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1. INDLEDNING
C. Toftegaard ApS har den 9. juni 2021 søgt om miljøgodkendelse til etablering af en
træpillefabrik i en eksisterende erhvervsbygning på Havnegade 7, Orehoved, 4840
Nørre Alslev. Ansøgningen er kommet ind via Byg og Miljø (BoM), sagsnr. MaID2021-5077.
Virksomheden vil modtage, sortere og neddele affaldstræ. Det rene sorteret træ vil
blive anvendt til træpiller. Der vil kun blive modtaget træaffald af typen A 1 og A 2.
Det er kun træaffald af typen A 1, der vil blive anvendt til produktionen af træpiller. A
2 træ og andet frasorteret træ samt andre urenheder, såsom søm, skruer og
lignende vil blive bortskaffet til godkendt modtageranlæg.

2. AFGØRELSE
Guldborgsund Kommune meddelelser hermed miljøgodkendelse af virksomhed til
modtagelse, sortering og nededeling af rent træaffald af typen A 1 og A 2 træ, forud
for nyttiggørelse af rent træ til træpille produktion.
Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens 1 § 33 stk. 1. Pladsen er omfattet af
listepunkt K 206 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen2.
Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i
bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, autoophugning,
skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

1
2

Lov om miljøbeskyttelse jf. lovbek. nr. 879 af 1218 af 25-11-2019 med senere ændringer
Bek. om godkendelse af listevirksomhed nr. 2255 af 29-12-2020
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Desuden er virksomheden omfattet af listepunkt K212:
K 212: 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 container 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
K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikkefarligt affald eller affald af 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 af listepunkt 5.1 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed, eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse
af listevirksomhed.
VVM-screening
Aktiviteter som modtagelse, sortering og neddeling af affaldstræ forud for
nyttiggørelse til træpille produktion er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven3
(punkt 11b).
Guldborgsund Kommune har efter § 21 i miljøvurderingsloven samt ansøgers
oplysninger truffet afgørelse om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering (VVM)
for etablering af virksomheden for modtagelse, sortering og neddeling af rent
affaldstræ forud for nyttiggørelse til træpille produktion.
Der er Guldborgsund Kommune, der er godkendelse og tilsynsmyndighed for
aktiviteterne på Havnegade 7, 4840 Nørre Alslev.
Begrundelse for afgørelse
Guldborgsund Kommune har vurderet, at når virksomheden indrettes og drives i
overensstemmelse med det ansøgte og de vilkår, der er fastsat i denne
miljøgodkendelse, kan virksomheden etableres uden væsentlige miljøpåvirkninger.
Vilkårene er fastsat dels på baggrund af standardvilkårene for listepunkt K 206 og
K212 i godkendelsesbekendtgørelsen, samt på baggrund af kommunens vurdering
af de lokale miljøforhold og oplysninger i forbindelse med ansøgningen. Ved
fastsættelse af vilkårene er der lagt vægt på, at beskytte omgivelserne mod
forurening og gener fra virksomheden.
Øvrige tilladelser
Foruden denne miljøgodkendelse skal der være søgt og meddelt tilladelse efter
brandteknisk forskrift til etablering af virksomheden før denne miljøgodkendelse må
tages i brug. Det er ansøgers ansvar, at indhente relevante dispensationer og
tilladelser efter anden lovgivning.
I dette tilfælde skal der søges om tilladelse ved Lolland-Falster Brandvæsen.

3

Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr.
972 af 25-06-2020
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3. VILKÅR
Vilkår mærket med [S206-xx] er standardvilkår for listepunkt K 206.
Vilkår mærket med [S212-xx] er standardvilkår for listepunkt K 212.

Generelt
1. Virksomheden skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med
oplysningerne i ansøgningen og øvrigt indsendt ansøgningsmateriale.
2.

En kopi af denne miljøgodkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på
virksomheden for driftspersonalet på pladsen.

3.

Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2
år fra godkendelsens dato.

4.

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom
og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at
efterlade stadet i tilfredsstillende tilstand. [S206-1] + [S212-1]

5.

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. [S206-2] + [S212-2]

Indretning og drift
6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruktion, 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. [ S206-3] + [S212-3]
7.

