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Afgørelse på VVM-screening af Plastix's planlagte udvidelse på 
Neptunvej 1, 7620 Lemvig 

Lemvig Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til udvidelse af virk-
somheden på Neptunvej 1, 7620 Lemvig, matrikel nr. 18H, ROM HEDE, ROM. 
 
I forbindelse med overtagelse af ejendommen på Neptunvej 1, 7620 Lemvig øn-
sker Plastix at anvende ejendommen til en udvidelse af virksomheden som be-
skrevet i vedlagte udkast til en miljøgodkendelse og VVM-screening. 
 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til §18 i lovbekendtgørelse 2021-10-27  
nr. 1976 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projek-
ter (VVM), (miljøvurderingsloven). 
  
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt, 13 a) Ændringer eller udvidelser af projek-
ter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er 
ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet 
(ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Projektet har derfor gennemgået en VVM-screening med henblik på at kunne 
træffe afgørelse, om der skal udarbejdes en miljøvurdering og tilladelse. 
 
Beskrivelse af projektet 
Udvidelsen omfatter: 

• Bygningen Neptunvej 1 er overtaget mhp. logistik, mellemstationslager og 
vareudsendelse, herunder udsendelse af vareprøver. 

• Etablering af en læsserampe på østsiden af bygningen på Neptunvej 1. 

• Etablering af en brovægt med til- og frakørsel i begge retninger. 

• På sydsiden af den eksisterende bygning på Neptunvej 1 vil der være af-
læsning af input-plastmateriale til produktion. 

• På sydsiden af Neptunvej 1 etableres også en bygning og et areal til frak-
tionering og oplag af input-plastmateriale til produktion. 

 

Afsender: Lemvig Kommune 
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig 

 
PLASTIX A/S 
Gammel Landevej 3 
7620 Lemvig 

Dato 17-03-2022 
 
A01-2 Natur og Miljø 
Rådhusgade 2 
7620  Lemvig 
Telefon: 9663 1200 
www.lemvig.dk 
 
Mail:  teknik@lemvig.dk 
J.nr.: 01.16.04P19-10-20 
 
Ref.: BRHA 
Dir.tlf.: 9663 1132  
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Høring af berørte myndigheder 
Plastix har selv taget kontakt til Nordvestjyllands Brandvæsen I/S med henblik på 
at indrette oplaget af inputmaterialer i de nødvendige brandceller. 
 
Høring af naboer 
Afgørelsen har været sendt i høring ved parterne, som fremgår af screenings- 
skemaet. Lemvig Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra partshøringen. 
 
Afgørelse 
Lemvig Kommune har på baggrund af VVM-screeningen vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering.  
Afgørelsen er truffet efter § 21 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
Begrundelse 
Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. 
I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, 
er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til landskabstræk, natur-
parker, brand, håndtering af overfladevand fra oplaget af inputmateriale, støj, 
støv og trafik. 
 
Landskabstræk og naturparker 
Området rummer en del arkæologiske værdier og landskabstræk idet Oldtidsvejen 
løber lige igennem Rom og industriområdet.  
 
Området er udpeget som Geologisk Interesseområde.  
 
Projektet er en udvidelse af aktiviteterne, som pt. foregår på Plastix, Gammel 
Landevej 3. Ved projektet lovliggøres et eksisterende oplag af input-
plastmateriale, som flyttes til et nyt oplagsareal, der er skærmet af landskabet, 
hvorfor oplaget ikke skæmmer omgivelserne.  
 
Oplaget af input-plastmateriale vil være synlig fra naboejendomme. PLASTIX på-
tænker, at opstille dynamiske celle-opdelinger i form af mobile betonklod-
ser/vægge, som vil udgøre afskærmning i forhold til naboejendommene. 
De indendørs aktiviteter påvirker ikke landskabet, og da de udendørs aktiviteter 
sker på et areal, der er skærmet for omgivelserne og i forbindelse med allerede 
etableret bebyggelse, påvirker det ikke oplevelsen af landskabet. 
 
Projektet er beliggende indenfor Geopark Vestjyllands område, industrikvarteret i 
Rom er ikke et hotspot for Geoparken, så påvirkningen vurderes at være minimal. 
 
