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Virksomhedens navn og adresse Stena Recycling A/S 

Anelystparken 51, 8351 Tilst 

Virksomhedens art, listebetegnelse: K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald 

forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet 

på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg om-

fattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212.  

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering el-

ler sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller 

bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derun-

der, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 

eller K 212 nævnte anlæg. 

 

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald 

eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyt-

tiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel 

af affald på 30 tons om dagen eller med mere en 4 contai-

nere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra 

anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt  

 

K 211: Rekonditionering, herunder omlastning, omembal-

lering eller sortering 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 omfat-

tet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. 

CVR nr.: 24208362 

P-nummer: 10172486616 

eDoc nr.        17/026338 (GK 5) 

Tlf.nr.: +45 5667 9550 

Matr. nr.: 4a True Todderup Mark, Brabrand 

Virksomheden inkl. grund og bygninger ejes og 

drives af: 

Stena Recycling A/S 

Banemarksvej 40 

2605 Brøndby 
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1. Resume 
 

Stena Recycling, Anelystparken 51, 8381 Tilst har den 9. juni 2017 ansøgt om til-

lægsgodkendelse til udendørs oplag af to containere til henholdsvis glas og flasker 

og til porcelæn. Begge containere placeres på tæt belægning og med overdækning. 

Glas og flasker stammer fra separat indsamlet emballage. Dette affald opbevares 

p.t. indendørs, men der ønskes nu også mulighed for udendørs opbevaring. Porce-

læn består bl.a. af klinker, sanitet (toiletter mm), vægfliser og brugt service. Der 

skal ikke foregå sortering af glas, flasker eller porcelæn. Der er udelukkende tale 

om tømning af mindre beholdere/containere over i en større container. Godkendel-

sen meddeles med vilkår om, at udendørs oplag skal ske i overdækkede containere 

ned indbygget sump for at undgå udvaskning af næringsstoffer til regnvandsafløb. 

 

Stena Recycling A/S har miljøgodkendelse til modtagelse, håndtering og opbevaring 

af pap, papir og plast på adressen Anelystparken 51 i Tilst. Desuden har virksom-

heden godkendelse til modtagelse og opbevaring af jern- og metalskrot, på et 

”drive-in” område på filialen, hvor håndværkere og private kan aflevere deres jern- 

og metalskrot. Stena Recycling A/S fik den 30. oktober 2015 tillægsgodkendelse til 

at modtage og omlaste op til 25.000 tons jern- og metalskrot årligt, og med et 

max. oplag på 500 tons. Herudover fik virksomheden godkendelse til at modtage 

og omlaste mindre mængder farligt affald i form af spildolie, oliefiltre, små batte-

rier, lysstofrør m.v. i eksisterende lagerbygning.  

 

Virksomhedens aktiviteter (listepunkterne K 203 og K 212) er omfattet af standard-

vilkår. Standardvilkårene for listepunkt K 212 og K203 er indarbejdet i den gæl-

dende miljøgodkendelse af 6. april 2011, i tillæg til miljøgodkendelse af 14. januar 

2014, i tillæg til miljøgodkendelse af 30. oktober 2015 og i tillæg til miljøgodken-

delse af 8. december 2016.  

 

Aktiviteten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 12b hvorfor der er 

gennemført en VVM-screening. Center for Miljø og Energi har truffet afgørelse om, 

at den ansøgte aktivitet ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-

pligt. 

 

Med denne tillægsgodkendelse gives der tilladelse til at modtage og oplagre de 

ansøgte affaldstyper og -mængder udendørs. Det vurderes samlet, at virksomhe-

den ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for 

omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i 

virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 6. april 2011 med gældende tillæg. 
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2. Miljøgodkendelse  
 

Aarhus Kommune meddeler hermed på grundlag af oplysningerne i ansøgning 

om tillægsgodkendelse af 9. juni 2017 godkendelse til udendørs oplag af glas, 

flasker og porcelæn. 

 

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfat-

ter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.  

 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 6. april 

2011 samt tillæg til miljøgodkendelse af 14. januar 2014, tillægsgodkendelse af 

30. oktober 2015 og tillægsgodkendelse af 8. december 2016 og gives under for-

udsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i førnævnte godkendelser 

overholdes. 

 

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i 

god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelses-

myndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 

 

Risikoforhold 

Virksomheden er ikke omfattet af § 4 eller 5 i risikobekendtgørelsen. 

 

Tilsynsmyndighed 

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi. 

 

 

Øvrige gældende miljøgodkendelser 

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser: 

 Miljøgodkendelse af 6. april 2011 til sortering, makulering, neddeling, presning 

og oplagring af papir, plast samt omlastning og oplagring af øvrigt erhvervsaf-

fald og elektronikskrot. 

