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Afgørelse om godkendelsespligt efter miljøbeskyttelsesloven til
udskiftning af brovægt og udvidelse af lade for Hvidbjerg
Fjernvarme
I forbindelse med miljøtilsyn hos Hvidbjerg Fjernvarme den 06-112015 og ved e-mail af 22-11-2015 forespørger varmeværket om det vil
have nogle miljøgodkendelsesmæssige konsekvenser at udvide
eksisterende hal og udskifte brovægten.
Formålet med ændringerne er en bedre mulighed for at betjene
halmleverandørerne, som har større kørende materiel i dag end hidtil.
De nuværende transportmidler er for store til at køre i laden og den
eksisterende brovægt bliver for lille. Laden udvides for at få bedre
plads til forskellige halmtyper. Varmeproduktionen og indkøbet bliver
dog det samme, men anvendelse af forskellige halmtyper giver bedre
mulighed for en optimal forbrænding.
Afgørelsen
Struer Kommune finder, at tilbygningen til eksisterende hal og
udskiftning af den ældre brovægt med en ny brovægt ikke er
miljøgodkendelsespligtig iht. miljøbeskyttelsesloven1
Baggrund for afgørelsen
Baggrunden for beslutninger om miljøgodkendelsespligt beror på
bekendtgørelsens § 33, som følger:
”Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i ! 35
nævnte liste (listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før
der er meddelt godkendelse heraf. Listevirksomhed må heller ikke
udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder
med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer
forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.”

1Bekendtgørelse

af lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af den 19-11-2015
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Struer Kommune finder, at udvidelsen af hallen og etablering af nyt
broanlæg ikke medfører en forøget forurening idet varmeproduktionen
og indkøbt halm er det samme.
Udnyttelse - Klagevejledning
Afgørelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen. Ved klage kan
Natur – og Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende
virkning på udnyttelsen. Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel
klage behandles sker på eget ansvar.
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over
Kommunens afgørelse. Klage over afgørelsen skal stiles til Natur – og
Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens dato.
Følgende kan klage: Ansøgeren, embedslægeinstitutionen samt
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som
angivet i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100.
En evt. klage skal indgives skriftligt til Natur – og Miljøklagenævnet
via klageportalen på http://nmkn.dk/, alternativt er det muligt at
indgive klagen til portalen via www.borger.dk eller www.virk.dk .
Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr,
sagsbehandlingstid, retlige spørgsmål mv. findes på klagenævnets
hjemmeside http://nmkn.dk/
Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 22-02-2016
Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved
domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er
offentliggjort.
Med venlig hilsen
Bjørn Hubert

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig
opmærksom på dine rettigheder efter denne lov:
Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse
oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger.
Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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