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Vilkår
Vilkår meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). Vilkår er fastsat på baggrund af kommunens vurdering
af ansøgning om forlængelse af eksisterende tidsbegrænsede miljøgodkendelse med 1 år.
Generelt
1. Produktionen af genbrugsprodukter skal være ophørt og oplag af affaldsprodukter være fjernet senest den 31. december 2015. Miljøgodkendelsen er dermed tidsbegrænset
til den 31. december 2015.
2. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. Der skal som minimum redegøres for:



Rydning af udendørs arealer
Bortskaffelse af virksomhedens affald.

3. 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.
Indretning og drift
4. Der skal på anlægget foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet
skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld.
5. Virksomheden må ikke modtage affald på genbrugspladsen. Pladsen er under afvikling, og må derfor udelukkende anvendes til at nedknuse allerede oplagrede mængder
af asfalt og beton.
6. Virksomheden må kun opbevare og neddele nedenstående affaldsarter/-fraktioner i de
angivne mængder:
Affaldsfraktion
Uforurenet beton
Uforurenet asfalt

EAK-kode
17.01.01
17.03.02

7. Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, skal affaldet placeres i et 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.
8. Der må kun neddeles rene, sorterede materialer. Blandinger må dog neddeles, såfremt det neddelte skal nyttiggøres i denne blandede form.
9. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som
f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
Luftforurening
10. Driften af virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

3

11. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sikre, at der ikke opstår støvgener uden for virksomhedens område.
12. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af
sorterings- og håndteringsaktiviteterne.
Støj
13. Der må være aktivitet på virksomheden mandage til fredage i tidsrummet kl. 07.0018.00
Knuseaktiviteten må kun foregå på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-16.00.
Der må ikke være aktivitet på virksomheden om lørdagen, søndagen eller på helligdage.
14. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) skal
overholde nedenstående grænseværdier ved opholdsarealer ved nærmestliggende
ejendomme på Tingstedvej 38-40, M W Gjøes Vej 18, Stærkendevej 135,
Stærkendevej 153
Tidsrum
Mandag – fredag:

18.00 - 07.00

Støjgrænse
Ingen

Mandag – fredag:

07.00 -16.00

55 dB(A)

Mandag - fredag:
Lørdag – søndag:

16.00 - 18.00
00:00 -24.00

55 dB(A)
Ingen

Driftsaktivitet
Ingen
Knusning og
Tilkørsel af materiale
Tilkørsel af materiale
Ingen

Tabel 1: Grænseværdierne er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau
som funktion af tidsrum.
De i tabel 1 anførte grænseværdier skal overholdes indenfor de nedenfor anførte
tidsrum:
 For dagperioden kl. 07.00 – 18.00 skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
Dette tidsrum betegnes som referencetidsrum.
15. Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at vilkår 14 er
overholdt. Tilsynsmyndigheden kan maksimalt forlange dokumentation én gang årligt.
Målingerne og/eller beregningerne skal udføres som ”miljømåling – ekstern støj”, og i
øvrigt i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gældende retningslinier
for måling og beregning af ekstern støj fra virksomheder.
16. Rapport over resultater og forudsætninger ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 måned efter
krav om dokumentation er fremsat i henhold til vilkår 15.
17. Såfremt det ved måling og/eller beregning af virksomhedens eksterne støj dokumenteres, at virksomheden ikke overholder de fastsatte støjvilkår, skal virksomheden
samtidig med at dokumentation, jf. vilkår 16, fremsendes til kommunen, redegøre for,
hvilke tiltag virksomheden vil iværksætte med henblik på fremover, at kunne overholde de fastsatte støjvilkår.
18. Målinger og/eller beregninger af virksomhedens eksterne støj skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK, SWEDAC eller andre akkrediterende organer
godkendt af EA (European Cooperation for Accreditation) til at udføre "Miljømåling ekstern støj".
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Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
19. Virksomheden må ikke opstille overjordiske tanke eller nedgrave tanke, udover tank
benyttet i forbindelse med grusgravsaktiviteten, uden forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.
20. Alt materiale, jf. vilkår 6 skal opbevares og håndteres på befæstet areal (asfaltgenbrugspladsen) med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.
21. Der må på genbrugspladsen eller tilhørende arealer ikke oplagres olie- og kemikalieprodukter (råvarer eller affald).
22. Tætte og befæstede belægninger skal holdes i god vedligeholdelsesstand. Utætheder
skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
23. Der må ikke foregå vask af materiel mv. på pladsen eller på andre arealer tilknyttet
genbrugsaktiviteten, uden forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden.
Egenkontrol
24. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og
tætte belægninger samt gruber. Dette kan gøres etape vist.
Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn,
dog højst 1 gang hvert 3. år.
Driftsjournal
25. Virksomheden skal føre en driftsjournal over:


