
 

  Side 1 af 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Miljøgodkendelse af udvidelse af Plastix A/S 
 
på adressen 
 
Neptunvej 1, 7620, Lemvig 
matrikel nr. 18H, ROM HEDE, ROM 
 
CVR-nr. 34880646 
P-nr. 1018117084 
 
Listevirksomhed punkt K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Godkendelse af den 17. marts 2022 
Annoncedato  den 21. marts 2022  

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 
7620Lemvig 
Telefon: 9663 1200 
www.lemvig.dk 
 
Mail:  teknik@lemvig.dk 
J.nr.: 09.02.16P19-7-20 
 
Ref.: BRHA 
Dir.tlf.: 9663  1132  



 

 

 Side 2 af 10 

 
 

Indholdsfortegnelse 
Miljøgodkendelse ...................................................................................................... 3 

Baggrund ................................................................................................................... 3 

Godkendelsens vilkår ................................................................................................ 3 

Offentliggørelse og annoncering ............................................................................... 4 

Klagevejledning ......................................................................................................... 4 

Søgsmål ................................................................................................................. 5 

Aktindsigt ............................................................................................................... 5 

Grundlag for vilkårene ............................................................................................... 6 

Miljøteknisk vurdering .............................................................................................. 7 

Planmæssige forhold ............................................................................................. 7 

Miljøvurdering ....................................................................................................... 7 

Listepunkt .............................................................................................................. 7 

Vilkår ...................................................................................................................... 7 

Natur-2000 og Bilag IV arter .................................................................................. 8 

Konklusion ............................................................................................................. 8 

 
 
Bilagsfortegnelse: 
Bilag 1: Planskitse Neptunvej 1 
Bilag 2: Forhåndsgodkendelse fra Nordvestjyllands Brandvæsen 
 
  



 

 

 Side 3 af 10 

Miljøgodkendelse 
Lemvig Kommune meddeler hermed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelseslo-
ven miljøgodkendelse af udvidelsen af Plastix A/S på adressen Neptunvej 1, 7620, 
Lemvig, matrikel nr. 18H, ROM HEDE, ROM.  
 
Plastix har fremsendt en ansøgning om udvidelse af virksomheden på  
Neptunvej 1, 7620 Lemvig. 
 
Udvidelsen omfatter: 

• Bygningen Neptunvej 1 er overtaget mhp. logistik, mellemstationslager og va-
reudsendelse, 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 

• Syd for den eksisterende bygning på Neptunvej 1 vil der på et udendørsareal 
foregå aflæsning af input-plastmateriale til produktion 

• På den sydlige del af matrikel 18h etableres en ny bygning og befæstede area-
ler til fraktionering og oplag af input-plastmateriale til produktion. 

 
Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelses-
lovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventu-
elle fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning. 
 
Lemvig Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø. 
 

Baggrund 
Plastix har i perioden fra den 2. december 2021 til 14. februar 2022 ansøgt om 
miljøgodkendelse i forbindelse med ovenstående udvidelse. 
 
Plastix’s produktion er placeret på Gammel Landevej 3 ligger overfor den nyer-
hvervede ejendom på Neptunvej 1. Der foreligger en miljøgodkendelse fra den 9. 
august 2017 af produktionen på Gammel Landevej 3. Denne godkendelse er såle-
des et tillæg til miljøgodkendelsen af 9. august 2017. 
 

Godkendelsens vilkår 
Vilkårene i miljøgodkendelsen af 9. august 2017 gælder også for ovennævnte ud-
videlse af virksomheden. Udvidelsen medfører imidlertid, at der ændres på opla-
get af indgangsmateriale. Dette medfører, at følgende ændringer foretages i mil-
jøgodkendelsens vilkår. 
 
Vilkår 15, 17, 18 og 32 i miljøgodkendelsen af 9. august 2017 udgår og erstattes af 
denne godkendelses vilkår.  
 
Indretning og drift 

15. Udendørs arealer skal renholdes og holdes i ryddelig stand. Der må ikke op-
lagres plastmateriale eller lignende udenfor de indrettede oplagsenheder 
på Neptunvej 1 (se planskitse i bilag 1). Aflæsning og omflytning betragtes 
ikke som oplagring.  
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16. Det samlede oplag af input-plastmateriale på virksomheden skal foregå i de 

dertil indrettede oplagsenheder på fast bund. Input-plastmateriale må ikke 
indeholde stoffer og materiale, som kan forårsage hygiejniske problemer og 
må maksimalt være på lager i 6 måneder, hvorefter det skal indgå i proces-
sen. 

 
18.  Taifunwire, tov, flydere, kæder, robler, bly, zink mv. må kun oplagres i min-

dre mængder i dertil indrettede oplagsenheder på fast bund. 
 
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

32. Udendørs oplagsenheder (båse) skal indrettes således, at alt spildevand fra 
båsene afledes i henhold til separat spildevandstilladelse, der er reguleret 
med vilkår. 

 
 

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 
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 Nævne-
nes 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.bor-
ger.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.  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


 

 

 Side 5 af 10 

 
Klagen skal være modtaget senest den 18. april 2022. 
 

Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens  
§ 101 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. 
 
 
 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
 
 
 
 
Kopi af godkendelsen vil blive sendt til: 
 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord" TRnord@stps.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  ae@ae.dk 

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk;  
dnlemvig-sager@dn.dk 

Miljø- og Naturforeningen Bevarelse af Fabjerg 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, 2022-01-19 
nr. 100 (miljøbeskyttelsesloven).  