 Tillæg til miljøgodkendelse af 14. januar 2014 til modtagelse af jern- og me-

talskrot fra private virksomheder. 

 Tillæg til miljøgodkendelse af 30. oktober 2015 til oplagring af jern- og me-

talskrot, samt indendørs oplagring af farligt affald. 

 Tillæg til miljøgodkendelse af 8. december 2016 til ændring af indendørs op-

lagsmængder. 

 Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af driftstiden - tidsbegrænset til den 

31. december 2017. 
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3. Vilkår for godkendelsen 
 

3.1. Generelt 

 

3.1.1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens 

dato. 

 

3.1.2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomhe-

den. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

 

3.1.3. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan persona-

let skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan man skal forholds sig i til-

fælde af driftsforstyrrelser og uheld. 

 

3.1.4. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra 

de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. 

 

3.1.5. Vilkår fastsat i miljøgodkendelse af 6. april 2011, tillæg til miljøgodkendelse af 14. 

januar 2014, tillæg til miljøgodkendelse af 30. oktober 2015 samt tillæg til miljø-

godkendelse af 8. december 2016 gælder ligeledes for de udvidelser oplagsaktivi-

teterne, som godkendes med denne afgørelse om miljøgodkendelse. 

 

3.1.6. Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. 
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3.2. Indretning og drift 

3.2.1. De i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner må modtages og oplagres i de angivne 

mængder. EAK-koder på farligt affald er markeret med fremhævet tekst og *.   

Tabel 1 

Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Kolonne 5 

Affaldsfraktion EAK-kode Max oplag, 

tons/stk. 

Max årlig 

mængde, 

tons/stk. 

Oplagsform 

 

Oplagsområde 

Elektronikskrot 200136 15 tons 100 På tæt belægning Indendørs i hal på 

tæt belægning 

Batterier og akku-

mulatorer 

160601* 

160602* 

10 tons 150 I tætte batteri-

kasser/plasttøn-

der 

Indendørs i hal på 

tæt belægning 

Jern- og metalspå-

ner 

120101 

120109* 

20 tons 150 I tætte plastkas-

ser 

Indendørs i hal på 

tæt belægning 

Kabler  170411 25 tons 500 Overdækket, på 

tæt belægning 

uden afløb 

Indendørs i hal på 

tæt belægning 

Hårde hvidevarer 200136 10 stk. 20 På tæt belægning Indendørs i hal på 

tæt belægning 

Kølemøbler 200123 10 stk. 20 På tæt belægning Indendørs i hal på 

tæt belægning 

Glas og flasker 150107 

200102 

20 tons 150 I tætte beholdere  Indendørs i hal på 

tæt belægning el-

ler udendørs på 

tæt belægning i 

lukket/overdæk-

ket container med 

indbygget sump  

Porcelæn  170103 20 tons 150 I tætte beholdere  Indendørs i hal på 

tæt belægning el-

ler udendørs på 

tæt belægning i 

lukket/overdæk-

ket container med 

indbygget sump  

Mængderne for de ovennævnte fraktioner er opjusterede godkendte totalfraktioner, og erstatter 

samme fraktioner (angivet ved samme EAK-kode) i miljøgodkendelse af 6. april 2011, vilkår 3.3.2, 

tillæg til miljøgodkendelse af 14.januar 2014 vilkår 3.2.1 samt tillæg til miljøgodkendelse af 8. decem-

ber 2016, vilkår 3.2.1. 
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3.2.2. Modtagelse, håndtering og opbevaring af de i tabel 1 nævnte fraktioner skal ske 

indendørs på tæt belægning på nær glas, flasker og porcelæn, der også kan omla-

stes og opbevares udendørs i lukket/overdækket container med indbygget sump. 

 

 

3.2.3. Modtagelse af de nævnte affaldsfraktioner må ske i tidsrummet 

Mandag – fredag kl. 06.00 – 18.00 

Lørdage  kl. 07.00 – 14.00 

 

3.3. Egenkontrol 

3.3.1. Ved udgangen af hvert kvartal registreres i virksomhedens driftsjournal mængden 

af hver af de i vilkår 3.2.1 oplagrede fraktioner. 

 

3.4. Indberetning 

3.4.1. Modtagne mængder og oplag af de i vilkår 3.3.2. og 3.3.1 nævnte fraktioner, ind-

berettes årligt til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 3.11.1 i virksomhedens miljøgod-

kendelse af 6. april 2011.  

