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1. Resume 
 

Nærværende afgørelse vedrører Averhoff A/S beliggende Sindalsvej 8, 8240 Risskov. Aver-

hoff A/S har søgt miljøgodkendelse til at kunne etablere et oplagsområde for elektronikskrot. 

Oplaget vil forekomme dels indendørs i hal og dels udendørs i containere og big-bags. Opla-

get skal ses som en aflastning af virksomhedens oplagsplads på Vejlbjergvej 5-15.  

 

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt K 212 jævnfør godkendelsesbekendtgørel-

sen, og der er udarbejdet standardvilkår for listepunktet. Herudover er der stillet vilkår, som 

Center for Miljø og Energi har fundet relevante, mens standardvilkår som ikke er aktuelle for 

virksomhedens drift ikke er medtaget.  

 

Aktiviteten er desuden 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 an-

søgte aktivitet ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt. 

 

Støj er virksomhedens væsentligste forureningsparameter, men en gennemført støjberegning 

viser, at de gældende støjvilkår i området overholdes selv i en worst-case driftssituation. Der 

er sat krav til, at eventuelle støvproblemer afhjælpes fx ved væskeforstøvning af materialer og 

udendørs kørearealer.  

 

Det vurderes samlet, at virksomheden 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 denne miljøgodkendelse. 
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2. Miljøgodkendelse  
 

Aarhus Kommune meddeler hermed på grundlag af oplysningerne i ansøgning om miljøgod-

kendelse, godkendelse til etablering af et anlæg til midlertidigt oplag af elektronikskrot. 

 

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33 og omfatter kun de 

miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Hvis indretning eller drift ønskes ændret i 

forhold til det godkendte, skal dette i god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyn-

digheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 

 

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgod-

kendelser kan 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, Virksomheder og Jord. 

 

Standardvilkår 

Standardvilkår er markeret med (*). 
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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 virksomheden. Drifts-

personalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

 

3.1.3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer 

der fremgår af vilkårene i denne godkendelse. 

 

3.1.4. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

 

• Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 

• Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 

• Indstilling af driften for en længere periode. 

 

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 

 

3.1.5. Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. 

 

3.1.6. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belægning, der gi-

ver 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 påvirk-

ningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. (*) 

 

3.1.7. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger 

for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En rede-

gørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, 

før driften ophører. (*) 
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3.2. Indretning og drift 

 

Instruktioner 

3.2.1. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal fore-

tage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser 

og uheld. (*) 

 

Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet, som skal være instrueret i dis-

se. Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 

måned efter meddelelse af godkendelsen. 

 

 

Oplag 

3.2.2. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabellen nævnte affaldsarter i de angivne 

mængder og oplagsformer:  

 

Type EAK kode 

(affald) 

Maksimalt  

oplag 

(tons og m
3
) 

Oplagsform 

Jern 19 12 02 50 Åben container / udendørs 

Skillemetal (ikke-

jernmetal,  

forbehandlet WEEE) 

19 12 03 150 / 600* Åben container / udendørs 

Motor/transformer u. 

PCB 

16 02 16 50 Adskilte betonbåse / indendørs 

Rest plast (CU-raffi) 19 12 04 250 / 605* Overdækket container eller big-

bags på palle / udendørs 

WEEE CRT plast 19 12 04 50 / 180* Adskilte betonbåse / indendørs 

Ubehandlet EE 

 

16 02 14 200 / 700* Åben container / indendørs 

Rengjort glas og billed-

rørsglas 

16 01 20 100 Adskilte betonbåse / indendørs 

Printkort  16 02 16 40 / 160* Adskilte betonbåse / indendørs 

DVD/CD mv. 16 02 14 100 Bigbags på palle / udendørs 

Fladskærme 20 01 35 200 / 655* Bigbags på palle / indendørs el-

ler udendørs 

*Kategoriseret som ”brandbart materiale”. Øvrige affaldsfraktioner er ”ikke brandbare”. 
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3.2.3. På baggrund af en anmodning fra virksomheden kan tilsynsmyndigheden efter en konkret 

vurdering beslutte, at de maksimale oplagsmængder af konkrete affaldstyper midlertidigt 

overskrides. 

 

3.2.4. På baggrund af en anmodning fra virksomheden kan tilsynsmyndigheden efter en konkret 

vurdering beslutte, at andre affaldstyper af elektronikskrot må modtages. 

 

3.2.5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede af-

faldsområder, containere, båse eller beholdere. (*) 

 

3.2.6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, 

og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til anden affaldsmodtager, skal 

affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kon-

takte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. (*) 

 

Sådanne affaldstyper skal placeres indendørs eller i overdækket container. 