Dato for og resultat af inspektioner samt evt. foretagne udbedringer af befæstede og
tætte belægninger eller gruber.



Modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, jf. vilkår 7,
og oplysning om, hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
Sagens oplysninger
Historik
I 1985 er anlæg til oplag og nedknusning af gammel asfalt første gang godkendt i henhold til
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 af Hovedstadsrådet. I godkendelsen er det forudsat, at anlæggets drift tidsbegrænses til 1990. Pladsen belægges med asfalt med afløb til det offentlige
spildevandssystem.
I 1990 har den tidligere ejer Superfos Dammann-Luxol A/S søgt om forlængelse af den eksisterende miljøgodkendelse, og om ændring af vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse.
Ændringen vedrørte tilladelse til oplag og nedknusning af olieforurenede skærver fra DSB. Det
er i miljøgodkendelsen vurderet, at nedknusning af skærver ikke vil medføre forøget forurening.
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I 1992 har Superfos Dammann-Luxol A/S søgt om etablering af 2 tankpladser med tilhørende
sandfang og olie- benzinudskiller. Virksomheden har ligeledes i 1992 ansøgt om udvidelse af
den eksisterende miljøgodkendelse til også at omfatte behandling af brugte blæsemidler
(jernsilikat) som tilsætning til nedknust genbrugsasfalt. Virksomheden har endvidere ønske
om at tilsætte brugte blæsemidler (kvartssand) som tilsætning til nedknust genbrugsbeton.
I januar 1993 har Københavns Amt meddelt virksomheden udvidelse af virksomhedens miljøgodkendelse for genbrugsanlægget. Godkendelsen omfatter tilladelse til oplagring og nedknusning af genbrugsbeton samt tilladelse til at anvende brugte blæsemidler (jernsilikat og
kvartssand) til produktion af genbrugsasfalt og genbrugsbeton. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til 1. august 1993.
I december 1993 forlænger Københavns Amt den eksisterende miljøgodkendelse til 1. august
1998. Godkendelsen ændres dog således, at behandling af blæsemidler udgår.
I oktober 1998 forlænger Københavns Amt virksomhedens miljøgodkendelse til genbrugsanlægget til oktober 2001. Virksomhedens ansøgning om forlængelse indeholdt ikke den del af
godkendelsen, som vedrører modtagelse af olieforurenede skærver fra DSB. Forlængelsen
gælder således alene nedknusning af rene beton- og asfaltbrokker.
I 1999-2000 blev virksomheden overtaget at NCC Danmark A/S, Råstoffer.
I maj 2001 meddelte Københavns Amt forlængelse af genbrugspladsaktiviteter til den 31. december 2012.
Kommunen meddelte den 1. november 2010 godkendelse til at modtage og nedknuse beton,
asfalt og brugte jernbaneskærver frem til den 31. december 2014.
Den ansøgte udvidelse af tidsfristen
Virksomhedens miljøgodkendelse af 1. november 2010 til at modtage og nedknuse asfalt, betonbrokker og jernbaneskærver på Tranemosevej 3 udløb den 31. december 2014.
NCC Roads A/S har i mail af 23. oktober 2014 søgt om 3 års forlængelse af den tidsbegrænsede miljøgodkendelse til og med den 31. december 2017. I mail af 18. december 2014 har
virksomheden dog efterfølgende præciseret, at modtagelse af materialer til genbrugspladsen
stoppes per 1. januar 2015, hvorefter nedknusning og udlevering af materialer forventes frem
til ca. 1. juli 2015. Genbrugspladsen forventes herefter ikke anvendt efter 31. december
2015. Virksomheden søger dermed om 1 års forlængelse af miljøgodkendelsen til at oplagre
og nedknuse affald på pladsen.
Årsagen til, at virksomheden ønsker at fortsætte nedknusningsaktiviteten på området, er at
råstofindvindingen i området endnu ikke er færdigafsluttet. Virksomheden har derfor søgt Region Hovedstaden om forlængelse af tidsfristen til at grave råstoffer. Region Hovedstaden har
den 22. december 2014 meddelt fornyet tilladelse til råstofindvinding i Reerslev Grusgrav,
gældende frem til den 31. december 2017.
Virksomheden har i forbindelse med ansøgning om fortsættelse af genbrugsaktiviteten på
arealet oplyst til kommunen, at der ikke længere oplagres og nedknuses jernbaneskærver på
