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tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på
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K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt
affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr
forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en
kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen
eller med mere end 4 containere med et samlet
volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet
af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Michael Juul Hansen, Reno Norden A/S
OMPA INVEST Aps, Bredgade 48, 4400 Kalundborg
Holbæk Kommune
Vækst og Bæredygtighed
Virksomhed og Miljø
Tlf. 7236 4130
Holbæk Kommune
Marco Lund, Miljøsagsbehandler
Kasper Vinding, Miljøsagsbehandler
29. marts 2019
Godkendelsen vil blive offentliggjort på planportalen.
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Indledning
Reno Norden v/ Michael Juul Hansen har ved ansøgning af 14. august 2018 samt supplerende
oplysninger indgivet den 7. og 29. januar 2019 ansøgt Holbæk Kommune om midlertidig
miljøgodkendelse af anlæg der oplagrer, omlaster og sorterer ikke-farligt affald og elskrot i
eksisterende bygninger på ejendom beliggende Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk, matr.nr. 2q,
Tåstrup, Holbæk Jorder. De ansøgte affaldsfraktioner er plast, glas, metal, papir og batterier.
Aktiviteten er omfattet af listepunkt K212 i Godkendelsesbekendtgørelsen1:
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for
tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet
volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller
listepunkt K 211.
Der er tilknyttet standardvilkår til dette listepunkt, jf. bilag 2, afsnit 21 i
Standardvilkårsbekendtgørelsen2.

Ikke-teknisk beskrivelse
Godkendelsen omfatter drift af Reno Nordens anlæg til oplagring, omlastning og sortering af
genanvendelige affaldstyper i eksisterende bygninger, samt på udendørs befæstet område. Der vil
være aktiviteter på virksomheden hverdage fra kl. 04.30 til 19 og i weekend fra kl. 7 til 19.
I de tidlige morgentimer kører lastbiler ud fra ejendommen, mens der først fra kl. 7 vil være
aktiviteter med omlastning af affald og ind-/udkørsel af affald. På virksomheden omlastes ikke-farligt
affald, inden det køres bort fra virksomheden til genanvendelse andetsteds. For at mindske støj i
omgivelserne, er der krav om, at kørsel med truck, inde i hallen, foregår med lukkede porte.
Der afledes ikke spildevand fra virksomhedens aktiviteter.

Afgørelse
Holbæk Kommune meddeler hermed Reno Norden miljøgodkendelse på de i afsnit 2 gældende vilkår.
De væsentligste miljøforhold er støj fra kørsel til og fra virksomheden, samt omlastning i containere.
Det vurderes, at virksomheden kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig
med omgivelsernes sårbarhed.
Godkendelsen gives i henhold til §33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven3, på de vilkår, der er anført i
denne godkendelse. Vilkårene for godkendelsen kan revideres efter 8 år, jf. § 41b i
Miljøbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse
Godkendelsen offentliggøres på den Digitale Miljø Administration (DMA) samt på kommunens
hjemmeside den 29. marts 2019. Godkendelsen er gældende fra denne dato.
1 Bekendtgørelse nr. 1458 af 12/12/2017
2
Bekendtgørelse nr. 1474 af 12/12/2017
3
Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23/06/2017
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Klagevejledning
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Afgørelsen kan påklages af:
•
•
•
•
•

Adressaten for afgørelsen
Enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen.
Sundhedsstyrelsen
Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang de har klageret 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 Holbæk Kommune, at de ønsker underretning om
afgørelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af
Klageportalen. Klageportalen kan findes via link på forsiden af www.nmkn.dk. I klageportalen er der
en vejledning til, hvordan der klages.
Klage skal være modtaget hos afgørelsesmyndigheden inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt dvs. senest den 26. april kl. 23.59.
Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 1.800 kr. for behandling af klagen for
virksomheder og organisationer og 900 kr. for privatpersoner (2016-priser). Når klagen er tastet ind i
Klageportalen, skal gebyret betales med et betalingskort. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret
er betalt. For yderligere information henvises til klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Holbæk Kommune. Kommunen sender
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør om din anmodning kan
imødekommes.
Der er til enhver tid aktindsigt i sagen jf. Forvaltningsloven, Offentlighedsloven og Lov om aktindsigt i
miljøoplysninger.