 

 

 

4. Afgørelse om ikke vvm-pligt 
 

Modtagelse og opbevaring af affaldet er omfattet af punkt 12 b og i bilag 2 til be-

kendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016 om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Virksomheden 

har derfor fremsendt en VVM-anmeldelse og Center for Miljø og Energi har gen-

nemført en VVM-screening af de ansøgte aktiviteter. På baggrund af at der udeluk-

kende er tale om en mindre forøgelse af ikke-farligt affald i overdækkede og tætte 

containere, og at aktiviteterne ikke vurderes at medføre en væsentlig mertrafik til 

virksomheden, vurderer Aarhus Kommune, at der ikke er behov for udarbejdelse 

af en VVM-redegørelse. Baggrunden for den vurdering er, at udvidelsen ikke med-

fører en øget risiko forurening af jord og grundvand, og herudover heller ikke med-

fører en væsentlig forøgelse af støjen fra virksomheden. Det vurderes, at udvidel-

sen af affaldsoplaget på virksomheden ikke kan antages at få væsentlig indvirkning 

på det omgivende miljø.  
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5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 

Stena Recycling A/S har ansøgt om tillægsgodkendelse til udendørs oplag af to 

containere – en container til glas og flasker og en container til porcelæn. Begge 

containere placeres på tæt belægning og med overdækning. Glas og flasker stam-

mer fra separat indsamlet emballage via kommunal indsamling. Dette affald opbe-

vares p.t. indendørs, men der ønskes nu også mulighed for udendørs opbevaring i 

overdækket container. Mængden er uændret med max oplag på 20 t og årlig 

mængde på 150 t. Porcelæn består bl.a. af klinker, sanitet (toiletter mm), vægfliser 

og brugt service. Mængden af porcelæn er maksimalt 20 t og årlig mængde på 150 

t. Der skal ikke foregå sortering af glas, flasker eller porcelæn. Der er udelukkende 

tale om tømning af mindre beholdere/containere over i en større container.  

 

5.1.1. Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden ligger i rammeområde 250602ER, jf. Kommuneplan 2013. For om-

rådet gælder endvidere Lokalplan nr. 379 - Erhvervsområde vest for Anelystvej 

mellem True og Viborgvej. I Kommuneplanen er området udlagt til erhverv i virk-

somhedsklasse 2-6, og virksomheden er indplaceret i virksomhedsklasse 6. Nær-

meste boliger er beliggende umiddelbart nord for virksomheden inden for erhvervs-

området. Nærmeste egentlige boligområder er beliggende nord for Viborgvej i en 

afstand af ca. 150 meter fra virksomheden. Til- og frakørsel sker via Anelystvej, 

der har forbindelse til Viborgvej.  

 

5.1.2. Områdets drikkevandsinteresser 

Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Are-

alerne er særlig sårbare overfor eventuel forurening, det vil sige at eventuel foru-

rening relativ nemt og uhindret vil sive til grundvandsmagasinerne. Området er 

endvidere beliggende inden for oplandet til Kastedværket, som står for en væsentlig 

del af vandforsyningen til Aarhus Kommune. Der er vedtaget en indsatsplan for 

grundvandsbeskyttelse for området: Kasted Indsatsplan. Det fremgår af indsats-

planen, at der skal være særlig opmærksomhed overfor potentielt forurenende ak-

tiviteter.  

 

5.1.3. Natura 2000 områder og bilag IV-arter 

Virksomheden ligger i en afstand af mere end 4 km fra nærmeste Natura 2000 

område (Brabrand Sø med omgivelser) og ca. 800 m fra nærmeste lokalitet med 

bilag IV-arter (Stor Vandsalamander). Natura 2000 områder er særlige bevarings-

værdige naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder 
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skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 

92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere æn-

dringer). Ansøgningen om udendørs oplag af ikke-farligt affald i tætte overdækkede 

containere vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller 

kendte habitater for bilag IV-arter. Det er således Center for Miljø og Energis vur-

dering, at det konkrete projekt ikke kræver udarbejdelse af en konsekvensvurde-

ring for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne. 

  

5.1.4. Bedste tilgængelige teknik 

I virksomhedens godkendelse med gældende tillægsgodkendelser er der stillet en 

række standardvilkår, som alle bygger på princippet om bedst tilgængelige teknik 

(BAT). 

 

5.1.5. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

 

Spildevand og overfladevand 

Center for Miljø og Energi har i de senere år konstateret flere tilfælde af forure-

ning af recipient fra udendørs oplag ved affaldsbehandlingsvirksomheder. Da virk-

somheden ligger i et separatkloakeret område, hvor overfladevand afledes til reci-

pient og ikke til spildevandsrensningsanlæg, er godkendelsen udformet med 

skærpet vilkår om, at udendørs oplag af glas, flasker og porcelæn skal ske i luk-

ket/overdækket container med indbygget sump jf. standardvilkår 17 for listepunkt 

K212 for at undgå udvaskning og udledning af vandopløselige stoffer. 