arealet. Kommunen har ved tilsyn på arealet den 17. december 2014 konstateret, at der ikke
længere oplagres brugte jernbaneskærver på arealet. Denne godkendelse omfatter derfor
udelukkende godkendelse til at oplagre og nedknuse uforurenet beton samt uforurenet asfalt.
Virksomheden har derudover oplyst, at der ikke vil ske ændringer eller udvidelser af de oplags- og nedknusningsaktiviteter, der skal foregå på pladsen. Aktiviteterne vil således svare til
de aktiviteter, der er godkendt under virksomhedens tidligere miljøgodkendelse fra 2010.
Det eneste, der ønskes udvidet, er derfor tidsrammen for fortsættelse af aktiviteterne.
Da forholdene således er oplyst uændrede (udover, at der ikke længere tilføres nye oplag til
pladsen, samt at der ikke længere oplagres og nedknuses brugte jernbaneskærver) følger
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kommunens vurdering i nærværende miljøgodkendelse den vurdering, der blev lagt til grund
for godkendelsen i 2010.
Beliggenhed
Virksomheden er beliggende i lokalplanområde nr. 6.07 der er udlagt til landsbyer, landområder og grusgravsaktiviteter samt retablering af sådanne m.v. Lokalplanen har til formål at sikre, at arealerne efter grusgravningens ophør retableres på sådan en måde, at det kan indgå i
det store samlede rekreative område - Hedeland. Planen vil således være styrende for grusgravaktiviteterne.
Lovgrundlag
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven, § 33, stk. 11.
Virksomheden har oplyst, at der ikke vil blive modtaget farligt affald på pladsen, herunder asfalt og betonbrokker af en sådan karakter, at disse fraktioner skal klassificeres efter affaldsbekendtgørelsens2 bilag 4.
Nedknusning af asfalt- og betonbrokker er godkendelsespligtige aktiviteter i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen3 bilag 2 listepunkt K206.
Listepunktet omhandler anlæg: der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Ved godkendelse af en virksomhed under K206, skal kommunen anvende standardvilkår i
henhold til bilag 1 i standardvilkårsbekendtgørelsen4. Disse vilkår er derfor indsat i godkendelsen.
Kommunen har derudover fastsat enkelte individuelle vilkår for virksomheden samt redigeret
enkelte standardvilkår. Hvor dette er tilfældet, er fravigelsen fra standardvilkår begrundet.
VVM-screening
Aktiviteterne på genbrugspladsen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens5 bilag 2, punkt 12 a
om anlæg til bortskaffelse af affald.
Kommunen har gennemført en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af det anmeldte efter VVM-bekendtgørelsen. Kommunen vurderer, at nedlukningen af pladsen kan ske
uden væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.
FASTSÆTTELSE AF VILKÅR
Generelt
Genbrugsanlægget er etableret på toppen af NCC´s grusgrav på Tranemosevej 2, 2640 Hedehusene. Miljøgodkendelsen er tidsbegrænset til den 31. december 2015. Alle oplag på pladsen
skal dermed være fjernet inden dette tidspunkt.
For at sikre at virksomheden ved ophør efterlader området i en miljømæssig forsvarlig stand,
stiller kommunen vilkår om ophør i henhold til standardvilkår for listepunktet.
Vilkåret skal sikre, at virksomheden træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. Virksomheden skal indsende en redegørelse for disse foranstaltninger senest 3
måneder før driften ophører. Der stilles desuden i lighed med tidligere, vilkår om, at en sådan
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Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni 2010.
Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.
3
Bek.nr 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed
4
Bek. nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
5
Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning
2
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redegørelse som minimum skal indeholde en redegørelse for rydning af udendørs arealer og
bortskaffelse af virksomhedens affald.
Region Hovedstaden har herudover indsat et vilkår i gravetilladelsen om, at trykledningen,