Virksomheden må kun modtage, opbevare, sortere og/eller neddele
nedenstående affaldsfraktioner:
Affaldsfraktion
Årligt mængde
Træaffald af typen A1
30.000 ton
og A2
Neddelt træaffald
Frasorteret træaffald
til bortskaffelse
[S206-4-tilpasset] + [S212-4]

Maksimalt oplag

2.000 tons
1.000 tons

8.

Virksomheden må maksimalt have er oplag på ca. 2.000 tons neddelt
træaffald og ca. 1.000 tons frasorteret træaffald til bortskaffelse,

9.

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i
de dertil beregnede affaldsområder. [S206-5] + [S212-5 tilpasset]
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10. Affaldstræ, der indeholder farligt affald, herunder PCB eller asbest, skal

afvises, og dette affald må ikke behandles på området. [S206 -6-tilpasset]
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke ar omfattet af

virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt
at afvise, skal affaldet placeres i en særskilt oplagsområde og hurtigst
muligt bortskaffes. Såfremt der er tale om farligt affald eller asbest, skal
affaldet opbevares enten i en overdækket container eller på et område
under tag og med tæt belægning. [S206-7] + [S212-6-tilpasset]
12. Der må kun neddeles ubehandlet rent træaffald (A1 træ). [S206-8-

tilpasset]
13. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende

foranstaltninger som f.eks. et vandings - eller sprinklersystem. [S-206-9]
14. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal

være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver
anledning til flugt [S212-7]
Støj
15. Virksomheden må være i drift hele døgnet, men der må kun modtages,
sorteres og neddele affaldstræ på hverdage inden for normal arbejdstid kl. 7
til 18.
16. Virksomhedens bidrag til ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A)

må ikke overstride 60 dB(A).
17. Såfremt Guldborgsund Kommune finder det nødvendigt, skal

virksomheden for egen regning lade udføre støjmåling og/eller –
beregning af støjen fra pladsen for at dokumentere, at støjgrænserne er
overholdt. Såfremt støjvilkåret er overholdt, kan der højest pål ægges
virksomheden at få foretaget en støjmåling og/eller –beregning pr. år.
18. Støjmålinger og/eller –beregninger skal udføres af et DANAK akkrediteret

firma eller et firma godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre ” Miljømålinger
ekstern Støj”. Driftsbetingelser og målepunkter skal aftales med
tilsynsmyndigheden. Støjmålinger skal udføres i henhold til
Miljøministeriets til enhver tid gældende vejledning om støj, pt. afsnit 7
og 9 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra
virksomheder. Målerapporten skal bl.a. udfærdiges ifølge vejledningens
afsnit 9.10. Beregninger skal udføres i henhold til vejledning nr. 5/1993
om beregning af ekstern støj fra virksomheder.
Luftforurening
19. Virksomheden må ikke give anledning til lugt gener uden for
virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er
væsentlige for omgivelserne. [S206-10] + [S212-8-tilpasset]
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20. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding

eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for
virksomhedens område. [S206-11]
21. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der

efter tilsynsmyndigheden vurdering er væsentlige, kan
tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller
befugtes, og at der etableres afsk ærmning eller befugtning af sorteringog håndteringsaktiviteterne. [S206-12]
22. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der

opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres
mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast
fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres
mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. [S21210]
Affald
23. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbrin ges i de dertil
indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles
straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
[S212-13]
24. 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. [S212-14]
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
25. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod
påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger)
for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres inden for
konturen af tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube.
Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i
bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
[S206-13] + [S212-15]
26. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere,

der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket
med låg. Beholderne og containere skal være tææt og modstandsdygtige
over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
[S212-20]
27. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i

form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt
belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan
holdes inden for et begrænset område og uden mulighed for afløb til jord,
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme
indholdet af den største beholder, der opbevares. [S206 -15] + [S212-25]
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28. Tætte belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder

skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. [S206-16]
+ [S212-23]
Egenkontrol
29. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en
kontrol for revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte
belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt
som muligt efter at de er konstateret. [S206-18] + [S212-26]
30. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig

sagkyndig foretage kontrollen dog høj st 1 gang hvert tredje år. [S206-19]
+ [S212-27]
Driftsjournal
31. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:
 Dato for og resultat af inspektioner samt even tuelle foretagne
udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger gulve, gruber
mv.
 Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse og oplysning om hvordan det blev håndteret og
bortskaffet.
 Tidspunktet for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder
udskiftning af filterposer.
Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af de oplagrede
affaldsfraktioner. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i
mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. [S206-20] +
[S212-28]
Generelle bemærkninger

Udover ovenstående vilkår er der en række love, bekendtgørelser samt kommunale
regulativer, som driften og indretningen af virksomheden skal være i
overensstemmelse med. Opmærksomheden henledes specielt på:
-

Lov om miljøbeskyttelse, som fastlægger, at enhver ændring af driften eller
indretningen af virksomheden, der kan medføre forøget forurening, skal
godkendes inden ændringen gennemføres. Det er Guldborgsund Kommune,
der er godkendelsesmyndighed og som afgør, om ændringen er
godkendelsespligtig.

