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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. 16/040041 

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 A/S har den 8. september 2016 søgt om godkendelse til et for-

øget oplag af elektronikskrot, batterier/akkumulatorer, jern- og metalspåner, 

kabler, glas og flasker, hårde hvidevarer og kølemøbler. 

 

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

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

Stena Recycling A/S godkendelse til modtagelse og opbevaring af jern- og me-

talskrot, på et ”drive-in” område på filialen, hvor håndværkere og private kan af-

levere 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 far-

ligt affald i form af spildolie, oliefiltre, små batterier, lysstofrør og andet kviksølv-

holdigt affald indendørs i eksisterende lagerbygning. 

 

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

dardvilkår. Standardvilkårene for listepunkt K 212 og K203 er indarbejdet i den 

gældende miljøgodkendelse af 6. april 2011, i tillæg til miljøgodkendelse af 14. 

januar 2014 og i tillæg til miljøgodkendelse af 30. oktober 2015.  

 

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 

forøgede ansøgte affaldsfraktioner. Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin 

art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivel-

serne, når driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i virk-

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

Aarhus Kommune meddeler hermed på grundlag af oplysningerne i bilag 7.3, an-

søgning om tillægsgodkendelse, godkendelse til forøget indendørs oplag af elek-

tronikskrot, batterier/akkumulatorer, jern- og metalspåner, kabler, glas og fla-

sker, hårde hvidevarer og kølemøbler. 

 

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 og tillægsgodkendelse af 

30. oktober 2015 og gives under forudsætning 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. 

 

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, 

at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. 

 

 

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 - tidsbegrænset til den 31. december 2016. 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

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, samt tillæg til miljøgodkendelse af 30. oktober 2015 gælder ligele-

des for de udvidelser oplagsaktiviteterne, 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. 

 

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 belæg-

ning. 

Indendørs i hal 

på tæt belæg-

ning. 

Batterier og akku-

mulatorer 

160601* 

160602* 

10 tons 150 I tætte batteri-

kasser/plast-

tønder 

Indendørs i hal 

på tæt belæg-

ning 

Jern- og metalspå-

ner 

120101 

120109* 

20 tons 150 I tætte plast-

kasser 

Indendørs i hal 

på tæt belæg-

ning 

Kabler  170411 25 tons 500 Overdækket, 

på tæt belæg-

ning uden af-

løb. 

 

Indendørs i hal 

på tæt belæg-

ning. 

Glas og flasker 150107 

200102 

20 tons 150 I tætte plast-

beholdere.  

Indendørs i 

hal. 

Hårde hvidevarer 200136 10 stk. 20 På tæt belæg-

ning. 

Indendørs i hal 

på tæt belæg-

ning 

Kølemøbler 200123 10 stk. 20 På tæt belæg-

ning. 

Indendørs i hal 

på tæt belæg-

ning 

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 

samt tillæg til miljøgodkendelse af 14.januar 2014 vilkår 3.2.1.  

*Farligt affald. 

 

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

indendørs på tæt belægning. 
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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 3.3.10 nævnte fraktioner, 

indberettes årligt til tilsynsmyndigheden jf. vilkår 3.11.1 i virksomhedens miljø-

godkendelse 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. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og 

private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Virk-

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

(CME) har gennemført en VVM-screening af de ansøgte aktiviteter1. På baggrund 

af at der udelukkende er tale om en forøgelse af allerede godkendte indendørs 

oplagsmængder på tæt belægning, 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 i henhold til bekendtgørelsens § 

3 stk. 1. Baggrunden for den vurdering er, at udvidelsen ikke medfører en øget 

risiko forurening af jord og grundvand, og herudover heller ikke medfører en væ-

sentlig forøgelse af støjen fra virksomheden. Med de allerede implementerede 

støjdæmpende tiltag, vurderes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser at kunne 

overholdes.   

 

Det vurderes, at udvidelsen af affaldsoplaget på virksomheden ikke kan antages 

at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.  

