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Afgørelse om ikke pligt til udarbejdelse af miljøvurdering, RenoFyn ApS, Nordre Kobbelvej 

19. 

 

Fredericia Kommune har den 3. oktober 2017 modtaget en ansøgning vedr. etablering af anlæg til 

sortering og neddeling af plastaffald samt håndtering af pap, papir og aviser på ejendommen Nordre 

Kobbelvej 19, Fredericia. Anlægget skal drives af RenoFyn, ApS, cvr. nr. 30537335. 

 

Afgørelse 

Fredericia Kommune har på baggrund af en screening af de anmeldte projekt vurderet, at 

aktiviteterne på Nordre Kobbelvej 19, 7000 Fredericia ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og 

derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering jf. miljøvurderingsloven.  

 

Gyldighed 

Den endelige afgørelse er gyldig straks efter modtagelsen. Dog bortfalder den hvis den ikke er 

udnyttet inden for 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende 

år.  

 

I skal dog være opmærksomme på, at hvis afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

kan nævnet bestemme, at afgørelsen ikke må udnyttes, og nævnet kan påbyde et igangsat bygge- og 

anlægsarbejde standset.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering skal offentliggøres sammen 

med følgende oplysninger:  

Ansøgning fra bygherre (vedlagt som bilag) 

Den trufne afgørelse med begrundelse (fremgår af afgørelsen samt screeningsskemaet, som er 

vedlagt som bilag). 

 

Offentliggørelsen skal ske umiddelbart efter, at afgørelsen er meddelt bygherre.  

 

Afgørelsen offentliggøres på DMA-portalen (digital miljøadministration, dma.mst.dk) den 11. 

januar 2018. 
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Klagevejledning  

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål, af 

enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 

brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  

 

Klagefristen udløber den 8. februar 2018.  

 

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 

Fredericia Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for 

borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredericia Kommune. Hvis kommunen 

fastholder afgørelsen, sender Fredericia Kommune klagen videre til behandling i nævnet via 

Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

 

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 Fredericia Kommune. 

Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du 

kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk. 

 

Fredericia Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens 

offentlige bekendtgørelse. 

 

Lovgrundlag 

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven) 

 

Projektet er omfattet af Bilag 2, punkt 11.b). ”anlæg til bortskaffelse af affald” i 

miljøvurderingsloven.  

 

Reglerne for offentliggørelse fremgår af § 36 i miljøvurderingsloven 

 

Reglerne for gyldighed og klagenævnets mulighed for at stoppe bygge- og anlægsarbejde fremgår 

af §§ 39 og 53. 



3 

 

Reglerne for klage fremgår af §§ 49, 50, 51 og 52 i miljøvurderingsloven. 

 

Reglerne for søgmål fremgår af §54.  

 

Begrundelse for afgørelsen 
RenoFyn ApS har den 3. oktober 2017 sendt en ansøgning vedr. etablering af et anlæg til sortering 

og neddeling af plastaffald samt håndtering af pap, papir og aviser på Nordre Kobbelvej 19, 7000 

Fredericia.  

 

Fredericia Kommune har på baggrund af anmeldte, foretaget en screening af, om projektet er 

omfattet af krav om miljøvurdering.  

 

Anlæggets karakteristika 

De ansøgte aktiviteter foregår i de eksisterende bygninger, og det er ikke nødvendigt at foretage 

bygningsændringer. Affaldshåndteringen foregår udelukkende indendørs. 

 

Der modtages og indvejes blandet plastik, rene plasttyper, pap, papir og aviser. Affaldet modtages 

fra kommunale genbrugspladser, virksomheder og indsamlervirksomheder.  

 

Plastaffaldet sorteres med henblik på mest mulig genanvendelse. Blandet plastaffald sorteres med 

hånden og med en griffer (maskine). Der frasorteres den andel, der ikke kan genvindes. 

 

Plast, der ikke kan genvindes neddeles til energiudnyttelse som RDF/EBS. Plast til forbrænding 

neddeles og opbevares i løst i hallen 

 

Plast til genvinding kværnes og sorteres i størrelse, hvorefter det sendes til genvindingsanlæg for 

udvinding af PE, PP, PS samt andet plast. Plastaffaldet opbevares løst i hallen. 

 

Rene plastvarer fra industrivirksomheder presses i baller eller samles/læsses i bigbags. 

 

Pap sorteres og presses i baller.  

 

Aviser og papir sorteres så de kan genvindes. Aviser og papir opbevares løst i hallen 

 

Der modtages affald på hverdage fra kl. 7-18. Efter behov kan der modtages affald lørdag, søndag 

og helligdage fra kl. 7-18.  

 

Der sorteres og neddeles affald mandag til fredag fra kl. 7-18.  

 

Der er 10-15 lastbiler, der kører til og fra anlægget hver dag.  
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Anlæggets placering 

Produktionen ønskes etableret på Nordre Kobbelvej 19, 7000 Fredericia, matr. nr. 7 a Fredericia 

Kobbeljorder. 

