det er således vurderet, at
vandløbet er hydraulisk overbelastet i en grad, der fører til erosion og sandvandring i vandløbet, hvilket kan
medføre tilsanding af for eksempel gydebanker. Tilsanding af strækninger med grus og sten kan forringe
muligheden for, at vandløbet kan leve op til sit miljømål. Neddrosling til oplandets naturlige afstrømning vil
således mindske den hydrauliske overbelastning af vandløbet.
1

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU

2

Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt visse arter
3

Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 – Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
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Ud fra en samlet vurdering af analysen anbefales det maksimale udledningsniveau ved fremtidig projektering af regnvandsbassiner med udledning til Humlegårdsbæk til 0,6 l/s/ha reduceret areal.
Ansøger har tilkendegivet, at man vil tilpasse projektet, så udledningen til Humlegårdsbæk ikke overstiger
0,6 l/s/ha reduceret areal. Desuden vil kommunen i udledningstilladelsen efter miljøbeskyttelsesloven
stille vilkår om, at udledningen skal neddrosles til 0,6 l/s/ha reduceret areal.
Under forudsætning af at ovenstående vilkår overholdes, vurderes det, at udledningen af overfladevand
fra projektområdet ikke vil påvirke Humlegårdsbæk væsentligt.
Ændringer af projektet
Hvis projektet ændres, er bygherre i henhold til miljøvurderingslovens § 18 forpligtet til at ansøge om den
påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, om ændringen skal miljøvurderes.
Offentliggørelse
Afgørelsen forventes offentliggjort 8. juni 2020 på Haderslev Kommunes hørings- og afgørelsesportal
www.blivhoerthaderslev.dk
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er
fire uger fra offentliggørelsen af afgørelsen. Se ovenfor.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.
Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende 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.
En klage indsendes ved anvendelse af den digitale selvbetjening via Klageportalen, som du finder et link til
på forsiden af Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk eller direkte via www.naevneneshus.dk/start-dinklage, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NemID. I Klageportalen sendes
din klage automatisk til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i
Klageportalen. Haderslev Kommune sender klagen videre til behandling i klagenævnet via Klageportalen.
Når klagen sendes, betales et gebyr i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside www.nævneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre
du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej
1A, 1., 6100 Haderslev eller teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive
fritaget på www.naevneneshus.dk.
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Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus.
Ved rettidig klage kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at den påklagede afgørelse ikke må
udnyttes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet påbyde dette
standset.
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men udnyttelse af afgørelsen sker på eget
ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen, jf. § 53.
Søgsmålsvejledning
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den er offentliggjort eller, hvis
sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger, jf. § 54.
Aktindsigt
Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af forvaltningsloven4, offentlighedsloven5 og
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger6 er mulighed for aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger
af lovgivningen. Anmodning om aktindsigt kan rettes til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller post@haderslev.dk
Ligeledes skal kommunen efter persondataloven7 gøre opmærksom på, at dine henvendelser og øvrige
oplysninger i sagen bliver registreret i Haderslev Kommune.
Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte mig på 74 34 34 34 eller vvm@haderslev.dk
Venlig hilsen

Peter Müller
Planlægger

Bilag:
- Bilag A - VVM-screening
- Bilag B – Ansøgningen
- Bilag C – Kort og tegninger
- Bilag D – Indkomne høringssvar med kommunens kommentarer.

4

Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

5

Lov om offentlighed i forvaltningen. Lov nr. 606 af 12. juni 2013

6

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017

7

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Lov nr. 502 af 23. maj 2018
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