 

Omlastning 

3.2.7. Alle fraktioner nævnt i vilkår 3.2.2 må håndteres løst på omlastepladsen i forbindelse med 

udendørs omlastningen på nær rengjort glas og billedrør. 

 

3.2.8. Motorer, transformere, rest plast og printplader skal placeres i de angivne oplagsformer umid-

delbart efter aflæsning på omlastepladsen. For de resterende affaldsfraktioner gælder, at de 

dagligt skal placeres som anført inden arbejdstids ophør. 

 

Driftstid 

3.2.9. Der må kun være aktiviteter inklusiv til- og frakørsel på virksomheden i tidsrummet:  

mandag – fredag kl. 06.00 – 18.00 

 

3.3. Driftsforstyrrelser og uheld 

 

Oplysningspligt 

3.3.1. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører 

forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hæn-

delsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter, at den er sket. Det skal 

fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyr-

relser eller uheld i fremtiden. 

 

Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. 
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Slukningsvand 

3.3.2. I tilfælde af brand skal relevante afløbsriste om muligt afproppes med henblik på opsamling af 

slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Slukningsvand skal 

bortskaffes efter kommunens anvisninger. 

 

Senest 3 måneder fra dato for godkendelsen, skal virksomheden fremsende en beskrivelse 

af, hvordan afpropning af ristene kan ske. Tilsynsmyndigheden skal godkende proceduren. 

 

3.4. Støj 

 

Støjgrænser 

3.4.1. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til  støjbelastnin-

gen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støj-

belastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 

II erhvervs- og industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhe-

dens drift: vilkåret gælder for virksomheder i pågældende erhvervsområde 15.05.09ER samt 

tilstødende erhvervsområder 15.05.08ER, 15.05.10ER, 15.05.14ER, 15.05.16ER og 

15.07.02ER. 

V Områder for åben og lav boligbebyggelse. Nærmeste boligområder er 15.05.07BO og 

15.05.13BO. 

 

 Kl. 

Reference 

tidsrum 

Timer 

II 

dB(A) 

V 

dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 60 45 

Mandag-fredag 06-07 0,5 60 35 

Maksimalværdi 06-07 - - 50 

 

Områderne fremgår af bilag 7.4 - Kommuneplanrammerne. 

 

Der er ikke fastsat støjvilkår uden for virksomhedens driftstid. 

 

Kontrol af støj 

3.4.2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjgrænserne er 

overholdt. 
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Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndig-

heden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal 

fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 

Krav til støjmåling 

 Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende vejlednin-

ger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af eks-

tern støj fra virksomheder.  

 

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsyns-

myndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK 

eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". 

 

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-

grænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. 

Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 

Definition på overholdte støjgrænser 

3.4.3. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 3.5.1 anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier 

fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og bereg-

ningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejled-

ninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A). 

 

3.5. Luft 

 

Støv 

3.5.1. Virksomheden skal ved tilrettelæggelse af driften, herunder ved vanding eller befugtning, sik-

re, at der ikke opstår støvgener uden for udenfor virksomhedens område.  

 

3.5.2. Hvis der uden for virksomhedens område konstateres støvgener, der efter tilsynsmyndighe-

dens vurdering er væsentlige, kan tilsynsmyndigheden forlange, at støvende oplag overdæk-

kes eller befugtes, og at der etableres afskærmning eller befugtning af sorterings- og håndte-

ringsaktiviteterne. Tilsvarende skal støvgener fra kørsel på virksomhedens område forebyg-

ges i nødvendigt omfang med vanding. 
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3.6. Lugt 

 

3.6.1. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener udenfor virksomhedens område, som til-

synsmyndigheden skønner væsentlige for omgivelserne (*). Som væsentlighedskriterium an-

vendes følgende: 

 

 

 

Områdetype 

(jf. Kommuneplan eller lokalplan) 
Immissionsbidrag 

Boligområde1) 

Center- og cityområde1) 

Samlet bebyggelse i landzonen1) 

Sommerhus- og kolonihaveområde1) 

5 LE/m3 

Blandet bolig og erhverv 

Område til offentlige formål (fx institutioner og re-

kreative områder) 

8 LE/m3 

Erhvervsområde (herunder hvor der undtagelsesvis 

kan etableres boliger) 
10 LE/m3 

1) eksisterende eller fremtidigt planlagt område, jf. gældende kommuneplan 

 

Da en eventuel lugtemission er diffus og ikke målbar, beror immissionsværdien på tilsyns-

myndighedens skøn. Immissionsbidraget skal overholdes i den højde, hvor mennesker ophol-

der sig i mere end 6 timer pr. dag. Undtaget er bygninger, som er bygget lufttæt og som har 

friskluftindtag i koter, hvor lugtimmissionen overholdes. 