-

Lov om miljøbeskyttelse, § 41a som giver virksomheden retsbeskyttelse i 8
år. Inden for fristen på 8 år kan Guldborgsund Kommune kun meddele
påbud eller revurdere godkendelsen, hvis de godkendte aktiviteter helt
undtagelsesvis medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses på
godkendelsestidspunktet, eller hvis der fremkommer nye muligheder for at
nedbringe aktivitetens miljøpåvirkning væsentligt, uden at det medfører
uforholdsmæssige omkostninger. (Lovens § 41a, stk. 2).
Vilkår om egenkontrol er ikke omfattet af retsbeskyttelsen.
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-

Miljøbeskyttelseslovens § 71, hvorefter den, der er ansvarlig for forhold eller
indretning, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette
tilsynsmyndigheden, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører
væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.
Uden for Guldborgsund Kommunens åbningstid skal Miljøvagten kontaktes
på tlf. 114 gennem politiet.
Underretningen bevirker ingen indskrænkning i den ansvarliges pligt til at
søge følgerne af driftsforstyrrelser eller uheld effektivt afværget eller
forebygget, ligesom det ikke fritager for pligten til at genoprette den hidtidige
tilstand.

-

Godkendelsesbekendtgørelsen § 49, 8 år efter meddelelse af
miljøgodkendelse kan godkendelsen tages op til revision. Der er dog ikke
faste tidspunkter for, hvornår eller hvor tit virksomheder efter listepunkt K206
skal revideres.

-

Godkendelsesbekendtgørelsen § 39, hvorefter der ved nyetableringer af
bilag 2 – virksomheder, skal virksomheden senest den dag, hvor
virksomheden påbegynder, give skriftlig meddelelse herom til
godkendelsesmyndigheden.

-

Affaldsbekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 der bl.a. pålægger
erhvervsvirksomheder at kildesortere deres affald og genanvende deres
genanvendelige affald.

-

Guldborgsund Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Center for Teknik og Miljø
XX.xx 2021

Jakob Lysholdt
Leder, Civilingeniør
TM Myndighed

Annette Bruun Hansen
Miljøtekniker
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4. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING
Den miljøtekniske beskrivelse ligger som bilag 1.
I det følgende redegøres for de begrundelser og vurderinger, der ligger til grund for
de stillede vilkår. De vilkår, som er taget direkte fra de lovbundne standardvilkår, er
der dog ikke redegjort nærmere for. Begrundelse og vurdering er således
koncentreret om de vilkår, der ligger ud over standardvilkårene, samt de
standardvilkår, som ikke er medtaget i denne miljøgodkendelse.
Ansøger og ejerforhold
Ansøger
C. Toftegaard ApS
og ejer
v/ Christoffer Toftegaard
Bregningevej 21
4450 Jyderup
Tlf. 24263594
E-mail: christoffertoftegaard@yahoo.dk
CVR-nr. 41474726
Virksomheds- Havnegade 7
Adresse
4840 Nørre Alslev
Konsulent

