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AffaldPlus 
Næstved Genbrugsplads 
Fiskerhusvej 22 
4700 Næstved 
 

  
 
 
Tillæg til miljøgodkendelse: 
Genbrugspladsen kan åbne kl. 7.00 på hverdage. 
 
I/S AffaldPlus har søgt om udvidelse af åbningstider på Næstved 
Genbrugsplads på Fiskerhusvej 22, 4700. Åbningstiden søges 
udvidet til at begynde kl 7.00 på hverdage, i stedet for kl 8.00, som 
meddelt i miljøgodkendelse den 26.10.2010. 

Baggrunden er et ønske om at kunne servicere især mindre 
erhvervsdrivende og håndværkere, så de kan aflevere affald ved 
arbejdstids opstart. Behovet har også vist sig ved en øget mængde 
til genanvendelse også i tidsrummet mellem kl. 7.00-8.00.   

Genbrugspladsen modtager affald i form af genanvendelige 
fraktioner, stort og småt brændbart affald samt ubrændbart og 
farligt affald. Brugerne sorterer og afleverer affald og 
genbrugsmaterialer i de opstillede containere. Brugerne er både 
private borgere og mindre erhvervsdrivende. 

Der er adgang til genbrugspladsen fra Fiskerhusvej for kunderne, 
mens transportørernes adgang sker via Ved Fjorden. 

Næstved Kommune vurderer at åbningstiden kan udvides til at 
begynde kl. 7.00 på hverdage, fordi genbrugspladsen er etableret i 
et lokalplanlagt erhvervsområde med langt til støjfølsomme boliger. 

 

 

 

Team Klima, Miljø og Affald 
 
Næstved Kommune 
Rådmandshaven 20 
4700 
5588 5588 
 
www.naestved.dk 
 
 
Dato 
28-09-2022 
 
Sagsnr. 
09.02.16-P19-5-21 
 
CVR-/P-nr. 
65278316/1006393349 
 
Sagsbehandler 
Jeannie Kristensen 
55886205 
 

http://www.naestved.dk/
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AFGØRELSE  

 
På baggrund af oplysningerne i ansøgning om miljøgodkendelse, 
ændrer Næstved Kommune vilkår 9 i miljøgodkendelse af 
26.10.2010 fra 

9. Genbrugsstationen må holde åbent for modtagelse af affald 
i tidsrummet: 

Mandag - fredag  kl. 8.00-22.00 

Lørdag  Kl. 8.00-22.00 
Søn- og helligdage kl. 8.00-22. 00 [S8] 

Til: 

 

9. Genbrugsstationen må holde åbent for modtagelse af affald 
i tidsrummet: 

Mandag - fredag  kl. 7.00-22.00 

Lørdag  Kl. 8.00-22.00 

Søn- og helligdage kl. 8.00-22.00   
 
 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 stk. 1 i 
miljøbeskyttelsesloven1.  
 
Miljøgodkendelsen træder i kraft dags dato. 

Udtalelse 
Udkast til dette tillæg har været i høring hos AffaldPlus og der har 
ikke været bemærkninger. 

Klagevejledning  
Godkendelse er meddelt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven og 
kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren og 
enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og 
interesseorganisationer.  

Klagefristen er 4 uger efter afgørelses- /offentliggørelsesdato. Du 
klager via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk 

 
1 Bekendtgørelse af Lov nr 100 af 19/01/2022 om 
miljøbeskyttelse 

https://naevneneshus.dk/
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. Din klage sendes automatisk gennem Klageportalen til Næstved 
Kommune.  

Som udgangspunkt koster det 900 kr. for privatpersoner og 
1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Hvis gebyret 
ikke betales inden for en fastsat frist, afvises klagen.  

For yderligere information henvises til Miljø- og 
Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes 
hus – https://naevneneshus.dk .  

Eventuel klage skal ske senest den 26. oktober 2022.  
 
Næstved Kommune orienterer ansøger, hvis afgørelsen påklages 
af andre.  

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke 
indbringes for anden administrativ myndighed.  

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene skal sagen være anlagt 
senest 6 måneder efter dato for afgørelsen eller hvis den 
påklages, Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse.  

Offentliggørelse  

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på Næstved 
Kommunens hjemmeside www.naestved.dk d.d., hvor 
godkendelsen også træder i kraft.  Derudover orienteres 
interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af tilladelse.  