 

 

                                           
1 VVM-anmeldelsen er vedlagt som bilag 1 og VVM-screeningen er vedlagt som bilag 2. 
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5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 

 

Stena Recycling A/S har søgt om tillægsgodkendelse til at modtage, håndtere og 

opbevare et forøget oplag af elektronikskrot, batterier/akkumulatorer, jern- og 

metalspåner, kabler, glas og flasker, hårde hvidevarer og kølemøbler. De an-

søgte og allerede godkendte mængder fremgår af nedenstående tabel 2 og af 

ansøgningens bilag 1. 

 

Tabel 2 

Kolonne 1 Ansøgte mængder Godkendte mængder 

Affaldsfraktion/ 

EAK-kode 

Max oplag, 

tons/stk. 

Max årlig 

mængde, 

tons/stk. 

Max oplag, 

tons/stk. 

Max årlig 

mængde, 

tons/stk. 

Elektronikskrot 

200136 

15 tons 100 7 tons 100 tons 

Batterier og akku-

mulatorer 

160601, 160602 

10 tons 150 2 tons 10 tons 

Jern- og metalspå-

ner 

120101, 120109 

20 tons 150 1 ton 10 tons 

Kabler  

170411 

25 tons 500 5 tons 25 tons 

Glas og flasker 

150107, 200102 

20 tons 150 5 tons 25 tons 

Hårde hvidevarer 

200136 

10 stk. 20 stk. 3 stk.  20 stk. 

Kølemøbler 

200123 

10 stk. 20 stk.  3 stk.  20 stk. 

 

Virksomheden har herudover søgt om en ændring af opbevaringskravene for: 

 

 Elektronikskrot, kategori 12 på udendørs oplagsplads (resterende elektro-

nikskrot, kategori 2-10 indendørs i lagerhal) 

 Kabler, udendørs på jernoplagspladsen 

 Glas og flasker udendørs i containere 

 

                                           
2 Jf. bilag 1, kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr i bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 
om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr. 
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Center for Miljø og Energi kan ikke imødekommen ansøgningen om ændring af 

opbevaringskravene, da virksomheden er beliggende i områder med særlige 

grundvandsinteresser, følsomme indvindingsområder og inden for indvindingsop-

landet til Kasted Vandværk. Der er tale om væsentlige forøgelser af oplagene, 

men hvis modtagelse, håndtering og oplagring foregår indendørs på tæt belæg-

ning og i tætte beholdere, vurderes de forøgede max. mængder ikke at give an-

ledning til forøget risiko i forhold til forurening af jord- og grundvand, forøgelse 

af støjniveauet ved nærmeste naboer og miljøbeskyttelsen i øvrigt.  

 

Virksomhedens hovedaktivitet vil fortsat være modtagelse, sortering, makulering 

og presning af papir, pap, plast. Efter sortering mv. leveres materialerne til gen-

brugsindustrien. 

 

5.1.1. Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden ligger i rammeområde 250602ER, jf. Kommuneplan 2013. 

For området gælder endvidere Lokalplan nr. 379 - Erhvervsområde vest for Ane-

lystvej mellem True og Viborgvej. I Kommuneplanen er området udlagt til erhverv 

i virksomhedsklasse 2-6 og grundvandsklasse 1.  Virksomheden er indplaceret i 

virksomhedsklasse 6. Med hensyn til grundvandsinteresser så har Vandmiljø og 

Landbrug tidligere udtalt: 

”Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. 

Arealerne er særlig sårbare overfor eventuel forurening, det vil sige at eventuel 

forurening relativ nemt og uhindret vil sive til grundvandsmagasinerne. Området 

er endvidere beliggende inden for oplandet til Kastedværket, som står for en væ-

sentlig del af vandforsyningen til Aarhus Kommune. Der er vedtaget en indsats-

plan for grundvandsbeskyttelse for området: Kasted Indsatsplan. Det fremgår af 

indsatsplanen, at der skal være særlig opmærksomhed overfor potentielt forure-

nende aktiviteter. På grundlag af virksomhedens oplysninger om indretning og 

drift er der meget begrænset sandsynlighed for forurening af grundvandet. ”  

 

Opmærksomhed på følgende forhold kan fremme sikringen af grundvandet:  

 Virksomheden/ansatte gøres bekendt med områdets sårbarhed.  

