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Afgørelse om ikke VVM-pligt for håndtering og neddeling af haveaffald
DeNova ApS ønsker at modtage og neddele haveaffald. Det maksimale oplag må ikke
overskride 3.000 tons. Virksomheden forventer en årlig mængde på 20.000 tons haveaffald.
Anlægget er omfattet af VVM-loven [1]:
Bilag 2: 11. Andre projekter, b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet
af bilag 1.)
Halsnæs Kommune har foretaget en VVM-screening (se bilag).
Det er Halsnæs Kommune der er VVM-myndighed, da det er kommunen, der skal
miljøgodkende anlægget.
Afgørelse
Halsnæs Kommune meddeler hermed, at håndtering og neddeling af haveaffald ikke skal
undergå en miljøvurdering (VVM).
Afgørelsen er truffet jf. § 16 i VVM-loven [1].
Afgørelsen er baseret på vedhæftede VVM-screening. Det er Halsnæs Kommunes vurdering,
at etablering af anlægget ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet jf. lovens § 21.
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Halsnæs Kommunes hjemmeside den 30. juni 2017.
Denne afgørelse meddeles samtidig med § 33 godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven [2].
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- og
Fødevareklagenævnet tager stilling til retslige spørgsmål.
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Afgørelsen kan påklages af ansøger, Sundhedsstyrelsen, Naturfredningsforeningen og enhver
der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal være sket inden 4 uger fra
afgørelsen er modtaget dvs. senest 28. juli 2017.
Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Login til www.borger.dk eller
www.virk.dk er oftest med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed,
der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen.
Information om klagegebyr og betaling kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk .
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan
opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i
sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet,
som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Sagen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens [2] § 101 indbringes for domstolene senest 6
måneder fra dags dato, dvs. senest 30. december 2017.
Hvis denne tilladelse udnyttes før klagefristens udløb er det på eget ansvar.
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