Der gøres desuden opmærksom på, at Næstved Kommune senest 
inden 4 måneder efter, at godkendelsen er meddelt, er 
forpligtiget til at offentliggøre godkendelsen på DMA – Digital 
Miljøadministration.  

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af 
virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i 
sagen i øvrigt. 

 
 
Venlig hilsen 
 
Jeannie Kristensen 
Miljøtekniker 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgvning Øst, 
Trost@stps.dk 
Danmarks Naturfredningsforening. dn@dn.dk ,  
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
Miljøforeningen for Gammel Susåland og omegn 
miljoforeninggammelsusaa@gmail.com / info@miljosusaaland.dk  
 

https://naevneneshus.dk/
http://www.naestved.dk/
mailto:Trost@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:miljoforeninggammelsusaa@gmail.com
mailto:info@miljosusaaland.dk
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Baggrund for afgørelsen 
Næstved Genbrugsplads er omfattet af punkt ”K 211. 
Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende 
affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 
30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et 
samlet volumen på mindst 30 m3.” i 
godkendelsesbekendtgørelsen2. 

Næstved Genbrugsplads har en eksisterende miljøgodkendelse af 
26.10.2010, som regulerer miljøforholdene. 

 

Næstved Kommune anerkender behovet for at åbne 
genbrugspladsen kl. 7.00 på hverdage, frem for kl. 8.00. Dels for 
at fordele modtagelse af genbrugelige materialer/affald over 
dagen og dels for dække brugernes efterspørgsel. 

1 Vurdering af påvirkning af miljøet 
Genbrugspladsen udvider med en åbningstid på hverdage fra kl. 
7.00 – 8.00, som ingen indflydelse har på indretning og drift af 
virksomheden. Næstved Kommune vurderer på den baggrund, at 
det ikke har en negativ indflydelse på hverken jord, grundvand, 
vandmiljøet, luften, støjpåvirkning eller affaldshåndtering at 
genbrugspladsen åbner en time tidligere på hverdage. 
  
Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsen3  
I området er der en mulighed for, at Habitatdirektivets bilag IV-
arterne eremit, flagermus, grøn mosaikguldsmed, spidssnudet frø, 
springfrø og stor vandsalamander muligvis kan findes. 
 
Der er ikke observeret bilag IV-arter i området, hvor 
genbrugspladsen er etableret. Der ændres ikke på Genbrugspladsens 
indretning. Derfor vurderer Næstved Kommune at der ikke er en 
påvirkning af yngle- og rasteområder for bilag IV-arterne med denne 
tillægs godkendelse.  
 

2 Planforhold  
Kommune- og lokalplanforhold 
Genbrugspladsen ligger i et område, der ifølge kommuneplanen er 
udpeget til erhvervsområde samt område til tekniske anlæg 
beliggende i byzone.   

 
2 Bekendtgørelse nr 2080 af 15/11/2021 om godkendelse af 
listevirksomhed 
3 Bekendtgørelse nr 2091 af 12/11/2021om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter 



 
Side 5 af 5 

 

Området syd vest for er udpeget til rekreativt område med 
lystbådehavn (gammel opfyldt losseplads). Der er over 500 meter til 
nærmeste bolig. 

Miljøvurdering (VVM) 
Genbrugspladsen er omfattet af bilag 2, punkt 11 b) ”Anlæg til 
bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 
1)” i Miljøvurderingsloven4.  

Næstved Kommune udførte en VMM screening i 2010, da 
genbrugspladsen fik miljøgodkendelse, som ikke viste behov for 
tilretninger eller VMM redegørelse. 

Næstved Kommune har vurderet at en forøgelse af åbningstiden 
med én time på hverdage, er så minimal ændring, at den falder 
uden for krav om MV-screening og miljøvurdering efter 
Miljøvurderingsloven.  

  

Samlet vurdering   
Næstved Kommunes samlede vurdering er, at hvis anlægget er 
indrettet og drives i overensstemmelse med: 

- vilkårene i dette tillæg til miljøgodkendelse samt 
eksisterende miljøgodkendelse 

Kan virksomhedens aktiviteter gennemføres uden væsentlig 
miljøpåvirkning og gene af omgivelserne. 

 
 
 

 
4 Bekendtgørelse af lov nr 1976 af 27/10/2021om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 