• Miljøministeriet, bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 
2021-11-15 nr. 2080 (godkendelsesbekendtgørelsen).  

• Miljøministeriet, Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af liste-
virksomhed, 2021-11-15 nr. 2079 (standardvilkårsbekendtgørelsen). 

• Miljøministeriet, Bekendtgørelse om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 
2021-11-12 nr. 2091. 

• Miljøministeriet, Bekendtgørelse om Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), 2021-10-27 nr. 1976, (Miljø-
vurderingsloven). 

• Miljøministeriet, bekendtgørelse om affald, 2021-12-10 nr. 2512 (affalds-
bekendtgørelsen). 

  
Udover vilkårene i denne godkendelse er virksomheden underlagt bestemmel-
serne 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 virksomhe-
der 

– 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  
2. december 2021 og de supplerende oplysninger, som er eftersendt fra ansøger. 
 

Planmæssige forhold 
Udvidelsen 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 bestem-
melser, så længe der til enhver tid holdes en pæn orden. Det er Lemvig Kommu-
nes vurdering, at et oplag i dynamiske celle-opdelinger i form af mobile beton-
klodser/vægge, vil kunne holdes i en pæn orden. 
 

Miljøvurdering 
Da aktiviteterne er omfattet af bilag 2 punkt 13a i Miljøvurderingsloven, har Lem-
vig Kommune foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke vil på-
virke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor gennemføres uden miljøvurdering 
med tilhørende tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 16 i miljøvurderingsloven. 
 

Listepunkt 
Det vurderes, at en stor del af virksomhedens aktiviteter i forhold til godkendel-
sesbekendtgørelsen hører under listepunktet 
 

K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 
5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og 
forbrænding. 

 
Lemvig Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomhedens for-
hold til det eksterne miljø.  
 
Virksomheden er ikke omfattet af standardvilkårene i bilag 1, afsnit 18 i standard-
vilkårsbekendtgørelsen. 
 

Vilkår 
I forhold til vilkårene i den eksisterende miljøgodkendelse af 9. august 2017 fore-
tages der en udvidelse og ændring af de udendørs oplag, som medfører, at der er 
behov for at ændre ordlyden af vilkårene 15, 16, 18 og 32 i miljøgodkendelsen. 
 
Oplaget af input-plastmateriale til produktionen (fiskenet mv.) flyttes fra oplags-
enhederne på Gammel Landevej 3 til et nyt areal på Neptunvej 1, matrikel nr. 18h, 
ROM HEDE, ROM. Tilsvarende flyttes arbejdet med fraktionering af input-plastma-
teriale til produktion fra arealerne på Gammel Landevej 3 til arealerne på Neptun-
vej 1. 
 
Der er etableret udendørs celler til opbevaring/mellemlagring af fraktioneret fi-
skenet og andre typer af plastaffald. Cellerne er etableret med 3 sider og åbent 
mod fraktioneringsarealet. Hver celle er ca. 20 x 40 meter = 800 m2, men kan di-
mensioneres mindre efter behov. I cellerne påregnes der oplagret fraktioneret 
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brugte fibre, fiskenet, reb og andre typer af plastaffald i en højde på ca. 4 meter. 
Oplagsstørrelser og fleksibiliteten af disse er afstemt med Nordvestjyllands Brand-
væsen jf. Bilag 2. 
 
Anvendelsen af de to udendørs oplagsenheder (båse) på Gammel Landevej 3 æn-
dres samtidigt til oplag af balleteret inputmateriale. 
 
På denne baggrund ændres vilkår 15, 16, 18 og 32, så de passer til den faktiske an-
vendelse. 
 

Natur-2000 og Bilag IV arter 
I henhold til §7, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, er godkendelsen 
efter §33 i Miljøbeskyttelsesloven omfattet af en forudgående vurdering af, hvor-
vidt aktiviteterne forbundet med oplag af fiskenet på Neptunvej 1 i Lemvig kan 
påvirke Natura 2000-områder væsentligt (EF-habitat områder, EF-fuglebeskyt-
telsesområder samt Ramsarområder). Dette indbefatter en vurdering af projek-
tets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for 
de internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Projektet ligger ca. 2,5 km fra Natura 2000 området nr. 224, Flynder Å og heder i 
Klosterhede plantage. Området er habitat- og fuglebeskyttelsesområde, det er ud-
peget på baggrund af en række naturtyper og ynglefugle. Det vurderes, at projek-
tet ikke vil påvirke Natura 2000 området, da der ingen udledninger, emissioner, 
forstyrrelser eller anden påvirkning vil være til Natura 2000 området, da udvidel-
sen sker i et eksisterende industriområde.    
   
Tættest ved virksomheden ligger flere mindre vandhuller, de er ikke nærmere un-
dersøgt, men kan rumme beskyttede bilag IV arter i form af stor vandsalamander 
og/eller spidssnudet frø. Udvidelsen af virksomheden sker på dyrket mark, og hele 
området skønnes ikke at rumme Bilag IV arter.  
Det vurderes at udvidelse af Plastix indenfor lokalplanlagt industriområde ikke vil 
medføre aktiviteter der har indflydelse på potentielle bilag IV-arter eller beskyttet 
natur. 
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. 
 

Konklusion 
Lemvig Kommune finder det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødven-
dige 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.



Bilag 1: Planskitse Neptunvej 1. 
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