Brand 
Største risiko for uheld er brand i oplaget af input-plastmateriale. Oplaget skal 
derfor etableres og drives brandteknisk forsvarligt. 
 
Håndtering af overfladevand  
Håndteringen af oplaget forventes ikke at påvirke grundvandsinteresser, idet 
overfladevand fra oplaget af inputmateriale afledes til det offentlige spildevands-
system i henhold til vilkårene i en spildevandstilladelse.  
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I tilfælde af brand vil slukningsvand kunne nedsive, men da oplaget inddeles i 
mindre brand celler vil påvirkningen være begrænset. 
 
Støj 
Afstanden til nærmeste boligområde på Ringkøbingvej mod Syd er ca. 150 m. Dis-
se boliger er påvirket af støj fra Ringkøbingvej, støj fra grusgravning og støj fra be-
tonværket. 
 
I forbindelse med aktiviteterne på Plastix’s areal vil der forekomme støj fra truck-
kørsel samt til- og frakørsel af varer. Idet de støjende aktiviteter kun forekommer i 
dagtimerne, der opsættes støjvæg omkring oplagspladsen og virksomheden ligger 
i et område udlagt til virksomheder med særlige beliggenhedskrav forventes stø-
jen ikke at udgøre et problem i forhold til omgivelserne. 
 
Støv 
Der kan i tørre perioder forekomme støv fra anlægsarbejdet, og der kan fore-
komme støv fra fraktioneringen af input-plastmateriale til produktion. Støvgener 
forebygges ved vanding. 
 
Trafik 
Trafikanter på Gammel Landevej vil skulle være opmærksom på tværgående 
færdsel mellem Gammel Landevej 3 og Neptunvej 1. Trafikken på Gammel Lande-
vej vurderes dog ikke at have et omfang, så den tværgående trafik udgør et trafi-
kalt problem. 
 
Beskyttet natur 
I henhold til §7, stk.6 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er afgørelser 
efter § 21 i miljøvurderingsloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvor-
vidt aktiviteterne forbundet med oplag af forurenet jord kan påvirke Natura 2000-
områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelses- områder samt 
Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indfly-
delse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
 
Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke beskyttede naturtyper, da udledning 
hertil ikke ændres. 
 
Det vurderes, at udvidelse af Plastix indenfor lokalplanlagt industriområde ikke vil 
medføre aktiviteter, der har indflydelse på potentielle bilag IV-arter.  
 
Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000 området, da der ikke sker 
udledninger, emissioner, forstyrrelser eller anden påvirkning i området. 
 
Samlet vurdering 
Det vurderes sammenfattende, at projektet ikke er omfattet af krav om miljø- 
vurdering og tilladelse. Det ansøgte projekt, og den samlede begrundelse for afgø-
relsen samt afgørelsens forudsætninger kan ses i vedlagte VVM-screeningsskema. 
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Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse til at gennemføre projektet, men alene en afgørel-
se af, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces, før de nødvendige 
tilladelser kan udstedes. 
 
Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte tilladelse, godkendelse eller di-
spensation efter lovgivningen i øvrigt. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at indsende en ny ansøgning jf. miljøvur-
deringslovens § 18. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Oplysningerne 
fra ansøgningen indgår i vedlagte screeningsskema. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 
ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gælden-
de på screeningstidspunktet. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtede til at ansøge igen med henblik på at få af-
gjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er med-
delt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 21. marts 2022.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øv-
rige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning 
I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan kommunens afgørelse påklages til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Der kan f.eks. 
klages hvis nogen mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgø-
relsen. Der kan derimod ikke klages over, at kommunen efter andres opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelsen kan påklages af ansøger, Miljø- og Fødevareministeren, enhver med 
retlig interesse i sagens udfald samt landsdækkende foreninger og organisationer, 
der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser indenfor arealanvendelse og har vedtægter eller love, som do-
kumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. mil-
jøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Næv-
nenes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
Klagefristen er 4 uger og klagen skal være modtaget senest den 18. april 2022. 
 
Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 54 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest 19. september 2022 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den 
endelige administrative afgørelse foreligger. 
 
Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
 
Vedlagt - Lemvig Kommunes screeningsskema. 
 
 
 