Søgsmål
Ønskes godkendelsen prøvet ved domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, skal sagen være
anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Kopi:
Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk; holbaek@dn.dk
Ejer af ejendommen: OMPA invest ApS, Bredgade 48, 4400 Kalundborg
Friluftsrådet, Nordvestsjælland – kreds14@friluftsraadet.dk
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Grundlag for afgørelsen
Godkendelsen gives på grundlag af ansøgning af 14. august 2018 samt yderligere
supplerende oplysninger med følgende materiale, som udgør det samlede grundlag for
godkendelsen:
•
•
•
•

Ansøgning indsendt via Byg og Miljø den 14. august 2018, herunder VVM ansøgning
Tilsynsnotat af 18. juni 2018 vedrørende besigtigelse af ejendommen.
Mail af 7. januar 2019: Information om ”dørslag” (ekstra rist).
Mails af 29. januar 2019: Supplerende oplysninger; opdateret driftsinstruks, aktivitetsplan 2.
udgave.

Der er ikke indkommet høringssvar.
Kasper Vinding
Virksomhed og Miljø
Holbæk Kommune
29.marts 2019
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Vilkår
Miljøgodkendelsen gives på følgende vilkår, idet vilkår efterfulgt af parentes med talnummer (x)
henviser til vilkårsnummer i Standardvilkårsbekendtgørelsen og vilkår efterfulgt af (H) henviser til
vilkår fastlagt af Holbæk Kommune:

Generelt
1.

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom
og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at
efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. (1)

2.

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast
belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af
nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast
belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de
forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (2)

Indretning og drift
3.

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet
skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde
af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og
kendt af personalet. (3)

4.

Der må køres med truck og containerbiler på virksomheden, samt aflæsses affald
med lastbiler på hverdage i perioden fra kl. 7 til 18. Dog må der køres fra/til
pladsen med lastbiler i tidsrummet 04.30 til 07.00 hhv. indtil kl. 19. (H)

5.

Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner
i de angivne mængder. (4)

Tabel 1
Affaldsfraktion
Plast
Glas
Metal
Papir
Batterier
6.

Maksimalt oplag
[Tons]
3,2
6
2,5
10
2

Virksomheden skal ansøge Holbæk Kommune om tilladelse til at modtage og
opbevare andre affaldsfraktioner end de i vilkår 5 anførte. Miljømyndigheden skal
forinden modtagelse af andre affaldsfraktioner meddele virksomheden
godkendelse hertil. (H)
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7.

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden
ophør af næstfølgende arbejdsdag, placeres i de dertil beregnede affaldsområder,
containere, båse eller beholdere. (5)

8.

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til
en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde.
Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og
orientere om affaldet. (6)

9.

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal enten være
opstillet i hallen eller være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer
giver anledning til affaldsflugt. (7)

10.

For at sikre regnvandsledningen mod affaldsrester fra udendørs håndtering, skal
regnvandsbrønde forsynes med en ekstra rist. (H)

Affald
11.

Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede
containere eller affaldsområder. (13)

12.

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til
opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der
skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (14)

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
13.

Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der er
placeret indendørs i hallen. Beholderne og containere skal være tætte og
modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller
akkumulatorerne. (20)

14.

Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres
så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. (23)

15.

Kemikalier skal opbevares indendørs i egnede beholdere, på tæt spildbakke, så evt.
spild kan opsamles. Spildbakken skal kunne rumme indholdet af den største
beholder, der opbevares. (H)

Støj
16.

Til- og frakørsel af affald til virksomheden må ske i tidsrummet kl. 04.30 – 19 på
hverdage og kl. 07.00 – 19.00 på søgnehelligdage. Der kan undtagelsesvis
forekomme til- og frakørsel uden for disse perioder, i tilfælde af f.eks. vognnedbrud
eller snefald. (H)

17.

Porten til hallen skal være lukket i forbindelse med alle indendørs aktiviteter med
truck (H)

Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald på Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk – side 8

18.

Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen må ikke, bestemt udendørs i
ethvert punkt i kommuneplanens delområder uden for virksomhedens skel,
overstige værdierne anført i tabel 1. Tallene er angivet som det ækvivalente,
korrigerede støjniveau i dB(A), Lr.
Tidsrum

Mandag-fredag kl. 07-18
Lørdag kl. 07-14

Områdetype

Mandag-fredag kl. 18-22
Lørdag kl. 14-22
Søn- og helligdage kl. 07-22

Alle dage
kl. 22-07

Ved øvrige
virksomheder i
Erhvervsområde (KP
2.E08)
(LP 2.66)

60

60

60

Områder m. blandet
bolig og erhverv
(LP 2.13(1), LP 2.33
og LP 2.35)

55

45

40

Etagebolig områder
(LP 2.10 og LP 2.24)

50

45

40

Åben lav
boligbebyggelse
(LP 2.46 og LP 2.31)

45

40

35

Tabel 1: grænseværdier for støjbelastningen ved det omgivende områdetyper, angivet i dB (A)

Maksimalværdien af støjniveauet ved boliger i natperioden kl. 22-07 må ikke
overstige 50 dB(A) i områder med åben lav boligbebyggelse, og 55 dB(A) i om-råder
for etageboliger og blandet bolig og erhverv. (H)
19.

Virksomheden skal, på Holbæk Kommunes forlangende, ved måling og/eller
beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om måling
af ekstern støj og nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder
dokumentere, at grænseværdierne fastsat i vilkår 18 er overholdt.
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet
anden aftale med tilsynsmyndigheden. Målingerne/beregningerne skal udføres og
rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er over-holdt,
kan der højest kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af
virksomheden. (H)

Egenkontrol
20.

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for
revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger og
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spildebakkers tæthed. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de
er konstateret. (26)

Driftsjournal
21.

Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
– Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
– Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til
oplag af slam eller andet organisk affald, jf. vilkår 24 og 25.
– Dato for og resultatet af kontrol af overdækning af slam eller andet organisk
affald på oplagspladser i det fri, jf. vilkår 26.
– Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og
reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere, jf.
vilkår 27 og 28.
– Dato for henholdsvis tilkørsel og frakørsel af slam fra anlægget, samt evt.
uregelmæssigheder i driften. (H)
– Fluepopulationens størrelse i lagerhallen gennem året samt over
forebyggende og bekæmpelsestiltag. (H)
Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig
for tilsynsmyndigheden. (29)

Miljøteknisk vurdering
Virksomheden Reno Norden, Den Gule Hal, CVR-nr.: 32660533, P-Nr.: 1022259616 har lejet sig ind på
ejendommen Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk, hvorfra de driver omlastning, oplagring og sortering
af ikke-farligt genanvendeligt husstandsindsamlet affald. Ejendommen ejes af OMPA INVEST ApS,
Bredgade 48, 4400 Kalundborg, CVR-nr.: 31612943.

Beliggenhed og planforhold
Virksomheden, Reno Norden, er beliggende på Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk, matr.nr. 2q,
Tåstrup, Holbæk Jorder. Virksomheden ligger indenfor erhvervsområde 2.E08 i Kommuneplan 2017,
og er omfattet af lokalplan 2.66, der sikrer anvendelse af området til industri- og
værkstedsvirksomhed, med maksimal tilladte miljøklasse 4. Nærmeste etageboliger er beliggende ca.
250 m i vestlig retning, beliggende indenfor LP 2.10 Ladegårdsparken, mens et område til blandet
boliger og erhverv ligger i en afstand af ca. 150 m i sydøstlig retning. I østlig retning, knap 400 m fra
virksomheden, ligger boligområde Tåstrup Landsby, LP 2.31, der er udlagt til åben lav
boligbebyggelse. Nord for virksomheden ligger endnu et område til blandet boliger og erhverv, LP
2.13 (1) med mulighed for at drive virksomhed indenfor typerne handel, håndværk, transport og
mindre produktion.
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Figur 1: Kortet viser virksomhedens (blå cirkel) placering indenfor de gældende planforhold

Virksomheden er beliggende i byzone.
Nærmeste Natura 2000 område er Ryegård Dyrehave og Egernæs med holme og Fuglsø, der ligger 6
km i syd-østlig retning og Udby Vig, der ligger 6 km i nordlig retning.
Nærmeste beskyttede naturtype er en mose beliggende ca. 860 meter sydøst for virksomheden og
en sø beliggende ca. 380 meter nordvest for virksomheden.
Holbæk Kommune vurderer, at virksomheden er etableret i overensstemmelse med de aktuelle
planforhold.