 Skærpet opmærksomhed på revner i beton, fx ved jævnlige selvkontroller 

og tilsyn. 

 Læsning af farligt affald sker på areal med impermeabel belægning.  

 Opbevaring af spildolie, lyskilder, småbatterier o.lign. sker på areal med 

impermeabel belægning 

 Risici for brand/selvantændelse og kompenserende afværgeforanstaltnin-

ger overvejes” 

 

I forbindelse med ansøgningen om forøgede oplagsmængder har Vandmiljø og 

Landbrug den 17. oktober 2016 endvidere udtalt: 
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Det ansøgte omfatter for nogle fraktioner væsentlige forøgelser. De ansøgte frak-

tioner kan indeholde metaller og tungere olier, samt syrer fra batterier og akku-

mulatorer. Disse stoffer kan kun udgøre en grundvandsrisiko i større mængder og 

for metaller-syrers vedkommende kun ved sammenblanding med metaller. VOJ 

har oplyst, at batterier og akkumulatorer opbevares i syrefaste kar. Da de øvrige 

fraktioner opbevares indendørs på tæt bund er der truffet særlige foranstaltninger 

i forhold til grundvandsrisiko. Med udgangspunkt i det fremsendte vurderer VOL 

ikke, at der vil være en væsentlig øget risiko for grundvandet.  

 

 

 

Rammeområde 259602ER, jf. Kommuneplan 2013. 

 

Nærmeste boliger er beliggende umiddelbart nord for virksomheden inden for er-

hvervsområdet. Nærmeste egentlige boligområder er beliggende nord for Viborg-

vej i en afstand af ca. 150 meter fra virksomheden.  
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Til- og frakørsel sker via Anelystvej, der har forbindelse til Viborgvej. Der vil ikke 

forekomme en væsentlig forøgelse af områdets trafikintensitet som følge af det 

ansøgte.  

 

5.1.2. 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 leveste-

der skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direk-

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

ændringer). 

 

Ansøgningen om forøgede indendørs oplag på tæt gulvbelægning vurderes ikke at 

kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kendte habitater for bilag 

IV-arter.  

 

Det er således CME’s vurdering, at det konkrete projekt ikke kræver udarbejdelse 

af en konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne. 

  

5.1.3. 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). 

 

5.1.4. Forurening 

Jord, grundvand og overfladevand 

 

Alt det ansøgte affald håndteres og opbevares indendørs i aflåselig hal med fast 

belægning uden afløb.  

 

På grundlag af virksomhedens oplysninger om indretning og drift, og med de fast-

satte vilkår, vurderer CME, at virksomhedens aktiviteter ikke udgør en risiko for 

forurening af jord, grundvand og overfladevand 

 

Støj 

Støjniveauet fra virksomheden vurderes ikke at stige som følge af det øgede af-

faldsoplag. 

 

Støv og lugt 

De forøgede oplagsmængder vurderes ikke at kunne give anledning til væsentlig 

støv- eller lugtafgivelse.  
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5.1.5. Spildevand og overfladevand 

Der udledes ikke processpildevand i forbindelse med de indendørs aktiviteter. 

 

5.1.6. Oplag/affald 

Det forøgede oplag af elektronikskrot, batterier/akkumulatorer, jern- og metalspå-

ner, kabler, glas og flasker, hårde hvidevarer og kølemøbler vurderes ikke at 

medføre gener for det eksterne miljø. De godkendte fraktioner af farligt affald op-

lagres indendørs på fast belægning, og i overensstemmelse med standardvilkå-

rene for listepunkt K 203 og med Aarhus Kommunes forskrift om opbevaring af 

olie og kemikalier. Det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlige ændringer i 

virksomhedens affaldsproduktion. 

 

Vilkår vedr. affald er stillet på baggrund af Aarhus Kommunes affaldsregulativ. 

