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Den 22. august 2013 

Afgørelse om at udnyttelse af fuld teknisk kapacitet på AVV I/S ovn 2 

ikke er VVM-pligtigt 

 

Miljøstyrelsen har den 12. december 2012 modtaget jeres anmeldelse via Hjørring 

kommune om renovering af ovn 2 og udnyttelse af ovnens tekniske kapacitet. 

Miljøstyrelsen har modtaget supplerende oplysninger til screeningen den 11. juli 

2013 og den 22. juli 2013.  

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er 

truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 

15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 

i medfør af lov om planlægning. 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at kapacitetsudvidelsen ikke vil give anledning til 

væsentlige påvirkninger af miljøet og derfor ikke er VVM-pligtigt.  
 

Virksomheden ligger relativt langt fra Natura 2000-områder og de nærmeste er 

Kærgård Strand, Vandplasken og Liver Å beliggende ca. 11 km nord-vest for 

forbrændingsanlægget,  Rubjerg knude og Lønstrup Klint beliggende ca. 14 km 

vest for forbrændingsanlægget samt Tislum Møllebæk beliggende ca. 14 km vest 

for forbrændingsanlægget. 

 

I forbindelse med VVM-screening er deposition af kvælstof (N-deposition) før og 

efter kapacitetsudvidelsen beregnet for de pågældende habitat områder. AVVs 

forbrændingsanlæg bidrager med meget lav kvælstof belastning og ændringen i N-

deposition er uden nævneværdig betydning for de pågældende Natura 2000 

områder.  

 

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at kapacitetsudvidelsen ikke vil give anledning til 

væsentlige virkninger på Natura 2000-områderne.  
 

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 

ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. 
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Sagens oplysninger 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Virksomheden er opført på bilag 1, punkt 10, i VVM bekendtgørelsen, og projektet 

vedrørende udnyttelsen af anlæggets fulde kapacatitet (udvidelse) er isoleret set 

opført på bilag 2, punkt 12b i nævnte bekendtgørelse. 

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Hjørring Kommune. 

 

Kommunens hovedpunkter i høringssvaret var: 

1. kapacitetsudvidelsen kan foretages indenfor lokalplanens rammer 

2. renoveringen af ovnlinje 2 ikke er i modstrid med reglerne om 

varmeplanlægning 

3. udvidelsen af anlæggets kapacitet ikke er indeholdt i kommunens 

affaldsplan, hvor der kun opereres med 80.000 ton affald årligt til 

forbrænding 

4. udvidelsen vurderes ikke at være i konflikt med vandplanerne 

5. overfladevand skal udledes til Kodamgrøften, hvorfor det skal sikres, at 

dette kan tilbageholdes ved evt. miljøuheld og brand. Tilladelse skal 

indhentes ved kommunen. 

6. kommunes vurdering, at der stadig forekommer miljøproblematisk 

spildevand fra virksomheden, dog i mindre mængder efter AVV er gået 

over til anden røggasrensning men, at der skal søges fornyet 

spildevandstilladelse ligesom der bør tages højde for tilbageholdelse af 

brandslukningsvand 

7. udvidelsen ikke vurderes at udgøre et problem for grundvandsressourcen 

8. der burde være foretages beregning af N-depositionen for 4 søer som er 

beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 tæt på anlægget og for Natura 

2000 området ”Tislum Møllebæk” som ligger tættere på end Rubjerg 

Knude 

9. kommunen er ikke vidende om, at der skulle være kulturhistoriske 

værdier i området 

10. der bør udarbejdes en miljøberedskabsplan for forbrændingsanlægget 

således, at der ved større miljøuheld kan handles hurtigt og korrekt 

11. der bør kontinuerligt tages stikprøvekontrol af det indleverede affald, så 

det sikres, at kommunes affaldsregulativ overholdes 

12. AVV Forbrændingsanlæg ligger i et industriområde, hvor vejnettet er 

tiltænkt til tung trafik 

Hjørring Kommunes bemærkninger har afstedkommet følgende vurderinger fra 

Miljøstyrelsen: 

 

Ad 1) Ingen yderligere kommentarer 

Ad 2) Ingen yderligere kommentarer 

Ad 3) Dette forhold reguleres ikke af miljøgodkendelsen, idet denne ”blot” giver 

tilladelse til behandling af 90.000 ton affald årligt under nærmere beskrevne 

betingelser og vilkår. 