der bortleder perkolat fra genbrugspladsen, ikke sløjfes før genbrugsanlægget er taget ud af
drift, oplagene på pladsen fjernet og pladsen rengjort. Kommunen vurderer dermed, at nedlukning af pladsen er tilstrækkeligt reguleret ved de stillede vilkår.
Indretning og drift
Der er ikke foretaget ændringer på pladsen i forhold til det, der er godkendt første gang i
1988.
Virksomheden er etableret/indrettet med en plads for opbevaring og behandling af genbrugsasfalt og beton. Pladsen er på ca. 5000 m² og belagt med asfalt. Virksomheden har i brev af
den 3. juni 2010 oplyst, at genbrugspladsen er etableret med 2 lag asfalt ovenpå 23 cm stabilgrus og 30 cm bundsikringsgrus. Mellem asfaltlagene er udført en forsegling med bitumen.
I alt 270 kg asfalt/m2.
Den opbrudte beton, der oplagres, stammer fra bærelag under veje, bygninger m.v. De opbrudte betonbrokker nedknuses i et knuseanlæg til genbrugsstabil. Betonen kan indeholde
armeringsjern, der frasorteres.
Genbrugsasfalten leveres enten til asfaltfabrik, hvor den indgår i produktionen af ny asfalt, eller den anvendes som bærelag ved vejbygning.
Pladsen er på alle sider omgivet af en 3 m høj jordvold beplantet med træer. Der opbevares
maksimalt 30.000 tons ad gangen på pladsen (råvarer og færdigvarer).
Kommunen har, i overensstemmelse med standardvilkår, fastsat vilkår om, at der udarbejdes
en driftsinstruktion, der beskriver hvordan driftspersonalet skal forholde sig i tilfælde at driftsforstyrrelser og uheld.
Virksomheden ønsker ikke længere at modtage nyt affald på pladsen. Kommunen har derfor
fastsat et vilkår om, at der ikke må modtages affald på pladsen længere. Den aktivitet, der
skal foregå er nedknusning af allerede oplagrede mængder.
Virksomheden har tidligere redegjort for, at der ikke modtages asbest på pladsen. Hvis det
oplagrede affald, ved en fejltagelse, indeholder asbest, så skal opbevaringen af dette affald
ske som anført i Miljøstyrelsens standardvilkår 7. Kommunen fastsætter derfor vilkår vedrørende håndtering af byggeaffald indeholdende farligt affald og modtaget affald, der ikke er
omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. Vilkårene er i overensstemmelse med miljøstyrelsens standardvilkår, bortset fra, at vilkåret er omformuleret, så der ikke længere kan modtages affald.
Det er kommunens erfaring, at oplag af knust beton og lignende kan give anledning til støvdannelse. Dog er det tillige kommunens erfaring, at denne støvdannelse kan bekæmpes effektivt ved vanding/sprinkling, under driftsforhold og vejrmæssige forhold, hvor der erfaringsmæssigt er risiko for støvdannelse. Kommunen fastsætter derfor vilkår om forebyggelse
af støvgener i lighed med Miljøstyrelsens standardvilkår.
Luftforurening
Kommunen eller virksomheden har ikke modtaget klager over lugt fra virksomheden. For at
forebygge, at der opstår lugtgener fra virksomheden, vurderer kommunen, at der i lighed
med tidligere, skal fastsættes vilkår om dette forhold i overensstemmelse med Miljøstyrelsens
standardvilkår for området.
Støj
Driftstid
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Pladsen er beliggende i en afstand af ca. 500 meter fra Brandhøjgårdsvej, og der er ikke beboelse på tilkørselsvejen.
Nord for genbrugspladsen ligger Hedeland Amfiteater. Hedeland Amfiteater bliver i sommerperioden benyttet til forestillinger.
Området, hvor nedknusningsaktiviteten er beliggende, er i øvrigt udlagt til rekreativt område
og benyttes til forskellige fritidsaktiviteter.
Virksomheden har i den tidligere miljøgodkendelse haft vilkår om, at der må være aktivitet på
virksomheden mandage til fredage i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00, og at knuseaktiviteten kun
må foregå på hverdage i tidsrummet kl. 07.00 – 16.00, samt at der ikke må være aktivitet på
virksomheden om lørdagen, søndagen eller på helligdage. Kommunen vurderer, at dette vilkår
sikrer, at det rekreative område kan benyttes af borgere og Hedelands amfiteater i
aftentimerne samt i weekenderne uden at blive generet af støj fra virksomheden. Kommunen
vil derfor fortsat stille dette vilkår.

