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Recycon Element Aps 
Sandvedvej 59B 
4250 Fuglebjerg 
 
 
 
Afgørelse om, at der ikke skal foretages miljøvurdering (udarbejdes 
miljøkonsekvensrapport) til etablering af betonvirksomhed med 
nyttiggørelse af affald på Sandvedvej 59B i Flemstofte 
 
Vi har vurderet jeres ansøgning om etablering af betonvirksomhed med 
nyttiggørelse af ikke farligt affald ved støbning af betonelementer i 
eksisterende erhvervsbygninger/område på del af matr. nr. 4h, Flemstofte 
By, Krummerup. 
 
Afgørelse 
Kommunen har overordnet vurderet konsekvenserne af det ansøgte efter 
screeningsreglerne i miljøvurderingslovens § 21, stk. 1 (bekendtgørelse 
nr.1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer, programmer og 
konkrete projekter). Vores konklusion er, at nyttiggørelse af ansøgte 
affaldsfraktioner, som i dette tilfælde er ren eller lettere forurenet bygge- 
og anlæggsaffald ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor skal 
vi ikke udarbejde en miljøkonsekvensrapport og fortage yderligere 
miljøvurdering (tidligere Vurdering af Virkning på Miljøet, VVM-
redegørelse).  
 
Nærmere redegørelse 
Virksomhedens ønskede aktivitet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 
2, punkt 11b "Anlæg til bortskaffelse af affald”. Vi har derfor vurderet 
virksomhedens mulige påvirkning af miljøet efter bilag 6 i 
miljøvurderingsloven. Blandt andet har vi vurderet konsekvenserne i 
forhold til støj, naturen og vandmiljøet.  Desuden har Næstved Kommune 
foretaget en GIS-screening/ konfliktsøgning, der også indgår i vurderingen. 
 
Det aktuelle område er i kommuneplanen udlagt til Erhvervsområde og 
omfattet af lokalplan, som fastsætter, at området primært skal anvendes til 
erhvervsformål, som industri og værkstedsvirksomheder. Vi vurderer, at 
etablering af betonvirksomhed er i overensstemmelse med kommunens 
planlægning. 
 
Vi vurderer, at beliggenheden på eksisterende erhvervskompleks er 
velegnet til det ansøgte formål. Vi vurderer desuden, at miljøpåvirkningen 
er meget begrænset, da oplaget af ikke farligt affald vil ske på belægning 
med kontrolleret afledning til opsamlingsbassin med krav til evt. udledning 
af opsamlet overfladevand. Nyttiggørelsen i betonstøbningen vil ske 
indendørs i eksisterende hal, hvorfor den normale daglige drift vil kunne 
overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til nabobeboelser og 
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standardvilkår for anlæg til nyttiggørelse af ikke farligt affald. Dog vil der 
kunne forventes en kumulativ effekt på støj fra nabovirksomheder i 
området, som også modtager og håndtere affald, men hver virksomhed 
skal hver især overholde de fastsatte støjgrænser til beboelser, hvorfor den 
kumulative effekt på støj ikke vil være væsentlig. Der er ingen anlægsfase, 
da betonanlægget er et mobilanlæg, der er levret til adressen, klar til brug i 
eksisterende bygninger. Der er ved nedlukning krav om bortskaffelse af 
evt. affaldsoplag mm.  
 
Det er Næstved Kommunes vurdering, at habitatbekendtgørelsen ikke er til 
hinder for udvidelse med ny virksomhed og affaldstyper i eksisterende 
bygninger samt på eksisterende befæstelse, som vurderes uegnet som 
levested for de fredet arter. Det er desuden vores vurdering, at det ansøgte 
ikke påvirker Natura 2000 områder væsentligt grundet afstanden til disse 
på over 5 km. 
 
 
Anbefalinger og nødvendige tilladelser 
Projektet kræver desuden miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. 
 
Hvis der sker justeringer af projektet, skal I oplyse os om det, så vi kan 
vurdere, om der er behov for en ny screeningsafgørelse. 
 
 
Klagevejledning 
Enhver kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
angående retlige forhold. Det kan for eksempel være, om kommunen har 
brugt de rigtige bestemmelser og udført vurderingen rigtigt. Klagen skal 
sendes via Klageportalen i Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk. Du 
kan læse mere om klageprocessen på klagenævnets hjemmeside. Evt. 
klage skal sendes senest 4 uger fra annonceringen på hjemmesiden, dvs. 
den 21. oktober 2022.  
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen rejses senest seks 
måneder efter offentliggørelsen. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Julie Fabricius Lindberg 
Agronom 
 
 
Kopi sendt til  
Danmarks Naturfredningsforening Næstved naestved@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
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