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Sorø Kommune har den 27. april 2017 modtaget et anmeldelsesskema til VVM
vurdering fra NCC Industry A/S i forbindelse med ansøgning om fornyelse af miljøgodkendelse for betonoplag og –knusning på ejendommen Lange Løng 9A. An-
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meldelsen er behandlet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (nr. 448 af 10. maj 2017).

Afgørelse om ikke VVM
Sorø Kommune har på baggrund af en VVM-screening (bilag 2) vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM).
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse vil blive annonceret
på Sorø Kommunes hjemmeside http://soroe.dk/politik/hoeringer-og-

afgoerelser?via=dropdown den 8. november 2017. Du og andre kan klage over
afgørelsen inden 4 uger, det vil sige senest den 6. december 2017. Se mere i afsnittet om klagevejledning.

4 ud af 5 finder, hvad de søger på soroe.dk – Sorø Kommunes hjemmeside. Her kan du selv ordne det meste, fx anmelde rotter, skrive
dit barn op til pasning eller søge byggetilladelse. På soroe.dk har kommunen åbent hele døgnet, og siden virker både på computere,
tablets og mobiltelefoner.

Redegørelse og begrundelse
NCC Industry A/S har søgt om en ny miljøgodkendelse til modtagelse, oplag og
knusning af beton på Lange Løng 9A (matr.nr. 18c, Lyng By, Pedersborg), da den
tidligere godkendelse ikke har været udnyttet.
”Nyttiggørelse” betragtes som ”bortskaffelse”, der er opført på bilag 2 til ovennævnte lovbekendtgørelse: Punkt 11 ANDRE PROJEKTER, b) Anlæg til bortskaffelse af
affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1).
VVM-screeningen danner baggrund for kommunens vurdering af, hvorvidt projektet
vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed af, om det er omfattet af
pligt til at udarbejde en egentlig VVM-redegørelse. Vedlagte bilag 2 – VVMscreening - anskueliggør, at projektet på grund af dets art, dimensioner og placering ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt.
Sorø Kommune har ved afgørelsen lagt vægt på,


at aktiviteten er placeret i en aktiv grusgrav,



at der opnås transportmæssige besparelser ved returkørsel (aflevering af genbrugsbeton og -tegl og afhentning af råstoffer),



at genanvendelse af beton og tegl fra bygge- og anlægsarbejder kan spare
nogle af de naturbundne råstoffer, hvilket er i overensstemmelse med råstoflovens formålsbestemmelse (§ 1, pkt. 5),



at betonknusningen sker i 1-2 korte perioder om året og kun må omfatte rene
materialer



at trafikken til og fra pladsen sker fra Kalundborgvej,



at støjberegninger viser, at støjvilkårene kan overholdes,



at virksomheden ifølge miljøgodkendelsen ikke må give anledning til væsentlige støvgener for omgivelserne,



at der ikke forventes væsentlige negative påvirkninger på arter og naturtyper i
området, da oplag og bearbejdning af betonen foregår i et aktivt råstofgraveområde, og



at miljøgodkendelsen ophører samme dato, som tilladelsen til indvinding af
råstoffer på matr.nr. 18 c, Lyng By, Pedersborg, udløber.
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De samlede miljøpåvirkninger inklusive kumulative effekter vurderes at være
ukomplicerede og velkendte og ikke væsentligt negative, hvorfor projektet ikke
vurderes at være VVM-pligtigt.
Sorø Kommune har hørt Region Sjælland, som har bemærket, at der bør udarbejdes VVM redegørelse med fokus på risikovurdering af forurening af jord og grundvand. Alternativt at der udarbejdes en uddybende risikovurdering. Sorø Kommune
har hertil bemærket, at kommunen ikke er enig i denne vurdering, da arbejdet med
risikovurdering af beton pågår i statsligt regi. Sorø Kommune har derfor ved vilkårsfastsættelse fulgt gældende vejledning og lovgivning og desuden fastsat
skærpede vilkår netop pga. lokaliteten. Herudover havde Region Sjælland bemærkninger vedr. affald, støj og opbevaring af materiel, som allerede var imødekommet ved vilkårsfastsættelsen i miljøgodkendelsen.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retslige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 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, jf. miljøvurderingslovens § 50.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger også 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, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
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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 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 6. december 2017.
Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.
Orientering om klage
Hvis Sorø Kommune får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage
over afgørelsen, orienterer kommunen virksomheden herom.
Herudover orienterer kommunen ikke virksomheden.

Venlig hilsen
Bente Kjeldal Jensen
Landinspektør

Bilag:


Bilag A – VVM-anmeldelse - beton



Bilag B – VVM-screening - beton

Kopi til:


Region Sjælland. E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk



Sorø Kommune, Teknik, Miljø og Drift v/ Line Madsen. E-mail: lima@soroe.dk



DN-Lokalkomite v/ Niels Hilker, Smedevej 66, 4180 Sorø. E-mail: dnsoroe-sager@dn.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, E-mail: natur@dof.dk



Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening, E-mail: soroe@dof.dk



Friluftsrådet, Orionvej 4, 4200 Slagelse, Att. Hans Vallentin Stoltz, E-mail: sydvest@friluftsraadet.dk
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