 

3.7. Overfladevandvand 

 

3.7.1. Pladsen for oplag og håndtering af affaldsfraktioner skal indrettes, så alt vandet ledes til regn-

vandsafløbene via sandfang. Overfladevand må ikke løbe ukontrolleret væk fra pladsen. 

 

3.7.2. Der skal etableres tilstrækkeligt sandfang for at beskytte regnvandsledningen mod slam og 

sedimentaflejringer. Sandfanget skal være dimensioneret til modtagelse af alt overfladevand, 

der tilgår regnvandsledningen fra regnvandsafløbene på det befæstede areal. 

 

3.7.3. Sandfang skal inspiceres jævnligt. Sandfanget skal tømmes efter behov og mindst én gang 

årligt tømmes for indhold af sand og slam.  
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Sandfanget skal være etableret inden driften igangsættes. Virksomheden skal meddele til-
synsmyndigheden, når dette er gjort.  

3.7.4. Materialer og stoffer fra oplaget må ikke ledes til regnvandssystemet. 

 

3.8. Affald 

 

Håndtering og bortskaffelse af affald 

3.8.1. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener for omgi-

velserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises i øvrigt til det til enhver tid 

gældende affaldsregulativ for Aarhus Kommune (se www.aarhuskommune.dk) samt Aarhus 

Kommunes ”Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier” (se 

http://www.aarhus.dk/da/erhverv/energi-og-miljoe/Virksomheder/Opbevaring-af-olier-og-

kemikalier.aspx). 

 

Ønskes ikke-genanvendeligt farligt affald fra driften – fx spildolie - bortskaffet på anden vis 

end via den kommunale ordning, skal fritagelse søges hos Aarhus Kommune, AffaldVarme 

Aarhus. 

 

3.8.2. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere 

eller affaldsområder. (*) 

 

3.8.3. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende 

anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid 

forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. (*) 

 

3.8.4. Olieaffald og andet farligt affald skal anmeldes til Aarhus Kommune, Affaldskontoret og afleve-

res til den kommunale modtagestation, medmindre der søges og opnås fritagelse herfor.  

 

3.9. Sikring mod jord- og grundvandsforurening 

 

3.9.1. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt  affald eller 

flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester eller køle- og 

smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i  tætte, overdækkede containere eller 

beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. (*) 

 

Sådanne affaldsfraktioner skal til enhver tid være beskyttet mod nedbør og må ikke omlastes 

løst på omlastepladsen. 
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3.9.2. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og hånd-

teres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller 

grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbyg-

get sump. (*) 

 

3.9.3. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs 

på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i container. (*) 

 

3.9.4. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Der må ikke finde aktiviteter sted 

på beskadigede arealer, og utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konsta-

teret. Aktiviteterne må først genoptages, når skaderne er udbedret. (*) 

 

3.9.5. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte lukkede beholdere, der er markeret, så 

det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholdere skal være placeret under tag og beskyttet 

mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild 

kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, 

overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. (*) 

 

3.10. Egenkontrol 

 

3.10.1. Virksomheden skal mindst én gang årligt foretage visuel kontrol af alle befæstede arealer 

samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. 

(*) 

 

3.10.2. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:  

• Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgod-

kendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. 

• Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, 

for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag jf. vilkår 3.2.2.  

 

Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 

5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.  

 

 

 

 

 

 



 

   14 

3.11. Indberetning 

 

3.11.1. Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med følgende 

oplysninger: 

• For hver type affald: modtagne mængder affaldsfraktioner pr. kalenderår angivet med 

EAK-kode 

• Oplag af affaldsfraktioner pr. 1. januar 

 

Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.  

Afrapportering skal ske pr. 1. januar. 

 

 

 

4. Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 

 

Virksomheden er omfattet af punkt 12b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1184 af 2014 om vurde-

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

lægning. 

 

Der er gennemført en VVM-screening. Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for 

udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til be-

kendtgørelsens § 3 stk. 1. Baggrunden for den vurdering er, at virksomheden ikke kan anta-

ges at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.  

