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Miljøgodkendelse 
Lemvig Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5, § 33 i miljøbeskyttel-
sesloven miljøgodkendelse af et midlertidigt oplag af inputmateriale til Plastix’s 
produktion på adressen Gammel Landevej 3, 7620, Lemvig, matrikel nr. 2T, ROM 
BY, ROM. 
 
Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelses-
lovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente even-
tuelle fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning. 
 
Lemvig Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø. 
 

Baggrund 
Lemvig Kommune har i forbindelse med et miljøtilsyn den 24. marts 2021 ind-
skærpet, at Plastix A/S skal overholde miljøgodkendelsens vilkår ift. oplag af in-
putmateriale. Baggrunden for indskærpelsen var, at oplaget overskred de  
5.720 m3 i de dertil indrettede oplagsenheder, som angivet i vilkår 15 og 16 i virk-
somhedens miljøgodkendelse af 9. august 2017. 
 
Plastix har indsendt ansøgning om et nyt udendørs oplagsområde på Matr. 18a, 
Rom Hede, Rom, Lemvig Kommune, som forventes at være klar til ibrugtagning 
senest inden udgangen af marts måned 2022. 
 
I den mellem liggende periode har Plastix derfor behov for at søge om en midler-
tidig miljøgodkendelse af et større oplag af inputmateriale, som er grupperet i 4 
områder, der er placeret og indrettet brandteknisk forsvarligt, se bilag 1. 
 
Denne godkendelse er således et midlertidigt tillæg til miljøgodkendelsen af  
9. august 2017, hvor godkendelsens vilkår 15, 16, 18 og 32 erstattes med neden-
stående vilkår. 
 

Godkendelsens vilkår 
 
Generelt 
Dette tillæg til miljøgodkendelsen er gældende indtil 31. marts 2022.  
 
Indretning og drift 
15. Udendørs arealer skal renholdes og holdes i ryddelig stand. Der må ikke op-

lagres fiskenet eller lignende udenfor de indrettede oplagsenheder (6 båse, 
jf. bilag 1). Aflæsning og omflytning betragtes ikke som oplagring. 
 

16. Det samlede oplag af fiskenet og reb på virksomheden må ikke overstige  
8.500 m3 og skal foregå i de dertil indrettede oplagsenheder udendørs eller 
indendørs på tæt bund uden afløb. Fiskenettene og reb må maksimalt være 
på lager i 6 måneder, hvorefter det skal indgå i processen.  

 
17. Taifunwire, tov, flydere, kæder, robler, bly, zink mv. må kun oplagres i mindre 

mængder og er indregnet i de 8.500 m3 total oplag af fiskenet og reb. 
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Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

32. De seks udendørs oplagsenheder (båse) til fiskenet og reb skal indrettes så-
ledes, at alt spildevand fra båsene ledes til nedsivning. Overfladevandet skal 
afledes i henhold til separat nedsivningstilladelse, der er reguleret med vil-
kår. 

 

Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 10-06-2021.  
 
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 
Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:  
 

• Ansøger.  

• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

• Sundhedsstyrelsen.  

• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klage-
ret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.  

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 
eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Lemvig Kom-
mune, at de ønsker underretning om afgørelsen.  

 
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/. 
 
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.  
 
Klagen skal være modtaget senest den 8. juli 2021. 
 

Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige se-
nest 10. december 2021 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den 
endelige administrative afgørelse foreligger. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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. 
 
 
 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
 
 
 
 
Kopi af godkendelsen vil blive sendt til: 

Styrelsen for Patientsikkerhed,  
Tilsyn og Rådgivning Nord 

TRnord@stps.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  ae@ae.dk 

Miljø- og Naturforeningen Bevarelse af Fa-
bjerg Hedeslette 

GoldenGirl@mail.dk 
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Grundlag for vilkårene 
Godkendelsen er således givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklu-
sive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godken-
delsestidspunktet): 
 

• Miljøministeriet, bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse nr. 240 af 
13. marts 2019 (miljøbeskyttelsesloven). 

• Miljø- og Fødevareministeriet, bekendtgørelse om godkendelse af liste-
virksomhed, nr. 2255 af 29. december 2020 (godkendelsesbekendtgørel-
sen).  

• Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om standardvilkår i god-
kendelse af listevirksomhed, nr. 1537 af 9. december 2019 (standardvil-
kårsbekendtgørelsen). 

• Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018. 

• Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse om Lov om miljøvurdering 
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 25. 
juni 2020, (Miljøvurderingsloven). 