Støjgrænser
Virksomheden har i forbindelse med udarbejdelse af den tidligere miljøgodkendelse indsendt
beregnede støjdata for boligen Tingstedvej 38-40. Ud fra disse oplysninger har kommunen i
virksomhedens tidligere miljøgodkendelse foretaget nedenstående vurdering af, at virksomheden forventes at kunne overholde de tidligere meddelte støjgrænser:
Ejendom
Tingstedvej 38-40

Ca. afstand
580 meter

Vurdering
NCC har indsendt støjdata der redegør for, at virksomheden kan overholde de nuværende støjvilkår.

M W Gjøes Vej 18

550 meter

Kommunen har ikke modtaget klager over støj fra
virksomheden fra denne ejendom.
Kommunen vurderer, at virksomheden med de nuværende foranstaltninger kan overholde virksomhedens støjvilkår.

Stærkendevej 135

600 meter

Kommunen vurderer, at virksomheden godt kan
overholde støjvilkårene på denne ejendom, idet virksomheden har redegjort for, at støjvilkårene er overholdt i en afstand af 580 meter. Der er de samme
forudsætninger til stede for denne ejendom som på
Tingstedvej 38-40

Stærkendevej 153
A og B

470 meter

Kommunen har ikke modtaget klager over støj fra
virksomheden fra denne ejendom.
Kommunen vurderer, at virksomheden med de nuværende foranstaltninger kan overholde virksomhedens støjvilkår.

