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Screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt for Etablering af dyrekrematorium,
Vilhelmsmindevej 8, 7200 Grindsted.

Dato: 10. november 2020

Teknik og Miljø

Velas har, på vegne af Jysk Dyrekremering den 24. marts 2020 indsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsloven (lovbek. nr. 973 af 25. juni 2020) vedrørende etablering af dyrekrematorium på matr. nr. 3æ, Filskov by, Filskov,
beliggende Vilhelmsmindevej 8, Grindsted.
Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes mulighed for at etablere dyrekrematorium på ejendommen Vilhelmsmindevej 8, Grindsted
Billund Kommune har vurderet, at det aktuelle projekt omfattes af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b, - anlæg til bortskaffelse af affald.
Der vil derfor skulle foretages en nærmere vurdering af, hvorvidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. lovens § 21.

Erhverv og affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted
Tlf. 7972 7200
www.billund.dk
Sagsnr.: 20/4864
Sagsbehandler:
Ulla Berg Bojesen
Tlf. 7972 7090
Ubb@billund.dk

Der er samtidig indsendt ansøgning om Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Afgørelse
På grundlag af oplysningerne i den modtagne ansøgning har Billund Kommune
vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af
krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens § 21.
Det skal bemærkes, at afgørelsen ikke er en tilladelse, men alene en afgørelse om,
at projektet ikke forudsætter, at der udarbejdes en miljøvurdering. Eventuelle
bygge- og anlægsarbejder må således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de
nødvendige godkendelser og tilladelser efter anden lovgivning.
Der gøres opmærksom på, at en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke
har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. lovens § 39.
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Begrundelse for afgørelsen
De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det ansøgte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6.
Projektets karakteristika og placering
Virksomheden ønsker at etablere et kæledyrskrematorium i en eksisterende
bygning på adressen Vilhelmsmindevej 8, 7200 Grindsted. Døde dyr opbevares i
kølerum ved 3-5oC indtil kremering. Kremeringsovnen har en kapacitet på
65kg/time. Temperaturen er mindst 850oC og røgen har en opholdstid på mindst 2
sekunder i et efterbrændingskammer.
Virksomheden er beliggende i det åbne land. Nærmeste naboer er beliggende
hhv. 170 m sydøst og 150 m vest for virksomheden
Internationale naturbeskyttelsesområder
Vurdering af konsekvenser for Natura 2000 områder
De nærmeste Natura 2000 områder er:
• Hedeområder ved Store Råbjerg, nr. 48 og 74 beliggende ca. 5,5 km sydsydøst for det ansøgte projektområde.
• Ringive Kommuneplantage, nr. 237, beliggende 5,5 km Nordøst for projektområdet
Billund Kommune har vurderet, at det ikke er sandsynligt, at projektet kan påvirke
ovenstående Natura 2000 områder væsentligt, og det er derfor besluttet ikke at
foretage en konsekvensvurdering.
Bilag IV-arter
Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og
plantearter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Der er heller ikke observeret Bilag IV arter i nærområdet. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne. Vurderingerne er gennemført i henhold til habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1596 af 6. december 2018).
Truede arter
En række sjældne og truede dyr og planter er optaget på den danske Rødliste.
Arternes levesteder vil ofte være i tilbagegang på grund af tilgroning med græsser
eller træer. Arterne optræder derfor ofte i små isolerede bestande.
Der findes ikke oplysninger om, at der findes rødlistearter indenfor projektområdet
eller i nærområdet. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil forringe levevilkårene
for de rødlistede dyre- og plantearter.
Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgtes
virkninger på Natura-2000 områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1595 af 6. december 2018).
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Arten og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
På grundlag af de i ansøgningen indeholdte oplysninger vurderes det, at de i miljøgodkendelsen fastsatte grænseværdier for støj og luftforurening m.m., der modsvarer Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, vil kunne overholdes.
Med baggrund heri vurderes det, at virksomhedens miljøpåvirkninger vil være af
begrænset lokal betydning og vil kunne drives uden at afstedkomme risiko for dels
menneskers sundhed, dels forurening og gener, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed.

Høring
Kommunen har vurderet, at der ikke er andre myndigheder, der vil blive berørt direkte af afgørelsen, hvorfor der ikke er foretaget høring i henhold til miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr.1.
Et udkast til afgørelse har i henhold til Forvaltningslovens (LBK nr. 433 af 22. april
2014) § 19 været forelagt virksomheden og de nærmeste naboer.
Indkomne bemærkninger:
Der er ikke indkommet bemærkninger til partshøringen.
Klagevejledning
Alle med en retlig interesse i sagens udfald kan klage over afgørelsen.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal være indgivet senest den 8. december 2020.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.naevneneshus.dk,
www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 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 din anmodning kan imødekommes.
Ved indgivelse af klage skal privatpersoner betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller
delvis medhold i klagen. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
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Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside d. 10. november 2020.
Hvis afgørelsen ønsket prøvet ved domstolene skal søgsmål være anlagt inden 6
måneder fra den ovenfor anførte dato for annoncering på vores hjemmeside.

Venlig hilsen

Ulla Berg Bojesen
Miljøsagsbehandler

Bilag:
1. Oversigtskort

Kopi af afgørelsen er sendt til:
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760
Ribe (syd@sst.dk)
Danmarks Naturfredningsforening, (dnbillund-sager@dn.dk)
Friluftsrådet, Højderyggen 20, 7120 Vejle Ø (trekantomraadet@friluftsraadet.dk)
Sydvestjyske Museer: (museum@sydvestjyskemuseer.dk)
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Bilag 1. Oversigtskort
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