Ad 4) Ingen yderligere kommentarer 
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Ad 5) Dette forhold reguleres ikke af Miljøgodkendelsen 

Ad 6) Dette forhold reguleres ikke af Miljøgodkendelsen 

Ad 7) Dette forhold er reguleret af anlæggets eksisterende reviderede 

miljøgodkendelse af 2005 med vilkår 86-87 

Ad 8) Miljøstyrelsen har henstillet til AVV om, at de supplerende beregninger 

foretages (findes i revideret ansøgning om miljøgodkendelse modtaget hos 

Miljøstyrelsen den 29. april 2013). De nye oplysninger har medført, at 

Miljøstyrelsen vurderer, at N-depositionen for de pågældende områder ikke vil 

give anledning til væsentlige påvirkninger. 

Ad 9) Ingen yderligere kommentarer 

Ad 10) Dette forhold reguleres ikke med godkendelse af kapacitetsudvidelsen, men 

hører ind under forhold, der løbende reguleres i forbindelse med Miljøstyrelsens 

almindelige tilsyn med virksomheden. Vi skal dog bemærke, at AVVs 

miljøledelsessystem indeholder en instruktion FA325 omhandlende håndtering af 

brand, uheld og spild. 

Ad 11) Dette forhold reguleres ikke med godkendelse af kapacitetsudvidelsen men 

hører ind under forhold, der reguleres i forbindelse med Miljøstyrelsens 

almindelige tilsyn med virksomheden og de lovpligtige revisioner af eksisterende 

godkendelse. Vi kan dog oplyse, at AVV løbende udtager stikprøvekontrol af det 

modtagne affald, ligesom der foretages visuel kontrol af åbne leverancer i 

forbindelse med indvejning og affaldet observeres i forbindelse med aflæsning i 

siloen. 

Ad 12) Ingen kommentarer 

 

Hjørring Kommune oplyser, at der er registreret spidssnudet frø 1400 m øst for 

AVV, og der findes flere vandhuller med ynglende løgfrø og spidssnudet frø 

omkring 3000 meter syd for AVV. Der findes flere vandhuller tættere på AVV (især 

syd for), som er potentielle ynglesteder for løgfrø og spidssnudet frø. I relation til 

projektområdet i øvrigt har Hjørring Kommune ingen viden om andre 

opmærksomhedskrævende arter. 

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 

på Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 

af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet 

ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne 

påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller kan påvirke konkrete bilag IV-arter. 

Det skyldes, at ændringen i påvirkningen før hhv. efter udvidelsen er for lille til at 

kunne give en væsentligt ændret påvirkning. 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 

for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 

gældende på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 

bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-

pligt. 
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Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 

påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 

grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 26. august 2013 samtidig med 

offentliggørelsen af den miljøgodkendelse, som er nødvendig for påbegyndelse af 

projektet.  

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 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 

jf. planlovens §§ 58 og 59. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 

Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. 

Klagen skal være modtaget senest den 23. september 2013 inden kl. 16.00. 

Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en 

udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 

opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 

modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
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Kopi til: 

Hjørring Kommune  hjoerring@hjoerring.dk  

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk , midt@sst.dk 

Fødevareregion Vest, 

Veterinærafdelingen 
region.vest@fvst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk,  

Greenpeace info@nordic.greenpeace.org 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk, 

vendsyssel@friluftsraadet.dk  

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 

Noah noah@noah.dk 

Arbejdstilsynet at@at.dk 

 

 

Bilag: Screeningsnotat 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Claus Lübeck Christensen  

Dir. tlf. 72 54 43 99  

E-mail cllch@mst.dk  
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