 

5.1.7. Tidsbegrænsning 

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. 

 

5.1.8. Risiko 

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

somheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. 

 

5.1.9. Begrundelse for fastsættelse af vilkår 

Relevante vilkår, der er indeholdt i virksomhedens hovedgodkendelse fra 2011 

samt tillægsgodkendelser fra 2014 og 2015, er ikke medtaget i nærværende god-

kendelse.  

 

  

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

 

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstalt-

ninger til at forebygge og begrænse forureningen fra oplagene ved anvendelse af 

bedste tilgængelige teknik. 

 

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at anlægget kan drives på stedet i over-

ensstemmelse 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. 
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5.3. Udtalelse fra Stena Recycling A/S 

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

somheden havde bl.a. flg. kommentarer og bemærkninger:  

 

”Jern- og metalspåner: Vi ønsker mulighed for at kunne opbevare jern- og metal-

spåner i lukket container med indbygget opsamling af bore/skæreolie. Containe-

ren er bygget til udendørs placering. Containeren ønskes placeret på jernpladsen, 

som er forsynet med tæt belægning, som vil beskytte mod nedsivning i tilfælde af 

lækage.  

Kabler: Den ønskede kabelfraktion er uden farligt affald (uden tjære og olie). Vi 

ønsker mulighed for at opbevare denne fraktion udendørs – evt. i container. 

Glas og flasker: Glas og flasker indeholder ikke farligt affald, og vi ønsker mulig-

hed for at opbevare denne fraktion udendørs i container – tilsvarende som de gør 

på andre genbrugsstationer. 

Hårde hvidevarer og Kølemøbler: Der er meget begrænset afvaskning fra hårde 

hvidevarer og kølemøbler. Vi ønsker mulighed for at opbevare disse fraktioner 

udendørs – tilsvarende som de gør på andre genbrugsstationer”. 

 

Aarhus Kommunes bemærkninger til virksomhedens kommentarer til lempede op-

bevaringskrav: 

Aarhus Kommune kan ikke imødekomme virksomhedens anmodning om lempede 

opbevaringskrav, da virksomheden er beliggende i et område med særlige drikke-

vandsinteresser og inden for indvindingsoplandet til Kastedværket, som står for 

en væsentlig del af vandforsyningen til Aarhus Kommune. I indsatsplanen for Ka-

sted fremgår, at der skal være særlig opmærksomhed overfor potentielt forure-

nende aktiviteter. I virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 6. april 2011 

samt tillæg til godkendelser af 14. januar 2014 samt 30. oktober 2015 er der ta-

get højde for denne risiko ved at disse fraktioner kun tillades oplagret, omlastet 

og/eller sorteret indendørs på gulv med fast belægning, uden mulighed for afløb 

til omgivelserne. På baggrund af disse vilkår er der derfor meget begrænset risiko 

for forurening af grundvandet.  

 

Der er ligeledes stillet vilkår om at opbevaring, sortering, omlastning af glas og 

flasker skal foretages indendørs i hallen, da virksomheden ikke har dokumenteret 

at denne aktivitet kan overholde gældende støjgrænser ved nærmeste naboer. 
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6. Klagevejledning 
 

6.1. Klage over afgørelsen 

 

Klage over afgørelsen 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. 

 

Klage over afgørelse efter planloven om ikke VVM-pligt  

Afgørelsen om at projektet ikke er VVM-pligtigt kan for så vidt angår retlige 

spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 af enhver med retlig interesse i sagens udfald 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 

beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinte-

resser 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 Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-

gefristen 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 på kr. 500. Du betaler gebyret 

med betalingskort i Klageportalen.   

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 

blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

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

email: mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk. Vi videresender herefter anmodningen 

http://www.nmkn.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk
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til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning 

kan imødekommes.  