• Miljøministeriet, bekendtgørelse om affald, nr. 2159 af 9. december 2020 
(affaldsbekendtgørelsen). 

  
Udover vilkårene i denne godkendelse er virksomheden underlagt bestemmelser-
ne i gældende love og bekendtgørelser.  
 
Følgende lovgivning og vejledninger kan således være relevant for virksomhedens 
aktiviteter: 
 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder (støj-
vejledningen) 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksom-
heder 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virk-
somheder 

– Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vi-
brationer i eksternt miljø. 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra 
virksomheder 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen 

– Regulativ for jordstyring i Lemvig Kommune 

– Lemvig Kommunes regulativ for erhvervsaffald 
 
Det skal understreges, at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende 
bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmel-
ser, som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter. 
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Miljøteknisk vurdering 
Vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af oplysningerne i 
den til Lemvig Kommune fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse dateret 26. 
april 2021 og de supplerende oplysninger, som er eftersendt fra ansøger. 
 
Desuden tager dette tillæg til miljøgodkendelsen af 9. august 2017 udgangspunkt 
i, at miljøgodkendelsen er gældende, med de midlertidige ændringer af vilkår 15, 
16, 18 og 32 som er beskrevet i dette tillæg. 
 

Planmæssige forhold 
Etablering af virksomheden Plastix A/S vurderes at være i overensstemmelse med 
områdets gældende lokalplan nr. 72.  
 
Det udendørs oplæg af fiskenet kan således foregå inden for lokalplanens be-
stemmelser så længe der til enhver tid holdes en pæn orden. Det er Lemvig Kom-
munes vurdering, at et oplag i de eksisterende 2 plus 4 nye oplagsbåse vil kunne 
holdes i en pæn orden, hvis de nye båse anbringes som angivet i ansøgningen. 
 
For så vidt angår etableringen af de 4 nye båse kræver den skitserede opstilling 
dog, at der søges om dispensation fra Lokalplan nr. 72, til at anvende området til 
oplagsplads, hvor byggelinjen reduceres til 4,1 m.  
 
Dispensation fra Lokalplan nr. 72, til, at byggelinjen på sydsiden reduceres til 4,1 
m, er meddelt 4. november 2016. 
 
Den skitserede opstilling af oplagsenhederne overholder de brandtekniske for-
skrifter, idet afstand til bygning er mere end 15 m, og at afstanden mellem hver 
oplagsenhed er 12 m. 
 
Den skitserede opstilling er ikke i konflikt med kirkefredningen og gravhøjs-
fredningen i området. 
 

Miljøvurdering 
Det midlertidige oplag er screenet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven, idet 
virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 11b, anlæg til 
bortskaffelse af affald. I denne forbindelse vurderede Lemvig Kommune, at det 
midlertidige oplag ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og er dermed ikke omfattet 
af krav om miljøvurdering og tilladelse.  
 

Listepunkt 
Det vurderes, at en stor del af virksomhedens aktiviteter i forhold til godkendel-
sesbekendtgørelsen hører under listepunktet 
 
K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald… 
 
Lemvig Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomhedens for-
hold til det eksterne miljø.  
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Vilkår 
I forhold til vilkårene i den gældende miljøgodkendelse medfører det øgede oplag, 
at vilkår, som vedrører oplagets størrelse skal ændres. Dette har medført at vilkå-
rene 15, 16, 18 og 32 er ændret på baggrund af nedenstående vurderinger. 
 

Generelt 
Plastix har indsendt ansøgning om et nyt udendørs oplagsområde på Matr. 18a, 
Rom Hede, Rom, Lemvig Kommune, som forventes at være klar til ibrugtagning 
senest inden udgangen af marts måned 2022. Hermed er der kun brug for en god-
kendelse af et eksisterende oplag frem til det nye udendørs oplagsområde er 
etableret og godkendt. Tilladelsen gøres derfor tidsbegrænset. 
 

Indretning og drift 
Plastix har redegjort for: 
 

• Brandmyndigheden har godkendt, at det er brandmæssigt forsvarligt, at 
indrette de 4 oplagsenheder og afgrænse dem med såkaldte beton-
byggeklodser som angivet i bilag 1. 
 

• Der planlægges oplag af inputmateriale svarende til de mængder PLASTIX 
løbende forbruger, således henholdsvis 2 x 432 tons og 2 x 359 tons i de 4 
nye oplagsområder. 
 

• Størrelsen på det nuværende oplag syd for virksomheden er nedbragt, så 
det kan indeholdes i de 4 nye oplagsområder. 
 

