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Miljøtilsyn hos Gøttrup Vognmand- og Entreprenørforretning,
Tirsdag den 12. april 2016 gennemførte jeg på vegne af Jammerbugt Kommune et
miljøtilsyn på Gøttrupstrandvej 35, Fjerritslev.
Baggrunden for miljøtilsynet var oplysningen om, at Gøttrup Vognmand- og Entreprenørforretning, CVR nr. 45509818, var ophørt den 25. februar 2016.
Virksomheden havde haft en landzonetilladelse og miljøgodkendelse til drift af en
genbrugsplads på Gøttrupstrandvej 35.
Under tilsynet kunne jeg konstatere, at der fortsat findes en genbrugspladsen med
diverse oplag af bygge- og anlægsaffald på adressen.
Håndhævelse
Genbrugspladsen er ikke længere lovlig, og jeg meddeler derfor følgende indskærpelser om at få forholdene bragt i orden:
1. Genbrugspladsen skal nedlægges.
2. Byggeaffaldet skal anmeldes til Jammerbugt Kommune inden udgangen af
2016, og bortskaffes efter bestemmelserne i Affaldsbekendtgørelsen.
Vedlagte skema BY 305 til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald kan anvendes.
Anmeldelsen kan også foregå elektronisk via selvbetjeningssystemet Byg & Miljø:
https://www.bygogmiljoe.dk/
Indskærpelserne er meddelt i henhold til § 69, stk.1,1 i Miljøbeskyttelsesloven1.
Afgørelserne kan ikke påklages til anden myndighed.
1

Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010, hvor der står, at tilsynsmyndigheden har pligt til at foranledige
et ulovligt forhold bragt til ophør.
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Baggrund
Der har været drevet entreprenørforretning fra ejendommen Gøttrupstrandvej 34
siden midten af 60’erne.
Gøttrup Vognmand og Entreprenørforretning fik i september 2009 en miljøgodkendelse til drift af ejendommens eksisterende genbrugsplads for ikke-farligt bygningsaffald og ikke-forurenet jord.
Miljøgodkendelsen blev i januar 2011 suppleret med et tillæg til etablering af et nyt
mellemdepot for ikke-analyseret jord.
Genbrugspladsen på Gøttrupstrandvej 35, matr. nr. 49i Gøttrup By, Gøttrup blev i
2011 udstykket fra landbrugsejendommen på Gøttrupstrandvej 34.
Vilkår for driften
Det fremgår af landzonetilladelsens vilkår 4, at ved ophør af virksomhed skal
virksomhedens arealer tilbageføres til landbrugsdrift.
Yderligere fremgår det af miljøgodkendelsens vilkår 45, at kommunen ved ophør af
driften skal træffe afgørelse om nødvendige foranstaltninger, for at undgå forureningsfare, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.
Jeg har truffet afgørelse om de nødvendige foranstaltninger er meddeler dem
hermed i form af de to indskærpelser.
Godkendelsen bortfalder
Med baggrund i Miljøbeskyttelseslovens § 41 har jeg desuden truffet afgørelse om
at miljøgodkendelsen skal bortfalde.
Følgende myndigheder og interesseorganisationer er underrettet om afgørelsen:
 Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen, e-mail: senord@sst.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
 Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsraadet.dk
 Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsraadet.dk
Afgørelsen offentliggøres desuden på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.
Klagevejledning
Jammerbugt Kommunes afgørelse om bortfald af miljøgodkendelsen kan påklages
til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal indgives gennem Klageportalen.
Der er et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Klagen sendes derpå gennem Klageportalen til Jammerbugt
Kommune, der har truffet afgørelsen.
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Jammerbugt Kommune i Klageportalen. Det koster et gebyr på 500 kroner at klage, gebyret betales via
Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Et eventuelt ønske om fritagelse fra at bruge klageportalen skal sendes til
Jammerbugt Kommune sammen med en begrundelse. Jammerbugt Kommune
videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Klager skal være modtaget senest 4 uger efter afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside,
Eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder fra offentliggørelsen, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 101.
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