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside www.nmkn.dk/klage  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Godkendelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet 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 og på . Annonce-

ringsdato er anført på side 2. Afgørelsen offentliggøres endvidere på Digital Miljø 

Administration (DMA): https://dma.mst.dk/ 

 

 

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: 

 

Navn E-mail adresse 

Stena Recycling A/S  trine.b.kristiansen@stenarecycling.com 

Styrelsen for Patientsikkerhed sst@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt aarhus@friluftsraadet.dk 

Styrelsen for Vand- og Natur- 

Forvaltning 

svana@svana.dk 

http://www.nmkn.dk/klage
https://dma.mst.dk/
mailto:trine.b.kristiansen@stenarecycling.com
mailto:sst@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk
mailto:svana@svana.dk
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7. Bilag 

7.1. Liste over sagens akter 

 

 

 

Nr. T

y

p

e 

Dok.dato. Titel 

1 I 14.09.2016 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse - 

Ændring af oplagsmængder, Stena Recycling 

A/S, Anelystparken 51, 8381 Tilst. 

2 U 14.09.2016 Kvittering på modtagelse af ansøgning om 

godkendelse til forøgede oplagsmængder på 

Stena Recycling A/S, Anelystparken 51, Tilst 

3 U 14.09.2016 16-040041-2 Kvittering på modtagelse af 

ansøgning om godkendelse til forøgede 

oplagsmængder  4481416_2739716_0 

4 I 14.09.2016 SV: 16-040041-2 Kvittering på modtagelse af 

ansøgning om godkendelse til forøgede 

oplagsmængder - Stena har ikke behov for 

opfølgende møde 

5 U 20.09.2016 Kvittering på modtagelse af ansøgning om 

godkendelse til forøgede oplagsmængder_2 

6 U 27.09.2016 Anmodning om VVM-anmeldelse Stena 

recycling, Anelystparken 51, Tilst. 

7 I 05.10.2016 VVM-anmeldelse, Stena Recycling A/S, 

Anelystparken 51, Tilst 

8 U 05.10.2016 Kvittering_VVM-anmeldelse 

9 X 14.10.2016 KS af Udkast til tillægsgodkendelse af forøgede 

oplagsmængder i hal. 

10 X 17.10.2016 Høringssvar Grundvand - Ansøgning om 

forøgede oplag fra Stena Recycling, 

Anelystparken 51, Tilst 

11 X 17.10.2016 Screeningsskema A 

13 U 18.10.2016 Udkast_Tillæg_Miljøgodkendelse_Stena_Recyc

ling_AS_oktober_2016 fremsendt til 

kommentering hos virksomheden 

14 I 02.11.2016 Stena Recycling Tilst kommentarer til udkast til 

miljøgodkendelse 
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7.2. Oversigtsplan – Stena Recycling A/S, Anelystparken 51, Tilst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



   20 

7.3. Ansøgning om miljøgodkendelse m. bilag 
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Bilag 1 til miljøansøgningen. 
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7.4. Lokalplan nr. 379 

 

Lokalplan 379 Erhvervsområde vest for Anelystvej mellem True og Viborgvej 
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7.5. Lovgrundlag mm. 

 

Miljøbeskyttelsesloven: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljø-

beskyttelse.  

 

Godkendelsesbekendtgørelsen: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 514 af 27. maj 2016 om godkendelse af liste-

virksomhed. 

 

Bekendtgørelse om standartvilkår: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 519 af 27. maj 2016 om standartvilkår i god-

kendelse af listevirksomhed. 

 

Affaldsbekendtgørelsen: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med 

senere ændringer. 

 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 130 af 6. februar 2014 om at bringe elektrisk 

og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elek-

tronisk udstyr. 

 

Risikobekendtgørelsen: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risi-

koen for større uheld med farlige stoffer. 

 

Planloven: 

Lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 – Bekendtgørelse af lov om 

planlægning. 

 

VVM-bekendtgørelsen: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af 

visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning. 

 

Støjvejledningen: 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomhe-

der. 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern 

støj fra virksomheder. 
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Olietankbekendtgørelsen: 

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015, om 

indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines med senere 

ændringer. 

 

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier: 

Aarhus Kommune, september 2011. 
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