Det er fortsat de samme ejendomme, der ligger omkring grusgraven, som i 2010 og hverken
kommunen eller virksomheden har på noget tidspunkt modtaget klager over støj fra virksomheden. Kommunen fastholder derfor vurderingen i ovenstående tabel.
Kommunen finder det fortsat ikke nødvendigt, at stille vilkår for støj på virksomheden i perioden mandag – fredag: 18.00 – 07.00, samt for lørdage, søndage og helligdage, idet virksomheden ikke må være i drift i dette tidsrum.
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Kommunen har i den tidligere godkendelse fastsat vilkår om støj fra virksomheden i henhold
til tabel 1, punkt 3 i støjvejledningen6. Kommunen fastholder, at der skal stilles vilkår om støj
i lighed med vilkåret i den tidligere godkendelse, så det sikres, at virksomhedens naboer ikke
bliver generet af støj fra virksomheden.
Der stilles desuden i lighed med tidligere, vilkår om, at virksomheden på kommunens forlangende skal kunne dokumentere, at støjvilkår overholdes.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Virksomheden benytter i dag en overjordisk dieseltank tilknyttet grusgravsaktiviteten på
samme adresse. Den eksisterende brændstoftank, vil primo 2015 blive flyttet over på genbrugspladsen på befæstet areal. Der er redegjort for i virksomhedens grave- og efterbehandlingsplan af 13. januar 2015, at tanken fortsat vil være placeret i en aflåst lukket container,
og udenfor BNBO området.
Der er stillet vilkår til brændstoftanken samt tilhørende tankning i forbindelse med gravetilladelsen.
Det er således anført i gravetilladelsen af 22. december 2014, at: ”Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudser, olietromler m.v. skal placeres i aflåselige,
lukkede containere med en indbygget spildbakke, som skal kunne rumme en acceptabel del af
tankens volumen.
Brændstoftanke skal så vidt muligt placeres på befæstet areal.
Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og
brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye
containere/bygninger, og sikres med en spildbakke som mindst skal kunne rumme en acceptabel del af brændstoftankens volumen. En alternativ løsning skal godkendes af råstofmyndigheden.
Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt efter olietankbekendtgørelsen eller i
henhold til ADR-konventionen.”
Regionen har dermed allerede vurderet opstilling af tanken samt tilhørende tankning i forbindelse med meddelelse af gravetilladelsen. Kommunen har ikke yderligere bemærkninger til
denne vurdering.
Virksomheden har oplyst, at der til anlægget ikke vil være tilknyttet overjordiske tanke, udover tanken tilknyttet grusgravsaktiviteten. Kommunen vil derfor ikke medtage Miljøstyrelsens standardvilkår 13 vedrørende opstilling af overjordiske tanke og nedgravede tanke.
Kommunen vil i stedet stille vilkår om, at der ikke må opstilles overjordiske tanke eller nedgraves tanke, udover tanken tilknyttet grusgravsaktiviteten, førend der er indhentet de nødvendige tilladelser fra tilsynsmyndigheden.
Virksomheden har oplyst, at der kun opbevares materialer, der ikke indeholder,
isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glaseret tegl, farvede sanitetsgenstande, diverse
kunststoffer og plast, da dette affald, er frasorteret inden modtagelse på anlægget.
Virksomheden har i deres tidligere godkendelse udelukkende haft tilladelse til at modtage
materiale på den allerede eksisterende asfaltgenbrugsplads. Kommunen vurderer derfor i
lighed med vilkår stillet i tidligere godkendelse, at Miljøstyrelsens standardvilkår 14 (som
tillader at visse materialer opbevares uden for befæstet areal) ikke er relevant. Kommunen
fastsætter derfor vilkår om, at alle materialer skal opbevares på asfaltgenbrugspladsen. Dette
begrundes med, at pladsen ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSDområde) samt inden for et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indsatsområde med
hensyn til nitrat (ION/IO). Umiddelbart syd for pladsen ligger to boringsnære
6