Generelt
Nærværende miljøgodkendelse er meddelt iht. Standardvilkårsbekendtgørelsen, idet virksomheden
er omfattet af listepunkt K212:
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel
af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen
på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse
om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomhed.
K212 omfatter bl.a. mellemlagring, omlastning, neddeling, sortering og emballering af affald, som
sendes videre til andre behandlingsanlæg. K212 omfatter desuden ”mellemstationsaktiviteter”, hvor
det ikke er afgørende, om den endelige aktivitet er nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet. Det er
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derimod afgørende, at den pågældende aktivitet ikke primært har til formål at oparbejde affaldet til
et ”produkt”, der umiddelbart kan finde anvendelse i en produktion, men derimod at håndtere
affaldet, så den enkelte fraktion efterfølgende kan komme til et relevant bestemmelsessted.
Reno Nordens aktiviteter omfatter mellemlagring og omlastning af husstandsindsamlede
genanvendelige affaldsfraktioner. Der foretages ingen neddeling, sortering eller emballering af affald.
Vilkårene 1 og 2 er stillet i overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen og
Godkendelsesbekendtgørelsen4 for bl.a. at sikre, at der ved ophør af driften træffes de nødvendige
foranstaltninger for at undgå forureningsfare.
Holbæk Kommune vurderer, at vilkårene desuden sikrer, at miljømyndigheden kan udføre et
afsluttende tilsyn på virksomheden.

Indretning og drift
Virksomheden indsamler affald fra borgerne i Holbæk Kommune og omlaster genanvendelige
fraktioner på adressen Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk. Virksomheden har lejet en del af
ejendommen, og virksomhedens aktiviteter foregår inde i hallen i et område, der til dagligt omtales
som ”Den gule hal”, og på udendørs arealer på pladsen uden for hallen.
Der er opstillet 4 containere udendørs på pladsen til opbevaring af aviser, metal og plast, mens der
inde i hallen er opstillet 5 containere til aviser og glas, samt to beholdere til batterier.
I ”Den gule hal” sker der omlastning af affald og midlertidigt oplag i containere til forskellige
fraktioner affald. Om natten er lastbiler parkeret i hallen, når de ikke er ude og samle affald.
Hovedparten af virksomhedens aktiviteter foregår inde i Den Gule Hal.
Under normale driftsforhold, på hverdage i tidsrummet kl. 07 – 18, vil der foregå kørsel med truck og
med containerbiler på virksomheden, samt blive tilkørt genanvendeligt affald til virksomheden. Der
vil desuden ske til- og frakørsel med lastbiler på hverdage mellem kl. 04.30 – 06.00 samt indtil kl.
19.00.
På søgnehelligdage er driften identisk med driften på hverdage, dog forekommer der ikke udskiftning
af containere, ligesom der først foregår udkørsel med lastbiler efter kl. 07.
Opstart af lastbiler sker inde i hallen inden de første kørsler foretages. Ved vagtskifte kører
lastbilerne ikke ind ad porten. De ansattes personbiler parkeres indenfor virksomhedens skel. Porten
til hallen er lukket under omlæsning af kassetter.

4

Bek. Nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed

Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald på Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk – side 12

