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Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for 
A.A. Service & Transport A/S. 
 

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har revurderet afgø-

relsen om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & 

Transport A/S, Grenåvej 631 B, 8541 Skødstrup i forbindelse med 

godkendelsesbekendtgørelsens1
 § 53, hvor der stilles krav om re-

vurdering af ”nye” bilag-1 virksomheder inden 7. juli 2015. ”Nye” 

bilag 1-virksomheder omfatter de virksomheder, der i den tidligere 

godkendelsesbekendtgørelse2
 var omfattet af bilag 2, og som er 

omfattet af bilag 1 i den nuværende godkendelsesbekendtgørelse.  

 

 

Afgørelse  

Der træffes hermed afgørelse om, at tidligere afgørelse om revur-

dering af miljøgodkendelse, meddelt den 18. oktober 2010, er fyl-

destgørende og at der ikke er behov at meddele nye vilkår eller 

ændre i gældende vilkår for virksomheden. 

 

Vilkårene meddelt ved afgørelsen om revurdering af miljøgodken-

delsen af 18. oktober 2010 videreføres i uændret form uden tilfø-

jelse af nye vilkår. 

 

 

Baggrund for afgørelsen  

Center for Miljø og Energi har ifm. miljøtilsyn den 18. december 

2014 meddelt, at A.A. Service & Transport A/S fremover er omfat-

tet af listepunkt 5.5 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1: 

 
” 5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af liste-
punkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte 

aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra 
midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor af-
faldet produceres.”. 

 

Eftersom virksomheden er overgået fra bilag 2 til bilag 1 skal virk-

somhedens afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse, jf. § 53 

                                                      
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014, Godkendelsesbekendt-

gørelsen. 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012, Godkendelsesbekendt-
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012, Godkendelsesbekendt-

gørelsen (ophævet). 
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i godkendelsesbekendtgørelsen, ekstraordinært revurderes inden 

7. juli 2015. 

 

Alle bilag-1 virksomheder er samtidig omfattet af krav om revur-

dering, hver gang Europa Kommissionen har revideret det BAT3
 

referencedokument (BREF), som omfatter virksomhedens liste-

punkt. Godkendelsesmyndigheden skal jf. godkendelsesbekendtgø-

relsens § 37, stk. 2 i revurderingen sørge for, at BAT-

konklusionerne er overholdt senest fire år efter konklusionernes 

offentliggørelse i EU Tidende. 

 

Ved revurderingen skal det ligeledes sikres, at evt. udarbejdede 

standardvilkår, jf. bekendtgørelse om standardvilkår4 benyttes. 

 

 

Miljømæssige overvejelser  

Virksomheden har ved mail af 24. juni 2015 meddelt, at der ikke 

er indført nye processer eller foretaget ændringer i forhold til for-

udsætningerne ved afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse 

af 18. oktober 2010. 

 

Ved afgørelse om revurdering af 18. oktober 2010 er der allerede 

benyttet standardvilkår, jf. bekendtgørelse om standardvilkår. I 

afgørelsen er der ligeledes vurderet på BAT referencedokumenter-

ne (BREF), som konkret vedrører EU BREF ”Affaldsbehandling”, 

2005. 

 

Center for Miljø og Energi fører fast miljøtilsyn med virksomheden 

og har i den forbindelse ikke fundet anledning til, at der er behov 

for at stille nye eller ændrede krav til virksomhedens drift. 

 

Virksomheden er beliggende i områder med særlige drikkevandsin-

teresser (OSD) og er kategoriseret i grundvandsklasse 3. Virksom-

heder i grundvandsklasse 3 kan som udgangspunkt ikke tillades i 

OSD efter kommuneplanens retningslinjer, idet der i OSD kun til-

lades grundvandsklasse 1-2. 

Virksomheden ligger dog allerede i et udbygget erhvervsområde 

og har allerede en miljøgodkendelse til sine aktiviteter. I forhold til 

områdets grundvandsinteresser vurderes grundvandsbeskyttelsen 

                                                      
3
 Europa Kommissionen udgiver ”BAT reference dokumenter” (BREF-dokumenter), 

som fastlægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden-
for de forskellige industrielle brancher på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. 
Oplysningerne i BREF-dokumenterne skal lægges til grund ved godkendelser eller 
revurderinger i henhold til § 25, stk. 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Oplysninger 
om BREF-dokumenterne kan ses på www.mst.dk. 
4
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i 

godkendelse af listevirksomhed. 
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sikret gennem de vilkår der er stillet i afgørelsen af 18. oktober 

2010, herunder anvendelse af BAT. 

 

På baggrund af ovennævnte er det vores vurdering, at der ikke 

skal stilles nye krav til virksomhedens drift og at vilkårene stillet i 

afgørelsen af 18. oktober 2010 videreføres i forbindelse med den-

ne revurdering. 

 

 

Lovhjemmel  

Afgørelsen træffes med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsens 

§ 53.  

 

 

Høring og virksomhedens bemærkninger 

Et udkast til afgørelsen har været forelagt virksomheden til kom-

mentering. 

 

Virksomheden har ved mail af 24. juni 2015 meddelt, at der ikke 

er bemærkninger til udkastet. 

 

I forbindelse med opstart af revurderingen er der foretaget høring 

af Aarhus Vand A/S, som ikke har sendt bemærkninger til sagen. 

 

 

Klageregler 

Afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven 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. miljøbe-

skyttelseslovens §§ 99 og 100 

 Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af 

natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og 

som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. 

 

Klagen skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, 

Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som vide-

resender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 

den 24. juli 2015. 

 

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

virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID.  

 

http://www.nmkn.dk/
http://borger.dk/
http://www.virk.dk/
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En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og 

Energi i Klageportalen. 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 kla-

ge, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige 

grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klage-

portalen, skal du sende en begrundet anmodning til Aarhus Kom-

mune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, e-

mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter an-

modningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

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

jøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk/klage 

 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenæv-

net 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 begrænsning for Nævnets 

adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenæv-

net 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 begrænsning for Nævnets 

adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

 

Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved 

domstolene inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt. Fristen 

for at anlægge søgsmål udløber den 25. december 2015. 

 

 

Offentliggørelse  

Afgørelsen offentliggøres på Aarhus Kommunes hjemmeside den 

26. juni 2015. 

 

 

 
 

mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
http://www.nmkn.dk/klage
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Med venlig hilsen 
 
 

 

 

 

/              

Anders Maltha Rasmussen Boris Schuleit 

Afdelingschef  Kemiingeniør 

 

 

 

 

 

Kopi til:  
 Sundhedsstyrelsen - senord@sst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk 

 Friluftsrådet, Kreds Århus Bugt - aarhus@friluftsraadet.dk 