 

Arealet er omfattet af Byplanvedtægt nr. 16 for et erhvervsområde imellem Treldevej, Nordre 

Ringvej, Egeskovvej og Ryttergrøften.  

 

Arealet er i kommuneplan 2013-25 udlagt til erhverv, område N.E.2B, hvor støjgrænsen er 60 – 60 

– 60 dB(A). 

 

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning 

Påvirkning af mennesker 

Afstand til nærmeste boligområde, der ligger øst for Treldevej er ca. 350 m. Boligområdet er 

omfattet af lokalplan nr. 47: ”Boligområde nord for Nordre Ringvej og Øst for Treldevej”. 

Mellem erhvervsområde N.E.2B og boligområdet, omfattet af lokalplan nr. 47, er et areal omfattet 

af lokalplan nr. 206: ”Støjbegrænsende vold ved Treldevej”. 

 

Virksomheden har udarbejdet en støjredegørelse hvor i det konkluderes, at da aktiviteterne 

udelukkende foregår i dagperioden, vurderes det ud fra undersøgelsesresultaterne, at 

grænseværdierne for støjbelastningen i dagperioden mandag til fredag kl. 07.00-18.00, lørdag kl. 

07.00-14.00 vil kunne overholdes i forbindelse med den beskrevne neddelingsaktivitet. 

 

Det er Fredericia Kommunes vurdering, at virksomhedens drift ikke giver anledning til væsentlige 

støj, luftforurenings- eller lugtgener i området eller ved forureningsfølsomme arealanvendelser.  

 

Påvirkning af vandmiljøet 

Nærmeste beskyttede naturområder er to søer beliggende ca. 850-1.000 m øst og vest fra 

virksomheden og et §3 beskyttet regnvandsbassin, ca. 750 meter syd for virksomheden.  Der er 

hydraulisk kontakt mellem virksomhedens kloaksystem og regnvandsbassinet.  

 

Da der ikke håndteres flydende produkter eller affald i større mængder på virksomheden vurderes 

der ikke at være væsentlig risiko for påvirkning af vandmiljøet.  

 

Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde 

Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af ca. 

5 km fra virksomheden. Lillebælt, som er nærmeste ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og 

også EF-habitatområde ligger ca. 1,7 km fra virksomheden. Når afstanden tages i betragtning, 

vurderes de ansøgte aktiviteter hos virksomheden ikke at have en negativ indflydelse på de arter og 

naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for ovennævnte beskyttede områder. 
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Bilag IV-arter 

EU har udpeget en gruppe dyrearter, der er særligt sårbare og truede. Arterne fremgår af 

Habitatdirektivets bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. Alle former for 

forsætlig indfangning eller drab på bilag IV-arter er ulovlig. Derudover er forsætlig forstyrrelse af 

disse arter, især i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer også 

forbudt.  

Det betyder, at ansøgningen om etablering af et anlæg til sortering og neddeling af plastaffald samt 

håndtering af pap, papir og aviser på Nordre kobbelvej 19, 7000 Fredericia skal vurderes i forhold 

til, om projektet vil medføre en væsentlig påvirkning af eventuelle bilag IV-arter i området1  

I Fredericia Kommune er hele kommunens areal udpeget som muligt levested for bilag IV-arter.  

De relevante arter i området er: sydflagermus, vandflagermus, markfirben og stor vandsalamander.  

Der er ikke direkte kendskab til nogle af disse arter på eller ved virksomheden på Nordre Kobbelvej 

19. Det kan dog ikke udelukkes, at der findes bilag IV-arter i området. Ingen af arterne har dog 

deres naturlige levested på arealer som det ansøgte, der et fladt areal med ca. 80 % befæstning og 

stort set ingen grønne nicher for dyr og planter.  

Det vurderes derfor, at det ansøgte projekt ikke vil indskrænke eller forringe egnede levesteder 

bilag IV-arter i området. 

 

Screeningens konklusion 

Det er kommunens vurdering, under hensyntagen til kriterierne i bilag 6 i bekendtgørelse nr. 448 

om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), at projektet ikke vil 

have en væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Øvrige bemærkninger 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at de anmeldte aktiviteter 

ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.  

 

Et anlæg kan være omfattet af miljøvurderingsloven samtidig med, at der skal gives tilladelse efter 

anden lovgivning. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller 

dispensation efter anden lovgivning. 

 

 

Yderligere oplysninger i sagen, kan fås ved henvendelse til Mette Schjødt, Fredericia Kommune, 

tlf.: 72107648. 

 

Med venlig hilsen 

Mette Schjødt 

 

Bilag 

Anmeldeskema 

Screeningsskema  
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Kopi til: 

Byggegruppen.DK ApS, Teglværksvej 19, 5220 Odense SØ, Att; Lasse Kabell, 

lfk@genknusogkabell.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk  

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsraadet.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd. Nytorv 2, 1. sal. 6000 Kolding. Mail 

sesyd@sst.dk   

Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail post@sportsfiskerforbundet.dk, 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk og jka@sportsfiskerforbundet.dk. 

 

 