Marie Jul Ougaard
Niras
Tlf. 42998319
E-mail: oug@niras.dk

Miljøgodkendelse
Virksomheden vil blive etableret i en eksisterende erhvervsbygning, men det er
første gang der skal meddeles godkendelse til denne virksomhed.
Virksomheden skal miljøgodkendes efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1, da den
er omfattet af punkt K 206 og K212 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen:
K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt
5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed,
autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og
forbrænding.
K 212: 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 container 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
K211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikkefarligt affald eller affald af 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
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anlæg af listepunkt 5.1 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse
af listevirksomhed.
Miljøgodkendelse gives efter Miljøstyrelsens standardvilkår.
Beskrivelse af virksomheden
Virksomheden vil modtage, sortere og neddele affaldstræ af typen A 1 og A 2 træ.
Rent A 1 træ vil blive anvendt til produktion af træpiller. Frasorteret træ og A 2 træ vil
blive bortskaffet til godkendt modtager.
Aflæsning af træ vil efter visuel kontrol blive aflæsset indendørs i modtagerhal.
Affaldstræet vil blive sorteret i sorteringshallen. Rent A 1 træ vil blive tilført
neddelingsanlæg, herefter vil det blive tilført træpille produktionen, som er et lukket
system bestående af hammermølle, pille presser og sigte.
Der vil modtages ca. 30.000 tons affaldstræ af typen A1 og A 2 træ om året. Det
maksimale oplag af affaldstræ vil være ca. 2.000 ton neddelt affaldstræ og ca. 1.000
frasorteret affaldstræ til bortskaffelse.
Sortering og neddeling af affaldstræ vil ske i tidsrummet kl. 7 til 18. Træpille
anlægget vil være i drift hele døgnet i perioder, og der kan forekomme drift i
weekenden.
Virksomheden etableres i eksisterende bygninger, og der vil ikke blive foretaget
bygningsmæssige ændringer.
Virksomhedens placering
Virksomheden placeres på adressen Havnegade 7, matr. nr. 17 F, Orehoved By, Nr.
Vedby.
Ifølge kommuneplanen er området, hvor virksomheden skal etableres beliggende i
byzone. Kommuneplan nr. NALS E6- Ældre erhvervsområde Orehoved. Der er
følgende lokalplaner for området: NRA 7: Havnegade N, Orehoved samt tillæg til
lokalplanen NRA 7 T1: Orehoved havn & industriområde, Nørre Alslev Kommune.
Driften af virksomheden kan ske i overensstemmelse med kommune- og lokalplaner
for området.
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Kort 1: Placering i området

