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Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed 

I henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016. 

 

 

Afgørelsen omfatter en tidsbegrænset godkendelse til udvidelse af 

driftstiden for indendørs avissortering og el-truckkørsel i produkti-

onshallen på Anelystvej 51, Tilst. 

 

 

Godkendt: 31. maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonceres den 1. juni 2017 

Klagefristen udløber den 29. juni 2017 

Søgsmålsfristen udløber den 1. december 2017  

 

Sagsnr.: MIL/02525 

Journalnr.: 16/032902 

Sagsbeh.: BKS 

K.S.: JTA 

 

 

 

 

      
 

           Anders Maltha Rasmussen 

Afdelingschef 

 

    Birgitte Kloppenborg-Skrumsager 

          Gruppeleder 
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Virksomhedens navn og adresse: Stena Recycling A/S 

Anelystparken 51, 8381 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, omemballering el-

ler sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaf-

felse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om 

dagen eller med mere end 4 containere med et samlet vo-

lumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af li-

stepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211. 

CVR nr.: 24208362 

P-nummer: 10172486616 

eDoc nr. 16/032902 

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. Tidsbegrænset godkendelse til udvidelse af driftstiden 

 

 

Aarhus Kommune meddeler hermed tidsbegrænset godkendelse til ændring af vil-

kår 3.3.1 i virksomhedens miljøgodkendelse af 6. april 2011. 

 

Vilkår 3.3.1.  

 

Der må være aktiviteter på virksomheden: 

Alle aktiviteter 

Mandag-fredag  kl. 06-18 

(Shredder til pap og plast må ikke bruges i tidsrummet 06-07) 

 

Presning og kørsel med truck syd for virksomheden 

Lørdag og søndag  kl. 07-18   

 

 

 

Vilkåret udvides således midlertidigt til: 

 

Der må være aktiviteter på virksomheden: 

Alle aktiviteter 

Mandag-fredag  kl. 06-18 

(Shredder til pap og plast må ikke bruges i tidsrummet 06-07) 

 

Presning og kørsel med truck syd for virksomheden 

Lørdag og søndag  kl. 07-18 

 

Avissortering og el-truckkørsel i produktionshal 

Mandag-torsdag kl. 18-02.30 

 

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

2011, og gives under forudsætning af, at vilkår i ovennævnte miljøgodkendelse 

overholdes. 

 

Ændringen af 3.3.1 vilkår om driftstid træder i kraft den 1. juni 2017 og 

udløber den 31. december 2017. 

 

Tilsynsmyndighed 

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af Cen-

ter for Miljø og Energi. 
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Øvrige miljøgodkendelser: 

Ud over denne tidsbegrænsede godkendelse gælder følgende godkendelser: 

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

presning og oplagring af papir og plast samt omlastning og oplagring af 

øvrigt erhvervsaffald og elektronikskrot. 

 Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af 14. januar 

2014. 

 Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af 30. oktober 

2015 til oplagring af jern- og metalskrot på ny oplagsplads, samt inden-

dørs oplagring af farligt affald. 

 Tillæg til miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt af 8. december 

2016 til ændring af indendørs oplagsmængder. 

 

 

 

2. Sagens oplysninger 

 

Den 15. februar 2016 fik Stena Recycling A/S i Tilst meddelt en tidsbegrænset 

godkendelse til ændring af ”driftstiden” for aktiviteterne med manuel avissorte-

ring og truckkørsel indendørs i produktionshallen. På baggrund af ansøgning af 2. 

juni 2016 meddelte Center for Miljø og Energi godkendelse til forlængelse af 

denne aktivitet til 31. december 2016. Da virksomheden endnu ikke havde fået 

etableret det automatiske sorteringsanlæg, blev der den 22. december 2016 med-

delt godkendelse til forlængelse af de ændrede driftstider til og med den 31. maj 

2017. Det var virksomhedens forventning, at de manuelle sorteringer ville være 

erstattet af et automatisk sorteringsanlæg pr. 31. maj 2017, og at sorteringsakti-

viteterne herefter vil kunne nås inden for alm. arbejdstid. Virksomheden har imid-

lertid haft indkøringsvanskeligheder og har derfor behov for at fortsætte med den 

udvidede driftstid til den manuelle avissortering frem til 31. december 2017. Ud 

over avissortering vil der blive brugt en el-truck. Der vil i tidsrummet fra 18.00 – 

02.30 være ca. 3 medarbejdere på arbejde. Medarbejdernes biler parkeres på P-

pladserne mellem administrationsbygningen og Drive-in. 

 

Aktiviteterne i tidsrummet fra 18.00 – 02.30 vil udelukkende være manuel avis-

sortering og indendørs truckkørsel for lukkede døre, porte og vinduer i virksomhe-

dens produktionshal.  

 

Miljøgodkendelsen har ikke været fremsendt i udkast til virksomheden, da vilkå-

rene ikke er ændrede i forhold til tidligere meddelt midlertidig godkendelse af den 

udvidede driftstid for avissorteringen. 
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Center for miljø og Energis vurdering 

Center for Miljø og Energi har i afgørelsen lagt vægt på,  

 

 at aktiviteterne foregår i produktionshallen for lukkede døre, porte og vinduer 

 at medarbejderne, der arbejder om natten, ikke vil skulle parkere nær beboel-

serne eller køre forbi beboelserne nord for virksomheden  

 at afgørelsen af 15. februar 2016, og de efterfølgende forlængelser af afgørel-

sen om tidsbegrænset godkendelse til de udvidede driftstider for avissortering 

og el-truckkørsel i produktionshallen, ikke har medført støjgener eller nabokla-

ger. 

 

Det er endvidere en forudsætning for godkendelsen, at vilkår 3.5.1 i miljøgodken-

delse af 6. april 2011 om støj overholdes.  

 

Center for Miljø og Energi har vurderet ansøgningen i forhold til VVM reglerne. Det 

vurderes at virksomheden er omfattet af bilag 2 pkt. 11b i bekendtgørelse af 10. 

maj 2017 af lov nr. 448 om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-

krete projekter (VVM), men at den ansøgte udvidelse ikke kan betragtes som en 

væsentlig ændring. Der er tale om en midlertidig udvidelse af driftstiden, som kan 

foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende og miljøet i 

øvrigt.  

 

Det vurderes derfor, at den ansøgte udvidelse ikke kan være til skade for miljøet, 

ændringens art og omfang taget i betragtning og under hensyntagen til de vilkår, 

der stilles i miljøgodkendelsen. Der findes således ikke grundlag for at foretage en 

VVM-screening efter bilag 2 pkt. 11b.  
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3. Klagevejledning 

 

3.1. Klage over afgørelsen 

 

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 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. 

 

Hvordan klager man 

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven skal indgives gennem Klage-

portalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 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 Klage-

portalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalings-

kort 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-

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, E-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmod-

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

anmodning 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 

http://www.nmkn.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
http://www.nmkn.dk/klage
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de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen be-

grænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

 

3.2. Søgsmål 

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

måneder fra offentliggørelsen. 

 

Søgsmålsfristen er anført på side 2. 

 

 

3.3. Offentlighed  

 

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato 

er anført på side 2. 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

 

 

Sundhedsstyrelsen   sst@sst.dk, senord@sst.dk 

DN     dn@dn.dk 

Friluftsrådet    aarhus@friluftsraadet.dk 

 

 

  

mailto:sst@sst.dk
mailto:senord@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk/
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