• PLASTIX har begrænset råvarer-leverancerne til de mængder, der kan inde-
holdes i de oplagsområder, som der er søgt om godkendelse til at etablere. 

 
Idet der er tale om et midlertidigt oplag på ovennævnte forudsætninger vurderer 
Lemvig Kommune, at det er miljømæssigt forsvarligt, at ændre vilkårene om opla-
gets størrelse ind til udgangen af marts 2022. 
 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
Det er oplyst, at der under oplagene vil blive lagt en sikker pressining, hvorfra 
overfladevand fra oplaget ledes ud på det befæstede køreareal, som har afledning 
til Lemvig Vands ledningsnet til regnvand hvorfra vandet ledes til nedsivning i et 
regnvandsbassin. Der meddeles derfor, sammen med denne godkendelse, særskilt 
tilladelse til denne tilslutning. 
 

Natur-2000 og Bilag IV arter 
I henhold til §7, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er godkendel-
sen efter §33 i Miljøbeskyttelsesloven omfattet af en forudgående vurdering af, 
hvorvidt aktiviteterne forbundet med det midlertidige oplag kan påvirke Natura 
2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelsesområder samt 
Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projektets potentielle indfly-
delse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale na-
turbeskyttelsesområder. 
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Nærmeste Natura 2000 område er Nr. 224, Flynder Å og heder i Klosterhede Plan-
tage, der ligger ca. 2,5 km mod sydøst. Det er udpeget som habitatområde og fug-
lebeskyttelsesområde. Natura 2000 områdets areal er 563 ha. Natura 2000 områ-
det Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage er udpeget på grundlag af 8 natur-
typer, 2 dyrearter og 5 fuglearter. 
 
Terrestrisk natur og våde naturtyper 
Naturområderne i Klosterheden er præget af beliggenheden i de store skove, som 
er domineret af nåletræer. Både de næringsfattige vådområder og de næringsrige 
vådområder trues af forsuring som følge af kvælstofdepositionen, tilgroning og 
næringsstofbelastning. 
Påvirkningen fra virksomhedens aktiviteter vurderes som ikke forekommende.  
 
Udpegningsgrundlagets arter 
Bæklampret: De fysiske forhold i vandløbene i habitatområde 224 er gode for 
Bæklampretter. Tilsvarende er vandkvaliteten også god, hvorfor der ikke vurderes 
at være nogen trusler mod Bæklampretten pt.. 
 
Odder: På baggrund af odderens positive fremgang i Jylland i løbet af 1990erne, 
og den udbredte forekomst i område nr. 224 vurderes der ikke umiddelbart at 
være trusler mod den udenfor habitatområdet. 
 
Fugle: Der er 5 ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Ynglende fugle trues især af 
aktiviteter og forstyrrelser af forskellig art. Virksomhedens aktiviteter i et eksiste-
rende industriområde vil ikke forstyrre fuglene på udpegningsgrundlaget. 
 
Vurdering i forhold til internationalt beskyttede arter (Habitatdirektivets bilag IV-
arter) 
I forbindelse med vurdering af projektet, er der foretaget en vurdering af potenti-
elle påvirkninger af arter på Habitatdirektivets bilag IV. 
Bilag IV arterne er beskyttet gennem Habitatdirektivets artikel 12, som i dansk 
lovgivning er implementeret gennem habitatbekendtgørelsens §§ 11 og 12 (jf. 
bek. om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter). 
 
Vurderingen afklarer om projektet har negativ indflydelse på bilag IV dyrearternes 
yngle- og rasteområder, samt kan ødelægge bilag IV plantearter.  
I Lemvig Kommune er der en række bilag IV arter der potentielt kan forekomme. 
 
Nærværende projekt omhandler miljøgodkendelse af virksomheden beliggende 
indenfor lokalplanlagt industriområde, som det skønnes ikke at udgøre en attrak-
tiv habitatnaturtype for Bilag IV arter og det vurderes, at virksomhedens aktivite-
ter ingen indflydelse har på eventuelle bilag IV-arter.  
  
Det vurderes, at projektet ikke har negativ indflydelse på yngle- eller rasteområ-
der for beskyttede dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plante-
arter på habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det vurderes derfor, at aktiviteterne forbundet med projektet ikke kan beskadige 
eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge 
plantearter optaget på samme bilag. 
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Konklusion 
Lemvig Kommune finder det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendi-
ge foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening. 
 
Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift 
og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.
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