Vejl. nr. 5 af 1. november 1984 om ekstern støj fra virksomheder
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beskyttelsesområder (BNBO) til beskyttelse af to almene vandforsyningsboringer tilhørende
Reerslev Vandværk. Vilkår om, at alt materiale skal opbevares på asfaltgenbrugspladsen vil
være med til at sikre beskyttelse af grundvandet.
Virksomheden har i forbindelse med udarbejdelse af tidligere godkendelse oplyst, at der ikke
vil blive opbevaret olier eller kemikalier (råvarer eller affald) på pladsen. Kommunen stiller
derfor i lighed med tidligere, vilkår om, at der ikke må oplagres eller ske opbevaring af olier
og kemikalier (råvarer og affald) på pladsen.
Miljøstyrelsens standardvilkår 15 vedrørende spildolie og farligt affald m.v. er ikke medtaget,
idet virksomheden ikke har tilladelse til at oplagre og håndtere farligt affald på pladsen.
Spildevand
Olieudskilleren tilknyttet pladsen er forsynet med en afløbsregulator til maksimal tilledning på
2 l/s til det kommunale spildevandssystem. Virksomheden har i brev af den 3. juni 2010 oplyst, at der endnu ikke er konstateret opstuvning på pladsen, hvilket må tilskrives, at stakkene på pladsen har en væsentlig forsinkende virkning på regnvandsafledningen, ligesom en
væsentlig del af regnvandet befugter (og fordamper fra) stakkene.
Høje-Taastrup Kommune har i 2003 meddelt tilslutningstilladelse for tilslutning af pladsen til
det offentlige spildevandssystem. Virksomheden har den 9. november 2007 fået tæthedsprøvet olieudskilleren tilknyttet pladsen. Resultatet af tæthedsprøven var, at olieudskilleren er
tæt.
Det er blevet oplyst, at der ikke vil ske vask af materiel samt skift af olie på asfaltgenbrugspladsen
Kommunen vil derfor, i lighed med tidligere, stille vilkår om, at der ikke må foregå vask af
materiel mv. på pladsen eller andre arealer uden forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden. Vilkåret stilles i stedet for Miljøstyrelsens standardvilkår 17, om indretning af vaskeplads
m.v.
Egenkontrol
Virksomheden har haft vilkår om årlig inspektion af belægningen på asfaltpladsen (køreveje
og belægning under stakke) i deres tidligere godkendelse.
Det er ikke længere standardvilkår for listepunkt K 206, at et befæstet areal skal kontrolleres
visuelt 1 gang årligt. Dette skal udelukkende ske for tætte arealer.
Kommunen vurderer dog, at der fortsat skal stilles krav om en årlig visuel kontrol af den asfalterede plads. Dette begrundes med, at pladsen ligger i et sårbart område med ringe beskyttelse af grundvandet, jf. ovenfor. En årlig visuel gennemgang af pladsen, vil være med til
at sikre, at der ikke sker nedsivning af regnvand fra pladsen. Desuden har virksomheden allerede etableret en procedure for årlig visuel kontrol af den asfalterede plads, hvorfor vilkåret
ikke kræver yderligere af virksomheden, end der allerede foregår.
Der skal føres driftsjournal over modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens godkendelse, samt inspektion af belægninger i henhold til standardvilkår.
Bedst tilgængelige teknologi-BAT
For virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår, erstatter standardvilkårene de krav, der følger af BAT, jf. godkendelsesbekendtgørelsen, § 25. Kommunen vurderer, at alle virksomhedens aktiviteter er indeholdt i standardvilkårene og stiller derfor ikke
yderligere vilkår omkring BAT.
Udeladelser af standardvilkår
Alle standardvilkår vedrørende modtagekontrol og modtagelse af affald udgår, da der ikke
længere modtages nyt affald på pladsen. Det er standardvilkår nr. 3, 5 og 6.
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Vilkår 13 om placering af overjordiske olietanke udgår, da der allerede er stillet vilkår til dette
forhold i gravetilladelsen.
Vilkår 14 udgår, der er i stedet stillet vilkår til, at alt affald skal opbevares på den asfalterede
plads.
Vilkår 15 udgår. Der er stillet vilkår om, at der ikke må opbevares olie eller kemikalier på
pladsen.
Vilkår 17 om indretning af vaskeplads udgår. Der må ikke foregå vask på pladsen.
Høring
Udkast til miljøgodkendelse har været sendt i høring den 18. februar 2015 hos I/S Hedeland
og NCC Roads A/S. Kommunen har ikke modtaget bemærkninger, der har givet anledning til
ændringer i miljøgodkendelsen.
Konklusion
Høje-Taastrup Kommune har vurderet, at udvidelse af tidsfristen for drift af genbrugspladsaktiviteterne med 1 år, under de givne betingelser, ikke vil påføre omgivelserne forurening, som
er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
Kommunen vurderede i forbindelse med meddelelse af virksomhedens miljøgodkendelse i
2010, at virksomheden havde truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening.
Virksomhedens fremtidige aktiviteter er yderligere reduceret i forhold til denne vurdering, eftersom der ikke længere modtages og nedknuses brugte jernbaneskærver på pladsen. Kommunen vurderer derfor fortsat, at virksomheden med de stillede vilkår kan drives miljømæssigt forsvarligt.
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