Figur 2: Oversigt med placering af containere - inde i og udenfor hallen

Virksomheden har udarbejdet en driftsinstruks, jf. vilkår 3, der skal sikre reglementeret modtagelse,
omlastning, opbevaring og bortkørsel af modtaget affald, samt forholdsregler ved driftsforstyrrelser.
I driftsinstruksen er der en aktivitetsoversigt, hvori tidsrum for kørsel på virksomheden fremgår.
Vilkårene 3, 7, 8 og 9 stilles i overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen, for at sikre at
virksomhedens indretning og drift ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved
uheld.
Vilkår 4 stilles for at sikre, at der ikke foregår støjende aktiviteter ud over normal driftstid, bortset fra
i særlige tilfælde, f.eks. ved vognnedbrud, snefald og lignende, der kan forårsage forsinkelser.
Vilkår 5 er en tabel over de ansøgte affaldsfraktioner, som virksomheden må modtage. Alle
fraktionerne er indhentet ved husstande i Holbæk Kommune eller Odsherred Kommune. Der er tale
om ikke-farligt affald, uden indhold af elektronik eller andre forurenende stoffer. Såfremt
virksomheden ønsker at modtage andre affaldstyper, skal miljømyndigheden forinden ansøges om
tilladelse hertil, jf. vilkår 6.
På pladsen er der regnvandsbrønde, der er placeret i umiddelbar nærhed af containerne.
Virksomheden skal derfor sikre, at der ikke afledes f.eks. glas, plast eller metal til
regnvandsbrøndene. Det blev på tilsyn i april 2018 aftalt med virksomheden, at der jf. vilkår 10
etableres en ekstra rist i regnvandsbrønde for at undgå spild af diverse affaldsrester til
regnvandsledningen og dermed undgå spild til vandmiljøet.

Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald på Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk – side 13

Figur 3 Foto af ekstra rist i regnvandsbrønd.

Vilkår 10 skal sikre uhensigtsmæssig affaldsflugt af plast og papir og øvrigt restaffald til
regnvandsledningen.
Det er samlet set Holbæk Kommunes vurdering, at de stillede vilkår sikrer, at virksomheden
forebygger gener i omgivelserne, og at driften af virksomheden kan ske forsvarligt og på den måde
og i det omfang, som der er ansøgt om.

Forurening og forureningsbegrænsning
Luftforurening
Alt affald der omlastes og opbevares på virksomheden er genanvendelige ikke-farlige
affaldsfraktioner, som plast, aviser, glas og metal. Virksomheden oplyser, at der ikke foretages
aktiviteter, der kan frembringe støv eller lugt i omgivelserne. Der håndteres ikke bygnings- og
nedrivningsaffald eller have- og parkaffald på virksomheden.
Der er ingen afkast fra hallen.
Holbæk Kommune vurderer, at der ikke er væsentlige kilder til luftforurening og at standardvilkårene
for luftforurening dermed er irrelevante.

Affald
Virksomheden har ingen emissionsbegrænsende foranstaltninger i forbindelse med driften, hvorfor
der ikke fremkommer filterstøv.
Virksomheden oplyser, at pladsen uden for hallen runderes, dvs. der foretages visuel kontrol og
opsamling af affaldsrester fra udearealerne, minimum hver fredag for at forebygge affaldsflugt og
andet spild, samt for at sikre ryddelighed. Vilkår 11 skal sikre, at lokaliteten fremstår ryddelig og at
affaldsfraktionerne ikke blandes.
Virksomheden har på tilsyn oplyst, at småspild af diverse væsker opsuges med kattegrus, og at affald
herfra bortskaffes til forbrænding. Holbæk Kommune vurderer, at såfremt opsugningsmaterialet er
blevet brugt ved spild af olie og kemikalier, så skal opsugningsmaterialet bortskaffes som farligt
affald, i overensstemmelse med standardvilkårsbekendtgørelsen, jf. vilkår 12.

Beskyttelse af jord, grund- og overfladevand
Virksomheden håndterer følgende husstandsindsamlede fraktioner; plast, glas, metal, papir og
batterier. Affaldet håndteres enten i lukkede containere udendørs eller i containere inde i hallen.
Batterier oplagres inde i hallen i spændlågsfade indtil afhentning. I hallen er containerne opstillet på

Miljøgodkendelse af omlasteanlæg til affald på Ved Faurgården 5A, 4300 Holbæk – side 14