Området hvor virksomheden er placeret er kortlagt som forurenet på vidensniveau
V1. Det betyder at grunden kan være forurenet, men det er ikke undersøgt endnu.
Kortlægningen har ingen betydning for virksomheden, da der ikke skal ændres
bygningsmæssigt eller grav og flyttes jord. Alle arealer samt udendørs kørearealer er
befæstet.
Endvidere placeres virksomheden inden for sikkerhedszone for risiko virksomhed
(Ardo). Placering af virksomheden i risikozonen vurderes ikke at have betydning, da
der tidligere har været en lignende type virksomhed på stedet.
Desuden ligger virksomheden i kystnærhedszone, men idet der ikke ændres
bygningsmæssigt har virksomheden ingen betydning for kystnærhedszonen.
Generelt
Ud over de to standardvilkår fra listepunkt K206 og K212 er der stillet tre andre vilkår.
Standardvilkårene omhandler ophør af driften og definitionen af befæster areal og
tætte belægninger. Standardvilkårene er ens for både listepunkt K206 og K212.
Ud over standardvilkårene er der stillet et vilkår for at sikre, at forholdene som
beskrevet i ansøgningen og yderligere materiale fastholdes og overholdes. Desuden
er der stillet et vilkår, som skal sikre at driftspersonale er kendt med
miljøgodkendelsens vilkår. Tredje vilkår er stillet for at oplyse, at godkendelsen
bortfaldet såfremt den ikke er udnyttet inden for 2 år. Vilkåret er stillet ud fra
godkendelsesbekendtgørelsen § 32, om frist for udnyttelse af en miljøgodkendelse
ikke bør være længere end 2 år.
Alle tre vilkår er stillet for at fastholde betingelserne for, og sikre kendskab til
godkendelsen.
Indretning og drift
Alle 7 standardvilkår fra listepunkt K206 er fundet relevante. Det samme er de 5
standardvilkår fra listepunkt K212. 4 af vilkårene er de samme for både K206 og
K212.
Enkelte vilkår er tilpasset så de stemmer overens med denne miljøgodkendelse:
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Vilkår 7 og 11 (standardvilkår 4 for både K206 og K212 og standardvilkår 8 for K206)
er præciseret til hvilke type affald der må modtages og maksimalt mængde affald der
må oplagres.
I vilkår 8 og 10 (standardvilkår 5 og 6 for K212) er tilpasset standardvilkår 5 og 7 for
K206.
Vilkår 9 (standardvilkår 6 for K206) tilføjet PCB under farligt affald, som er et stof
man skal være særligt opmærksom på, at der ikke må modtages på virksomheden.
Der er ikke funder relevant at stille andre vilkår end standardvilkårene.
Støj
Største kilde til støj for omgivelserne er kørsel til og fra virksomheden. Øvrige
aktiviteter er alle indendørs og støjdæmpede.
Standardvilkårene indeholder ikke støjvilkår, idet disse skal tilpasses naboområderne
jf. retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1985: ekstern støj fra
virksomheder.
Det er fundet relevant at stille 4 vilkår. Første vilkår omhandler driftsperioder, og
hvornår der må være hvilke aktiviteter.
Det ansøgte ligger i erhvervsområde, hvor der er i lokalplan er tilladt ikke
forurenende virksomheder. Der er derfor ud fra støjvejledningen stillet vilkår om
grænseværdi på 60 dB(A).
Ud over vilkår om tilladelige støjniveauer, er der stillet vilkår om, at der kan kræves
udført støjmåling og/eller beregning, hvis der opstår begrundet mistanke om, at de
fastsatte maksimale støjniveauer er overtrådt. Støjmålinger og/eller –beregninger
skal udføres i henhold til retningslinjerne i miljøstyrelsens vejledning.
Luftforurening
De 3 standardvilkår for listepunkt K206 er alle fundet relevante, hvor i mod det kun er
2 ud af 5 standardvilkår for listepunkt K212, der er fundet relevante.
Vilkår om at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener uden for
virksomhedens område, er ens for både listepunkt K206 og K212, dog er
standardvilkåret for K212 tilpasset K206.
De to andre standardvilkår for listepunkt K206 omhandler støvgener.
Det andet relevante vilkår for listepunkt K212 omhandler mekanisk ventilation på
bygninger, hvor der opbevares og håndteres affald.
Det første af de tre standardvilkår for listepunkt K212 som ikke er medtaget
omhandler lugt fra dagrenovation og haveaffald. Dette er ikke relevant, da
virksomheden ikke er godkendt til disse affaldsfraktioner. Det andet omhandler afkast
for aktiviteter med papir, pap og plast. Disse aktiviteter og fraktioner må heller ikke
finde sted på virksomheden. Det sidst standardvilkår omhandler byggeaffald med
asbestfibre. Da virksomheden ikke har tilladelse til modtagelse af asbest, er dette
standard vilkår ikke relevant.
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Det er ikke fundet relevant at stille ydereligere vilkår end de nævnte standardvilkår i
relation til luftforurening.
Spildevand
Der er ingen standardvilkår i relation til spildevand.
Der er ikke fundet relevant at stille øvrige vilkår til spildevand, da der ikke vil komme
processpildevand fra aktiviteterne på ejendommen.
Affald
For Listepunkt K212 er der 2 standardvilkår i relation til affald. Det er fundet relevant
at stille begge vilkår.
Vilkårene omhandler at spild skal opsamles og anbringes i de rigtige containere.
Andet vilkår omhandler spild af olie eller kemikalier, som kan ske fra de maskiner,
der vil køre på pladsen.
Der er ingen standardvilkår i relation til affald for listepunkt K206.
