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Ikke-VVM afgørelse for Entreprenør Ekspressens nedknusning af 2.000 
tons beton på Lindø Port of Odense

Entreprenør Ekspressen har via internetportalen ”Byg og Miljø” den 26. 
november 2020 anmeldt et projekt om nedknusning af bygningsaffald på 
Kystvejen 100, 5330 Munkebo af matr. Nr. 87c Munkebo By, Munkebo (den 
sydlige del af LPO).

Ansøger har indsendt ansøgningen efter Miljøvurderingslovens bilag 2, 
punkt 11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af 
bilag 1 i VVM-bekendtgørelsenError! Bookmark not defined.).

Afgørelse 
Kerteminde Kommune har vurderet ansøgningen efter kriterierne i bilag 6 og 
på baggrund heraf vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og 
derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt).
 
Afgørelsen er truffet efter lovens § 21.

Kerteminde Kommune har i afgørelsen bl.a. lagt vægt på:  

- Miljøgodkendelsens vilkår 
- Nedknusningen af inert materiale (beton) foretages kun i en 

afgrænset periode
- Den væsentligste gene vurderes at være støj fra selve 

nedknusningen
- Der vil ligeledes være støj fra tilførsel af affald og fraførelse af 

nedknust materiale
- Nedknusningsaktiviteter er tidligere gennemført i området uden 

at medføre væsentlige gener eller negative påvirkninger.
- Den i lokalplanen og kommuneplanen godkendte 

arealanvendelse i området er erhverv
- Aktiviteten bidrager til genanvendelse af de nedknuste 

materialer.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før øvrige myndigheder kan 
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Side 2 af 8træffe afgørelse i sagen. Etableringen af projektet kan derfor fortsætte 
arbejdet med godkendelse efter anden lovgivning. 

Hvis projektet ændres, skal der indsendes ny ansøgning for den 
pågældende ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om 
ændringen udløser VVM-pligt. 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Baggrund for afgørelsen
Aktiviteten omfatter:

- Plads til oplag af bygningsaffald (ikke-farligt beton).
- Nedknusning/neddeling af ikke-farlig beton
- Tilkørelse af betonaffald
- Fraførsel af det nedknuste materiale.
- Entreprenør Ekspressen ønsker at nedknuse ikke-farligt-

bygningsaffald (beton)
- Der nedknuses inert materiale (beton). Der vil blive modtaget, 

oplagret og nedknusning betonaffald og nedknust beton-
materiale med EAK-kode: 17 01 0.

- Der vil kun blive modtaget og behandlet ikke farligt affald i en 
mængde på  2.000 tons

- Maksimalt oplag vil samlet være 1.000 tons.

Hørring
Et udkast til afgørelsen er fremsendt til Entreprenør Ekspressen og LINDØ 
port of ODENSE A/S. 

Der er ikke modtaget kommentarer.

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Det er Kommunens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder eller 
arter beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag IV. 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 
yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Kerteminde Kommune har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at:

- Den væsentligste gene vurderes at stamme fra støj fra nedknusning 
og aflæsning af betonaffald samt fraførelse af nedknust materiale

- Aktiviteten er på lignede virksomheder tidligere gennemført i 
området uden at medføre væsentlige gener eller negative 
påvirkninger

 Projektet har ikke nogen direkte påvirkning af habitaten ud over støj
 Der nedknuses udelukkende inerte materiale (beton), så der ikke 

kan ske en forurening af jord, grund- eller overfladevand.

http://www.kerteminde.dk/
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Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres den 11. december 2020 på kommunens 
hjemmeside, www.kerteminde.dk, under ’Aktuelle høringer og afgørelser’. 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet af 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, jf. miljøvurderingslovens § 50. 

Klagefristen er den 15. januar 2021 svarende til 4 uger fra afgørelsens 
offentlige bekendtgørelse på kommunens hjemmeside plus 1 uge pga. 
juleferien.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde 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 Kerteminde Kommune. 
Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i 
nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre-sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise 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 Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - 
www.naevneneshus.dk

Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
den offentlige bekendtgørelse.

For yderligere information henvises Klagenævnets hjemmeside, der kan 
tilgås via Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Venlig hilsen

Sven Havelund
Civilingeniør, kemi

http://www.kerteminde.dk/
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Kopi sendt til
Miljø- og fødevareministeren (CVR nr.  25798376)
Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)
Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510)
Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, soren@knabe.dk)
Greenpeace (CVR nr. 89198313).

mailto:kerteminde@dn.dk
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Kerteminde Kommunes notat til brug for screening 
(VVM-pligt)
 (Udvælgelseskriterier iht. Bilag 6 i lovbekendtgørelse om 
miljøvurdering nr. 448 af 10. maj 2017)

1. Projekters karakteristika

Projekters karakteristika skal især anskues i forhold til:

a) hele projektets dimensioner og udformning

Aktiviteten etableres i forbindelse med et nedbrydningsprojekt.

b) kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter
Anlægget etableres i et eksisterende aktivt erhvervsområde i forbindelse 
med en industrihavn. Der er dermed i forvejen en væsentlig trafik til og fra 
området i form af personbiler, lastbiler og skibe. Projektet får ikke en 
væsentlig indflydelse på den samlede trafik i området. Adgangsvejen til 
området er bygget til tung trafik og er lagt uden for områder med 
beboelse.

STØJ
Anlægget kan i driftsfasen give anledning til støj. Kerteminde Kommune 
vurderer, at det er aflæsning lastbiler, der kan give anledning til de hyppig-
ste støjgener. Der er derfor i miljøgodkendelsen sat vilkår, der sikre hen-
sigtsmæssig håndtering, så eventuelle støjgener reduceret mest muligt. 
Selve nedknusningen sker i en relativ kort periode.

c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet
Der anvendes ikke naturressourcer. 

d) affaldsproduktion
Anlægget behandler affald og genererer ikke affald.

e) forurening og gener
Støj
Anlægget kan give anledning til støj. Der er derfor i miljøgodkendelsen sat 
vilkår, der sikre hensigtsmæssig håndtering, så eventuelle støjgener redu-
ceres mest muligt.