Grundvandsbeskyttelse 

Ovennævnte vilkår vil samtidigt medvirke til at beskytte mod nedsivning af forure-

nende stoffer. Oplagspladsen er desuden etableret med tæt belægning. I forbin-

delse med ansøgningen om udendørs oplag har Vandmiljø og Landbrug udtalt føl-

gende: ”Området er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser 

(OSD) hvor der er udpeget sårebare områder. For at undgå risici for nedsivning af 

uønskede stoffer skal belægningen være tæt med overdækning af containere. 

Ejerne/brugerne af arealerne bør være opmærksomme på nedsivningsrisiko ved 

oplagring og håndtering af forurenende stoffer så som f.eks. pesticider og opløs-

ningsmidler, som er meget mobile i jord, og som selv i relativt små mængder udgør 

en væsentlig forureningsrisiko”. På grundlag af virksomhedens oplysninger om ind-

retning og drift, og med de fastsatte vilkår, vurderer Center for Miljø og Energi, at 

virksomhedens aktiviteter ikke udgør en risiko for forurening af jord, grundvand og 

overfladevand 

 

Støj 

Virksomheden har ved støjrapport af 28. februar 2017 dokumenteret, at de fast-

lagte støjgrænser overholdes. Støjniveauet fra virksomheden vurderes ikke at 
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stige væsentligt som følge af det udendørs affaldsoplag. De to containere placeres 

syd for virksomhedens lagerbygning, der derved fungerer som en effektiv støj-

skærm for boligerne i området, der ligger umiddelbart nord for virksomheden. 

 

Støv og lugt 

De forøgede oplagsmængder vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlig 

støv- eller lugtafgivelse.  

 

5.1.6. Tidsbegrænsning 

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. 

 

5.1.7. Risiko 

Der forekommer ikke aktiviteter, processer eller oplag af stoffer, der gør, at virk-

somheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. 

 

  

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

 

Center for Miljø og Energi vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige 

foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra oplagene ved an-

vendelse af bedste tilgængelige teknik. 

 

Center for Miljø og Energi vurderer endvidere, at anlægget kan drives på stedet i 

overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier for støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen - vurderes at 

kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurderes at kunne 

ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. 

 

5.3. Udtalelse fra ansøger og andre  

Stena Recycling A/S har haft udkastet til godkendelsen til kommentering. Virk-

somheden havde enkelte bemærkninger, der er taget til efterretning og indarbej-

det i godkendelsen. 

 

Aarhus Vand A/S har haft ansøgningen til udtalelse og har ikke bemærkninger til 

projektet. 
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6. Klagevejledning 
 

6.1. Klage over afgørelsen 

 

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

 Ansøger 

 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker un-

derretning om afgørelsen. 

 

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt efter planloven  

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kom-

muneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan for så vidt angår retlige 

spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

 Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-

skyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

inden for arealanvendelsen 

 Miljøministeren 

 

 

Hvordan klager man 

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller planloven skal indgives 

gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndals-

vej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er anført på side 2. 

 

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved 

hjælp af NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø 

og Energi i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets stør-

relse fremgår af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret 

med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis 

medhold i klagen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-

http://www.nmkn.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/


 

   14 

sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an-

modning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 

Viby J, email: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodnin-

gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din an-

modning kan imødekommes.  

 

Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets hjemmeside www.nmkn.dk/klage 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler 

en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at 

de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen be-

grænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

6.2. Søgsmål 

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 2. 

 

6.3. Offentlighed  

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato 

er anført på side 2. Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: 

 

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato 

er anført på side 2. Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: 

 

Navn E-mail adresse 

Stena Recycling A/S, att. Trine 

Bjerre Kristiansen 

trine.b.kristiansen@stenarecycling.com 

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk, stps@stps.dk og senord@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt aarhus@friluftsraadet.dk 

Aarhus Vand A/S aarhusvand@aarhusvand.dk 

mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
http://www.nmkn.dk/klage
mailto:sst@sst.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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7. Bilag 
 

7.1. Liste over sagens akter 

Dato Sagsakt 

09.06.2017 Ansøgning om tillægsgodkendelse fra virksomheden 

23.06.2017 Supplerende oplysninger fra virksomheden 

28.06.2017 Udtalelse fra Aarhus Vand A/S til ansøgningen 

25.07.2017 Udkast til miljøgodkendelse tilsendes virksomheden 

02.08.2017 Bemærkninger fra virksomheden til udkast til miljøgodkendelse 

 

Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan 

ses ved at rette henvendelse til Center for Miljø og Energi.  

 

7.2. Lovgrundlag mm. 

Lov om miljøbeskyttelse: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1189 af 27. sep-

tember 2016 af lov om miljøbeskyttelse.  

Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 6. 

juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed. 

Standardvilkår: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 

om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 

Ekstern støj fra virksomheder: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984  

Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001. 

Habitatsbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 

2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter.  

Miljøvurderingsloven: Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 448 af 10. maj 2017. 
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