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Autoophug på Sydvestvej 119, 2600 Glostrup kan etableres uden yderligere 21/22432

VVM-vurdering
Erhvervsrådgiver Svend Flindt har i mail af 10. november 2021 fremsendt ansøgning
om VVM-screening i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse til etablering
af autoophug på Sydvestvej 119, matr.nr. 11i, Glostrup by, 2600 Glostrup.
Glostrup Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden
yderligere miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven1
Projektet er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, over anlæg, hvor der
muligvis er en påvirkning af miljøet. Projektet falder ind under punkt 11e Skrotoplagring, herunder oplagring af biler til ophugning.
Projekter, der er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, må ikke påbegyndes,
før miljømyndigheden, her Glostrup Kommune, har vurderet, om projektet kræver
konkret miljøkonsekvensvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingslovens1 § 25.
Screening
Ansøger har fremsendt oplysninger omkring projektet. Glostrup Kommune har
gennemgået oplysningerne og indskrevet dem i vedlagte skema sammen med vores
bemærkninger som miljømyndighed.
Ved gennemgang af de enkelte punkter, der er relevant for denne vurdering, kan
det konkluderes, at projektet ikke kan antages at have en væsentlig indvirkning på
miljøet.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (lovbek.nr.
1976 af 27. oktober 2021)
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Vi har med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning vurderet projektets
karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentieller
A978dc0e-3e6d-ec11-80e9indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven1.
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I vurderingen har vi især lagt vægt på:
 At autoophugget alene foregår indendørs og etableres i allerede
eksisterende bygninger i et erhvervsområde
 At der meddeles miljøgodkendelse til aktiviteten efter
LA-auto@hotmail.com
LA-auto@hotmail.com
Miljøbeskyttelseslovens § 33, der sikrer, at den potentielle miljømæssige
påvirkning under driften begrænses mest muligt og sker i
overensstemmelse med gældende vejledninger mm
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I øvrigt finder vi ikke, at projektets karakteristika, placering eller art og kendetegn
ved den potentielle indvirkning på miljøet er så væsentlig, at projektet kræver
yderligere miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.
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Afgørelsen er
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truffet med hjemmel i § 21 i Miljøvurderingsloven1.
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Offentliggørelse og gyldighed
Denne afgørelse skal jf. § 36 Miljøvurderingsloven1 offentligt bekendtgøres.
Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under ”Glostrup” –
”Høringer og afgørelser” fra d. 27. januar 2022 og til udløb af klagefristen d. 24.
februar 2022 (udsat pga. forsinket offentliggørelse).
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden 3 år efter den er meddelt, jf.
§ 39 i Miljøvurderingsloven1.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan, for så vidt angår retlige forhold, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i Miljøvurderingsloven1.

Med venlig hilsen

Tina Rømer
Miljømedarbejder