fast gulv uden afløb til spildevandsledning. Der er stillet vilkår 13 og 14 herom, i overensstemmelse
med Standardvilkårsbekendtgørelsen, som begrænser risikoen for forurening af jord, grund- og
overfladevand.
Der er ingen tanke til fyringsolie eller motorbrændstof på ejendommen, hvorfor standardvilkår 15 er
irrelevant.
Der modtages ikke jern- og metalskrot på lokaliteten, som indeholder farligt affald eller flydende olie
eller kan afgive metalstøv. Der foretages ikke neddeling, klipning eller opskæring af jern og
metalskrot, hvorfor standardvilkår 16 - 19 er irrelevant.
Der håndteres ikke bygnings- og nedrivningsaffald eller have- og parkaffald på virksomheden, hvorfor
standardvilkårene 21 og 22 er irrelevante.
Der vil ikke blive foretaget vask af køretøjer på virksomheden, hvorfor standardvilkår 24 er irrelevant,
og der forekommer ikke oplag af brændstof til påfyldning af biler.
Virksomheden har i en udendørs container indrettet et værksted, bl.a. med oplag af ad-blue og
motorolie, til påfyldning af virksomhedens vognpark. Kemikalier er opstillet på rist med
opsamlingskar under, således at største beholders indhold kan rummes heri. Der stilles vilkår 15 til
indendørs opbevaring og håndtering af kemikalier i ”værkstedet”.
Holbæk Kommune vurderer, at forureningsrisikoen ved håndtering af de ansøgte affaldsfraktioner er
lav, og risikoen for at forårsage jord- og grundvandsforurening er minimal, under de givne
forudsætninger.

Støj
Den primære støj fra virksomheden vil opstå i forbindelse med til- og frakørsel med lastbiler samt
kørsel med truck og lastbiler ved læsning og flytning af containere. Støjen fra en række af støjkilderne
på virksomheden indeholder ifølge virksomheden tydeligt hørbare impulser. Det drejer sig bl.a. om
af- og pålæsning af kassetter på genbrugsbiler, tømning af kassetter i containere og
containeroperationer. I natperioden kl. 22 - 07 på hverdage er der støj fra renovations- og
genbrugsbiler, der kører ud fra virksomheden.
Virksomheden har ladet udarbejde en støjkortlægning af støjende aktiviteter. Resultatet af
støjkortlægningen fremgår af nedenstående tabeller.

Tabel 1 Støjbelastningen, som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (Lr), fra virksomheden på hverdage. Værdier med
* er inkl. et +5 dB tillæg for indhold af tydeligt hørbare impulser.
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Tabel 2 Støjbelastningen, som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) (Lr), fra virksomheden på søgnehelligdage.
Værdier med * er inkl. et +5 dB tillæg for indhold af tydeligt hørbare impulser.

Den mest støjfølsomme periode er natperioden, i hvilken der kører lastbiler fra virksomheden.
Frakørslen sker i tidsrummet kl. 04.30 – 07.00 på hverdage, mens lastbilerne vender hjem enten
indenfor normal driftstid, eller i perioden kl. 18.00 – 19.00. Der kan undtagelsesvis forekomme til- og
frakørsel uden for disse perioder, i tilfælde af f.eks. vognnedbrud eller snefald
Af virksomhedens aktivitetsplan dateret 12. december 2017, fremgår det, at der maksimalt vil
forekomme 12 frakørsler mellem kl. 04.30 og 07.00, heraf maksimalt 8 i den travleste halve time. Af
støjkortlægningen fremgår det, at der i den travlestes halve time, højst forekommer 4 frakørsler med
lastbil pr. halve time. I forhold til den beregnede støjbelastning, jf. tabel 2, vil en fordobling af antal
frakørsler (fra 4 til 8 pr. halve time), betyde en støjbelastning på 3 dB mere end de i tabel 2 angivne.
Ligeledes fremgår det af aktivitetsplanen, at der i periode 18.00 – 19.00 maksimalt kan forekomme
frakørsel af to til tre lastbiler. Støjkortlægning er foretaget med én kørsel i denne periode. En øgning
fra én til tre biler indenfor én time i aftenperioden, svarer til en forøgelse af støjbelastning med 4,8
dB.
Vilkår 16 fastsætter krav om i hvilke tidsrum virksomheden må køre til og fra virksomheden med
lastbiler.
De mest betydende støjkilder, bortset fra kørsel med lastbiler, er håndtering af kassetter.
Støjkortlægning viser, at støjbelastningen fra denne aktivitet ligger mere end 20 dB under de
vejledende støjgrænser, bortset fra i referencepunkt R1 (erhvervsområde LP 2.66), hvor
støjbelastningen er beregnet til at ligge 15 dB under støjgrænsen.
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at støjen fra virksomheden, selv ved de øgede frakørsler, ikke
vil give anledning til overskridelse af miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, for hver af de angivne
områdetyper.
Støjkortlægningen viser desuden, at støjende aktiviteter med kørsel med truck inde i hallen, skal
foretages med lukket port, for at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Der stilles
derfor vilkår 17 om, at porten skal være lukket i forbindelse med alle indendørs aktiviteter med truck.
Der er i godkendelsen stillet vilkår 18 og 19 om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende
støjgrænser for industristøj. Der er endvidere stillet vilkår om, at Holbæk Kommune kan forlange at
støjen fra virksomheden dokumenteres.

