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VVM-screening - ny samlet miljøgodkendelse af eksisterende plads til affaldsop¬
lag og affaldsbehandling
Glostrup Kommune har i maj 2016 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse fra
HCS A/S Transport Spedition Hvissingevej 100, 2600 Glostrup. Efterfølgende er der
løbende sendt supplerende oplysninger, senest den 4. januar 2018. Virksomheden

søger om miljøgodkendelse til anlæg for midlertidig oplag af affald og farligt affald
samt nyttiggørelse og bortskaffelse af farligt affald, herunder neddeling af bygge- og
anlægsaffald.
Glostrup Kommune har vurderet, at det ansøgte kan gennemføres uden yderligere

miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven.
Baggrund
Virksomheden er optaget på bilag 2, punkt 12 b jf. Miljøministeriets bekendtgørelse
om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med¬
før af lov om planlægning, nr. 1440 af 23. november 2016 (VVM-bekendtgørelsen).
HCS A/S Transport & Spedition er en eksisterende virksomhed, som har en lang
række miljøgodkendelser til håndtering af forskellige affaldsfraktioner.
Vurdering
Virksomheden er placeres i et erhvervsområde med god adgang til det overordnede
vejnet. Området er omfattet af lokalplan GL 63.3, som indeholder en række be¬
stemmelser for virksomhedernes placering, bebyggelsens omfang og placering mv.

Virksomhedens aktiviteter skal miljøgodkendes af Glostrup Kommune blandt andet
på grundlag af standardvilkår baseret på BAT (bedst tilgængelig teknologi). Da virk¬
somheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, vil der være fokus
på, at vilkårene skal omfatte foranstaltninger, som forhindrer at virksomhedens
drift og mulige uheld vil forurene grundvandet. Vilkår i miljøgodkendelsen skal også
sikre, at gældende grænseværdier i støj-, lugt- og luftvejledninger overholdes i for¬

hold til de mere miljøfølsomme omgivelser.
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VVM-myndigheden, her Glostrup Kommune skal skønne om anlægget/aktiviteten
kan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøer (screening).
Screening

Ansøger har udfyldt og fremsendt vedlagte skema omkring projektet. Glostrup
Kommune har gennemgået skemaet og finder det korrekt udfyldt. Ved gennemgang
af de enkelte punkter, der er relevant for denne vurdering, kan konkluderes, at pro¬

jektet ikke kan antages at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er det
ikke nødvendigt at der udarbejdes en egentlig vurdering af virkninger på miljøet, jf.
§ 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen.

Offentliggørelse
Denne afgørelse skal jf. § 3, stk. 1 i VVM-bekendtgørelsen offentligt bekendtgøres.
Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens under Glostrup - Høringer og afgø¬
relser fra den 8. januar 2018 og til udløb af klagefrist den 5. februar 2018.
Klagevejledning
Afgørelsen kan, for så vidt angår de retlige forhold, påklages til Miljø- og Fødevare¬
klagenævnet (jf. § 49 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon¬

krete projekter (VVM)) af:
ø Miljø- og Fødevareministeren (Miljøstyrelsen).
© Enhver med retlig interesse i sagens udfald.
© Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyt¬

telsen 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.

En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Føde¬
vareklagenævnet bestemmer det.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljøog Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden afwww.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og
www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage, og virksomheder og or¬

ganisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at
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blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til
Glostrup Kommune.

Anmodningen skal sendes til Glostrup Kommune, så vidt muligt elektronisk til naturogmiljo@glostrup.dk eller til adressen Rådhusparken 4, 2600 Glostrup. Vi videre¬
sender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefrist
Klagefristen udløber den 5. februar 2018
Hvis afgørelsen skal indbringes for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra
offentliggørelsen.
Kontakt
Afgørelsen kan ses på Glostrup Kommunes hjemmeside (www.glostrup.dk) i perio¬
den 8. januar 2018 til 5. februar 2018. Yderligere oplysninger kan få ved henvendel¬
se til Center for Miljø og Teknik, Michael Seifert, tlf. 4323 6361.

Michael Sei ért/
miljømedarbejder
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