Det er ikke vurderet behov for yderligere vilkår end standardvilkår i relation til affald.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Det er fundet relevant at stille 4 vilkår ud fra standardvilkår for listepunkt K206 og
K212.
Der er stillet 3 ud af 5 standardvilkår for listepunkt K206. Vilkårene omhandler
overjordiske tanke, farligt affald samt tætte belægninger. De to standardvilkår som
ikke er fundet relevante, omhandler blandet bygge- og anlægsaffald, som ikke må
modtages på virksomheden. Desuden er vilkår om vaskepladser ikke taget med, da
der ikke findes vaskeplads på virksomheden, som ikke har processpildevand.
Der er stillet 4 ud af 10 standardvilkår for listepunkt K212. De tre standardvilkår er
ens med vilkår for listepunkt K206.Det sidste standardvilkår omhandler opbevaring af
batterier. De 6 standardvilkår som ikke er fundet relevante omhandler skrotaffald
blandet bygnings- og nedrivningsaffald samt haveparkaffald, som virksomheden ikke
har godkendelse til at modtage.
Det er ikke vurderet relevant af stille yderligere vilkår i relation til beskyttelse af jord,
grundvand og overfladevand i denne miljøgodkendelse.
Driftsforstyrrelser eller uheld
Såfremt der opstår driftsforstyrrelser eller uheld på virksomheden er virksomheden
forpligtiget til at meddele dette til Guldborgsund Kommune. Sker der forurening i
forbindelse med driftsforstyrrelser eller uheld, skal driftsansvarlig straks kontakte
Guldborgsund Kommune. Uden for kommunens normale arbejdstid skal Miljøvagten
kontaktes på tlf. 114,
Da underretningspligten er er lovkrav jf. Miljøbeskyttelsesloven, er der ikke stillet
vilkår herom, men forpligtigelsen nævnt under generelle bemærkninger efter
vilkårene.
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Egenkontrol
I relation til egenkontrol er der 3 standardvilkår for listepunkt K206 og K212. Det er
fundet relevant at stille alle 3 standardvilkår. Vilkårene omhandler løbende kontrol af
belægning samt at kommunen kan kræve at en uvildig foretager kontrollen. Der ud
over er der vilkår til driftsjournal som skal indeholde oplysninger og dato for kontrol af
belægning, dato for modtagelse af affald som ikke er omfattet af denne godkendelse
og hvordan det er håndteret, samt kvartalsvis opgørelser over oplagret mængde
affald. Dertil skal der noteres dato for neddeling af træ. Driftsjournalen skal
opbevares på virksomheden i mindst 5 år og kunne fremvises på forlangende af
tilsynsmyndigheden. Vilkårene er ens for både listepunkt K206 og K212.
Der er ikke stillet yderligere vilkår end standardvilkår i relation til egenkontrol og
driftsjournal.
Bedst tilgængelige Teknik (BAT)
Virksomheder skal begrænse forurening, så det svarer til, hvad der kan opnås ved
anvendelse af bedst tilgængelig teknik, BAT.
Virksomheder der er omfattet standardvilkår, betragtes som overholdelse af BAT.
Der er derfor ikke stillet vilkår i relation til BAT i denne miljøgodkendelse.
Habitatvurdering
Den ansøgte virksomhed ligger tæt på Natura 2000-områder herunder
Habitatområder og Fuglebeskyttelsesområder. Natura 2000-området nr. 173:
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand
ligger ca. 60 meter mod vest. Da virksomheden ikke skal bygge nyt og alle aktiviteter
foregår indendørs med lukkede porte og vinduer, vurderes det, at det ansøgte ikke vil
påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt.
Bilag IV-arter. Det vurderes ikke, at der forekommer bilag IV-arter på arealet hvor
virksomheden er placeret. Der er dog registreret flere bilag IV-arter omkring
virksomheden. Det vurderes ikke at det ansøgte vil få væsentlig betydning for leve-,
yngle- og rastesteder for bilag IV-arter.
Miljøvurdering (VVM-screening)
Virksomheden og dens aktiviteter er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven4, punkt
11b: Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Ansøger har foretaget en miljøvurdering jf. bilag 1 i miljøvurderingsbekendtgørelsen 5.
Resultatet af miljøvurderingen (VVM-screeningen) kan ses i bilag 2.
Guldborgsund Kommunes vurdering af miljøvurderingen er, at virksomheden ud fra
dets art, dimension og placering ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.
Samlet vurdering

4

Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) jf. lovbek. nr.
972 af 25-06-2020
5 Bek. om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening mv. for planer, programmer
og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete
projekter (VVM) nr. 913 af 30-08-2019
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Ud fra en konkret vurdering, er det Guldborgsund Kommunes vurdering, at C.
Toftegaard ApS godt kan etablere virksomhed til modtage, sorterer og neddele rent
affaldstræ af typen A1 og A 2 på Havnegade 7, 4840 Nørre Alslev, uden det får
væsentlig betydning for omgivelserne og miljøet.
Guldborgsund Kommune vurderer, at der er foretaget det nødvendige for at sikre, at
der ikke sker forurening af omgivelser, natur og miljø. Vurderingerne er foretaget
med forudsætning af godkendelses vilkår overholdes.

5

HØRINGER

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring ved ansøger og nærmeste naboer i
perioden 30. juni til 21. juli 2021.
Der er ikke indkommet følgende bemærkninger i høringsperioden:
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BILAG

Bilag 1:
Bilag 2:

Miljøteknisk beskrivelse / ansøgning
VVM-screening