Egenkontrol og driftsjournal
Overensstemmelse med Standardvilkårsbekendtgørelsen. Der er stillet vilkår 20 og 22 om, at der skal
foretages kontrol med tætheden af belægninger og opsamlingskar.
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Standardvilkårene 27 om, at ”Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig
sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år” vurderes irrelevante for
virksomhedens drift.
Det er Holbæk Kommunes vurdering, at vilkårene sikrer en tilstrækkelig sikkerhed for en løbende
kontrol af virksomhedens tilstand, og et grundlag for at Holbæk Kommune kan vurdere, om driften af
anlægget sker i overensstemmelse med godkendelsens krav.

Vilkårsoversigt
I nedenstående tabel er givet et samlet overblik over vilkår i godkendelsen i relation til
standardvilkårene.
Vilkår i godkendelsen

Standardvilkår

Bemærkninger

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Svarer til standardvilkåret
Svarer til standardvilkåret
Svarer til standardvilkåret
Nyt vilkår
Svarer til standardvilkåret
Nyt vilkår
Svarer til standardvilkåret
Svarer til standardvilkåret
Svarer til standardvilkåret
Nyt vilkår
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Svarer til standardvilkåret
Svarer til standardvilkåret
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Svarer til standardvilkåret
Svarer til standardvilkåret
Ikke relevant
Ikke relevant
Svarer til standardvilkåret
Nyt vilkår
Nyt vilkår
Nyt vilkår
Nyt vilkår
Nyt vilkår
Ikke relevant
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20
21

25
26
27
28

Ikke relevant
Svarer til standardvilkåret
Ikke relevant
Svarer til standardvilkåret

Bedste tilgængelige teknik (BAT)
Oplagring og omlastning af ikke-farligt affald er omfattet af standardvilkår, jf.
Standardvilkårsbekendtgørelsen. Standardvilkårene er baseret på den bedste tilgængelige
teknologi for branchen og betragtes således som BAT.

Miljøvurderingsloven
Holbæk Kommune vurderer, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens5 bilag 2, punkt 11 b)
Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) Da anlægget er opført på
lovens bilag 2, har Holbæk Kommune som planmyndighed gennemført en screening af, om projektet
kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse.
Holbæk Kommune har på den baggrund foretaget en VVM-screening efter kriterierne i
bekendtgørelsens bilag 3. Kommunens vurdering er uddybet i screeningsskemaet, der er vedlagt som
bilag A. Af vurderingen fremgår det, at projektet ikke vil få væsentlig, negativ indvirkning på miljøet.
Holbæk Kommune har den 29. marts 2019 truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver at der
udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er offentliggjort og kan læses på Holbæk Kommunes
hjemmeside - planportalen.

Natura 2000 vurdering
Før der kan meddeles miljøgodkendelse til anlægget, skal der gennemføres en vurdering i henhold til
bestemmelserne i Habitatbekendtgørelsen6. Jævnfør bekendtgørelsens § 6 og § 7 skal der foretages
en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke
et Natura 2000-område væsentligt.
Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde nr. 239, Egernæs med holme og Fuglsø, der ligger
ca. 6 km sydøst for virksomheden samt Udby Vig, der ligger 6 km nord for virksomheden og der er
således ingen påvirkning af dette område.

Vurdering af det ansøgte
Der er i denne miljøgodkendelse stillet vilkår, som vurderes at sikre at virksomheden ikke påfører en
risiko overfor jord, grundvand og overfladevand samt sikrer, at der ikke opstår væsentlige støj- og
luftgener ved nærmeste beboelser, herunder støjgener fra til- og frakørsel.
Holbæk Kommune vurderer samlet set, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre
5

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Bekendtgørelse nr.1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder
samt beskyttelse af visse arter
6
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omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
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