Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2020 - 881
Ref. SAGAR/PRECH/ADHAU
Dato: 2. december 2020

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Genbrugsgården (tidl. Toelt Losseplads)

Virksomhedens adresse

Hørsholmvej 43, 3490 Kvistgård

CVR nummer

14748539

Virksomhedstype

504 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t

Tidspunkt for tilsynet

01.07.2020. klokken 9.30-10.30

Baggrunden for tilsynet

Opfølgning på klage

Varsling af tilsynet

Deltagere fra virksomheden

Tilsynet blev udført som uvarslet, med henblik på at
konstatere driftsforhold på en vilkårlig dag i dagtimer.
Varsel for tilsynet blev samme dag eftersendt til
virksomheden.
Thomas Elgaard
Peter Storm, Norfors

Øvrige deltagere

Johnny (udførte arbejde på pladsen på tilsynstidspunktet)

Tilsynet udført af

Preben Christophersen, Sanne Gärtner

Tilsynet omfattede

Tilsyn på sorteringsplads, observation af håndtering af
stort brændbart affald med gravemaskine. Gennemgang af
forudsætninger i støjrapport (2015).

Materiale udleveret

Intet materiale udleveret

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Håndhævelser
Ikke relevant
Indberetninger om egenkontrol.
Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn, og beskrives først i et senere tilsyn.
Jordforurening
Ikke relevant

Liste over gældende afgørelser:
1. Godkendelse af modtageplads for olie- og kemikalieaffald af 3. november 1989
2. Afgørelse om mellemlager for rødder og stød af 25. oktober 2004
3. Miljøgodkendelse af Toelt Losseplads – deponering af inert, mineralsk og blandet affald, revision af
vilkår af 13. december 2005
4. Afgørelse om ikke godkendelsespligt til flytning af mellemlager for stød og rødder af 29. maj 2008
5. Miljøgodkendelse af jordkarteringsplads af 5. februar 2009
6. Tillæg til miljøgodkendelse af jordkarteringsplads – genanvendelse af slagger og lettere til moderat
forurenet jord ved anlæg af jordkarteringsplads af 26. august 2009
7. Tillæg til miljøgodkendelse af sorteringsplads af 8. marts 2013
8. Tillæg til miljøgodkendelse af jordkarteringsplads – udvidelse af driftstider af 5. april 2013
Konstateret i forbindelse med klagen
Tilsynet blev udført på baggrund af en klage af 27. maj 2020 over støjgener fra Genbrugsgården.
Klager har adresse i Toelt, syd for anlægget.
Tilsynet blev udført på virksomheden i tidsrummet ca. 9.30-10.30. Det kunne konstateres, at der
var begrænset drift på pladsen på det pågældende tidspunkt. Forinden havde Miljøstyrelsen i
tidsrummet 8.30-9.30 besøgt adresser i Toelt, samt lavet observation øst for virksomheden. Der
blev ikke observeret støj fra Genbrugsgården i dette tidsrum.
Det blev oplyst, at der til daglig var 2 medarbejdere der fører maskiner og udfører arbejde på fx
sorterings- og karteringsplads.
Affald tilføres løbende over dagen til pladsen. Affald kan også tilføres pladsen i perioden efter de
faste pladsfolk har forladt pladsen om eftermiddagen (sekundær driftstid). Derfor vil der typisk
være affald til sortering og neddeling i morgentimerne den efterfølgende dag.
2

Virksomheden kunne ikke genkende oplysningen fra tidligere tilsyn om, at aktiviteterne nu
overvejende er samlet om formiddagen mod tidligere spredt over hele dagen. Der er aktivitet hele
dagen som hidtil.
Normalvis anvendes kompaktor på sorteringspladsen til neddeling af rent træ, trykimprægneret
træ og stort brændbart-fraktionen. Efter en brand i kompaktoren i juni måned, anvendes pt en
midlertidig løsning med gravemaskine med grab.
Det blev desuden oplyst, at sorteringspladsen ryddes for rester af affald flere gange dagligt med
gummihjulslæsserens frontskovl. For at nedbringe støjen tilstræbes at undgå at skrabe direkte på
asfalten undtagen den sidste gang om eftermiddagen, hvor der skrabes i bund. Dette gøres for at
fjerne rester, der kan føre til punkteringer på maskinerne.
Virksomheden oplyste at containere med "tynde vægge" og dårligere afstivning var blevet
forstærket. Alle containere er forsynet med nylon-ruller for støjreduktion, således at de alle nu
støjer det samme under anvendelse.
Under tilsynet blev en gummihjulslæsser sat i brug på sorteringspladsen for at placere en
container ved stort brændbart fraktionen. Herefter blev der med gravemaskine læsset brændbart
affald i containeren. Undervejs blev der også mast lidt med grabben. Denne praksis er som
ovenfor nævnt midlertidig, da kompaktoren er ude af drift. Støjen var ikke særlig markant i
forhold til tidligere observationer af nedsætning og flytning af containere.
Virksomheden oplyste desuden, at situationen med hensyn til drift under Corona-perioden i
foråret har betydet, at der har været større mængder affald til håndtering.
Ved tilsynet blev forudsætningerne for støjrapporten "Beregning af ekstern støj fra Toelt
Losseplads i forbindelse med aktuel indretning og drift af plads maj 2015" gennemgået.
Virksomheden oplyste, at nogle aktivisterne forekommer mere andre mindre. Der er dog ingen
nye aktiviteter. Det blev konstateret, at forudsætningerne, der er lagt ind i støjrapporten fra 2015
er ændret. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at dokumentationen fra 2015 ikke længere er
fyldestgørende.
Opsummering og opfølgning
Ved tilsynet blev der konstateret begrænset drift på pladsen på det pågældende tidspunkt.
I forhold til driften beskrevet i støjrapporten fra 2015, blev det konstateret, at der er sket
ændringer i forhold til nogle af forudsætningerne. Det blev derfor aftalt, at Norfors skulle
kontakte rådgiver mht. støjrapporten med henblik på en opdatering af forudsætninger samt en
vurdering af om ændringerne i driften medfører øget støj ved beregningspunkterne.
Virksomheden har den 26. oktober 2020 fremsendt ny støjdokumentation (Miljømåling – ekstern
støj - Beregning af ekstern støj fra Genbrugsgården, Hørsholmvej 43, Kvistgård i forbindelse med
aktuel indretning og drift af plads oktober 2020). Den fremsendte støjdokumentationen viser, at
ændringerne b.la. i varighed for flere af de godkendte aktiviteter, ikke giver anledning til en
beregningsmæssig forøgelse af støjen fra virksomheden i forhold til støjberegningerne af 7. april
2010 samt den supplerende støjberegning fra 21. juni 2013, der ligger til grund for
tillægsgodkendelserne af henholdsvis sortering- og karteringspladsen samt klagenævnets
afgørelse af 21. december 2015 (NMK-10-00846, NMK-10-00860) om stadfæstelse af
godkendelserne. Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne ligger inden for rammerne af
virksomhedens godkendelser. Støjberegningerne viser desuden, at virksomheden overholder de i
miljøgodkendelserne fastsatte støjvilkår.
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Høring af virksomhed:
Tilsynsrapporten er den 5. august 2020 sendt i høring hos virksomheden. Norfors har den 18. august 2020,
ved telefonsamtale den 3. september 2020 samt den 17. november kommet med bemærkninger til udkastet
til tilsynsrapport. På baggrund heraf er sket ændringer i tilsynsrapporten.

4

