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Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt af forslag til Affaldsplan 2014 - 
2024. 

 
 
 
Afgørelse 
På baggrund af oplysninger i Bilag 1 afgør Norddjurs og Syddjurs kommuner, at der 
ikke er pligt til miljøvurdering af Affaldsplan 2014 - 2024. 
 
Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

1
 § 

3, stk. 2. 
 
Oplysninger til sagen 

Reno Djurs I/S har den 20. maj 2014 anmodet dets ejerkommuner om at træffe 

afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en miljøvurdering af Affaldsplan 2014 - 

2024. 

 
Der er i forbindelsen med anmodningen fremsendt flg. dokumenter: 
 

 Forslag til Affaldsplan 2014 – 2024 

 Sammenfatning af Affaldsplan 2014 – 2024 
 
Det vurderes, at den fremsendte affaldsplan er omfattet af Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer

1
. 

 
Når der udarbejdes planer og projekter, der er omfattet af denne lov, skal der udar-
bejdes en miljøvurdering jf. § 3, stk. 1, medmindre planen/projektet fastlægger an-
vendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer 
i sådanne planer og programmer, der ikke antages at få væsentlig indvirkning på 
miljøet jf. § 3, stk. 2. 
 
For at vurdere, hvorvidt en ændring må antages at få væsentlig indvirkning på mil-
jøet, er der foretaget en screening af planen. 
 
Screeningsnotatet er vedlagt denne afgørelse som Bilag 1. 
 
Begrundelse 
Norddjurs og Syddjurs kommuner finder på baggrund af den gennemførte screening 
(Bilag 1), at Affaldsplan 2014 – 2024 ikke vil medføre en væsentlig negativ indvirk-
ning på miljøet ide to kommuner.. 
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1
 Lov nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer med 

senere ændringer. 



Affaldsplanen indeholder forslag til indsatser og initiativer, der i vid udstrækning er 
en fortsættelse af tidligere affaldsplaners aktiviteter, hvilket vurderes ikke at medfø-
re en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Endvidere er der i Affaldsplanen beskrevet en række nye initiativer på baggrund af 
Regeringens Ressourcestrategi, men disse aktiviteter er kun overordnet beskrevet i 
affaldsplanen, hvorfor det ikke er muligt at vurdere indvirkningen på miljøet. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

1
 

og kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Natur- og miljøklage-

nævnet indenfor 4 uger efter afgørelsen er annonceret. 

  

En eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 

København NV, men indsendes skriftligt til Norddjurs eller Syddjurs Kommune  eller 

så vidt muligt elektronisk til enten norddjurs@norddjurs.dk eller 

syddjurs@syddjurs.dk, som videresender klagen med sagens akter.  

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 

der indbetales et klagegebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Der modta-

ges en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 

modtaget klagen fra kommunen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling 

af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- 

og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. 

Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 da-

ge, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2. Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller  

3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberetti-

gelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 

kompetence. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-

gelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til 

at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 

 

Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 

sagen dvs. berørte borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder i forskel-

ligt omfang. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. 

 

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal 

være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 
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Offentliggørelse 
Afgørelsen om at Affaldsplan 2014 - 2024 ikke skal miljøvurderes skal offentligt 
bekendtgøres med klagevejledning i dagspressen sideløbende med affaldsplanens 
offentliggørelse. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
 
 
 

 
Morten Hundahl 

Natur- og miljøchef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