Støv
Aktiviteten kan give anledning til støvgener, der med de relevante stan-
dardvilkår begrænses til et minimum.

Spildevand
I driftsfasen og under normal drift generer anlægget ikke spildevand.

Affald
Anlægget er et affaldsbehandlingsanlæg men generer ikke affald.

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/
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Side 6 af 8f) Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for 
det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden

Der oplagres ikke stoffer på anlægget i mængder, der medfører, at virk-
somheden er omfattet af risikobekendtgørelsen1. 

g) Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller 
luftforurening).

Kommunen vurderer, at projektet næppe medføre risiko for menneskers 
sundhed.

2. Projekters placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan forventes at 
blive berørt af projekter, skal tages i betragtning, navnlig:

a) den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Anlægget etableres i et område, der udlagt som Erhvervs- og Havneom-
råde

b) naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og 
biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og 
regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

Projektet placeres i et område, der grænser op til Natura 2000-område nr. 
110 Odense Fjord - habitatområde nr. H94 og fuglebeskyttelsesområde 
nr. F75.

Ifølge MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 har ydre del af 
Odense Fjord tilstanden moderat økologisk tilstand ud fra indikatorpara-
metrene klorofyl-a, ålegræs og bundfauna, der alle er i moderat tilstand. 
Den økologiske tilstand for miljøfarlige stoffer er ukendt. Den kemiske til-
stand for yderfjorden er ikke god baseret på forhøjet forekomst af kviksølv 
i fisk. Den kemiske tilstand i forhold til muslinger og sediment er ukendt. 
Miljømålet for vandområdet er god økologisk tilstand efter 22. december 
2021 og god kemisk tilstand senest 22. december 2021 (BEK nr. 1522 af 
15/12/2017). Der må ikke ske forringelse af den aktuelle tilstand, herunder 
for de enkelte kvalitetselementer.

Anlægget medfører under normal drift ikke anden emission til fjorden end 
støj. Området er eksisterende industriområde til tung industri og har været 
det i over 50 år. Det vil sige, at det må vurderes veldokumenteret, at 
støjen fra området ikke har negativ indflydelse på det nuværende fugle-
hold. 

Odense Fjord belastes dermed ikke af anlægget.

1 Risikobekendtgørelsen: BEK nr. 372 af 25/04/2016

http://www.kerteminde.dk/
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Side 7 af 8c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på 
følgende områder:

i) vådområder, områder langs bredder, flodmundinger
ii) kystområder og havmiljøet
iii) bjerg- og skovområder
iv) naturreservater og -parker
v) områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 

2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det 
menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, 
der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

vii) tætbefolkede områder
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk 

betydning.

Nærmeste tætbefolkede område er Munkebo by, hvor nærmeste boligom-
råde ligger omkring 800-900 meter fra anlæggets placering. Omtrent 800 
meter fra anlægget ligger et kolonihaveområde (uden overnatning). 

Påvirkningen af naboområderne fra trafik er ikke anderledes end eksiste-
rende forhold. 

Anlægget forventes ikke anledning til lugt. 

Anlægget kan give anledning til støj. 

Vedr. påvirkning af naturområder se ovenstående afsnit.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til 
de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i og under hensyn til 
projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal 
tages hensyn til:

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. 
geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

b) indvirkningens art
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet
e) indvirkningens sandsynlighed
f) indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og 

reversibilitet
g) kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre 

eksisterende og/eller godkendte projekter
h) muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Ad a) Omfanget er lokalt. Der er ikke identificeret andre reelle påvirkninger 
end støj. 

http://www.kerteminde.dk/
http://www.kerteminde.dk/


Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på: www.kerte-

minde.dk

Side 8 af 8Ad b) Støjudviklingen kan være væsentlig i forbindelse med nedknusning 
samt aflæsning af affald og frakørsel af neddelt materiale. Nedknusning 
foretages kun i en relativ kort periode.

Ad c) Der forventes Ikke grænseoverskridende gener.

Ad d) Der er ikke tale om en intensiv aktivitet. Påvirkningen fra transport 
vurderes ikke kompleks. 

Ad e) Baseret på anmeldelsens oplysninger om aktivitetsniveau, støjkilder 
og sikring mod spild vurderes det, at der ikke er sandsynlighed for en væ-
sentlig påvirkning.

Ad f) Aktiviteten kan forventes at indtræde umiddelbart efter anlægget er 
sat i drift. Anlægget har i den relativ korte driftsperiode en vis kontinuerlig 
støj. Dette vurderes dog ikke væsentligt i forhold til områdets generelle 
støjemission. Aktivitetens påvirkning ophører med aktiviteten, da der ikke 
forventes anden påvirkning end støj.

Ad g) De øvrige virksomheder på LINDØ port of ODENSE kan bidrage 
med påvirkninger af samme karakter som nærværende projekt. Men da 
projektet jævnfør ovenstående vurderinger udelukkende vurderes at med-
føre mindre miljøpåvirkninger, vurderes det, at der ikke er risiko for, at pro-
jektet sammen med andre planer eller projekter vil medføre væsentlige 
påvirkninger eller bidrage til en kumulativ effekt af andre miljøforhold.

Ad h) Støj kan begrænses ved valg af andet udstyr, anden placering/ud-
formning af udstyr og afskærmning. Afskærmning kan forholdsvis over-
kommeligt etableres efter anlægget er sat i drift. 
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