 

De væsentligste forureningsparametre i forhold til det omgivende miljø er støj og støv. Der er 

gennemført en støjberegning, der viser, at virksomheden vil kunne overholde Miljøstyrelsens 

vejledende støjkrav. 
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5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 

 

Averhoff A/S har søgt miljøgodkendelse til oplag af diverse affaldsfraktioner af elektronikaffald 

samt neddelingsprodukter herfra på Sindalsvej 8 til genbrugsformål. Der er i flere omgange 

fremsendt supplerende oplysninger til miljøansøgningen af 29. januar 2015. Baggrunden for 

ansøgningen er, at virksomhedens aktiviteter på Lystrupvej 35 ophørte pr. 28. februar 2015, 

da lejekontrakten er blevet opsagt. De aktiviteter der søges miljøgodkendelse til, svarer til ak-

tiviteterne på Lystrupvej 35. I forbindelse med driften på Lystrupvej, er der gennemført en 

støjberegning, som kan anvendes vejledende for aktiviteterne på Sindalsvej 8.   

 

5.1.1. Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden ligger i kommuneplanområde 15.05.09ER. Erhvervsområdet er i henhold til 

Kommuneplan 2013 udlagt til virksomheder i virksomhedsklasse 4-6. Aktiviteten vurderes 

som klasse 5. Området er ikke lokalplanlagt.  

 

Virksomheden er beliggende perifert i kommuneplanområdet i et område 300 m syd for Egå 

Engsø. Arealet er ca. 4.000 m2. Grenåbanen forløber imellem virksomheden og engsøen. På 

de tre andre sider grænser virksomheden op til rene erhvervsområder. Afstanden til nærme-

ste erhvervsområde (15.05.08ER) er ca. 200 m i sydlig retning syd for Sindalsvej. Nærmeste 

boligområde (15.05.07BO) er beliggende ca. 400 m syd for virksomheden. Det vurderes, at 

man i disse områder ikke vil være påvirket af virksomhedens drift i væsentlig grad. 

 

Området er ikke beliggende inden for OSD-områder med drikkevandsinteresser eller indvin-

dingsoplande til vandværker. Der er ingen vandindvindingsboringer indenfor 300 m fra virk-

somheden. Der er derfor heller ikke fastlagt en grundvandsklasse i kommuneplanen, og om-

rådet tillader virksomheder i grundvandsklasse 1-3. Grundvandsklasse 3 svarer til ”ingen 

grundvandsinteresse”. Virksomhedens drift tilhører grundvandsklasse 2 eller 3. 

  

Det ansøgte kræver byggetilladelse for at kunne opfylde nutidige brandtekniske krav. Aarhus 

Brandvæsen er hørt i sagen ift. om oplaget er omfattet af Beredskabslovens Brandtekniske 

Forskrifter. Averhoff har opgjort, at max. oplag af brandbart materiale (vilkår 3.3.2) indendørs 

og udendørs svarer til henholdsvis 860 m3 og 1860 m3.  Det drejer sig helt primært om affalds-

fraktioner indeholdende plast. Averhoff har sammen med deres rådgiver vurderet, at oplaget 

af brandbart materiale overstiger tærskelværdien i forskriften og dermed omfattes af disse. 

Oplaget er omfattet af forskrifterne under kategorien ”Visse”. Kravet betyder, at virksomheden 

skal udbedre hallens brandventilation, og der er krævet en større port.  

 

Den nordlige del af området er forureningskortlagt på vidensniveau 2, resten af området er 

områdeklassificeret med krav om analyser. 
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Adgangen til pladsen foregår fra Sindalsvej. Der påregnes en daglig til- og frakørsel på 20 

lastbiler. Mertrafikken vurderes ikke som en væsentlig trafikforøgelse i området, da den dagli-

ge trafikbelastning af Sindalsvej på hverdage er meget høj.  

 

Området er offentligt separatkloakeret. Spildevand ledes til Egå Renseanlæg. Regnvand løber 

i Egåen kort før indløbet til Egå Engsø.  

 

5.1.2. Bedste tilgængelige teknik 

Averhoff er ikke en IED-virksomhed, og er derfor ikke omfattet af BREF-dokumenter. For li-

stepunktet K 212 er der standardvilkår, som i sig selv tager udgangspunkt i BAT-

konklusionerne.   

 

Det er ikke relevant for den pågældende type virksomhed udelukkende med oplag af elektro-

nikskrot herudover at vurdere muligheden for BAT. Håndteringen af elektronikaffaldet vil ske i 

overensstemmelse med Elskrotbekendtgørelsens bestemmelser, hvilket vurderes at være 

bedste tilgængelige teknik. 

 

Virksomheden har anskaffet sig en 6.000 m3 overjordisk vandtank til brug for brandslukning, 

såfremt der skulle opstå brand i oplaget. Der er etableret en pumpe i forbindelse med tanken. 

Virksomheden overvejer at opgradere eget slukningsudstyr. Tillige findes der et oplag af sand 

til brug for en eventuel brandslukning. 

 

5.1.3. Natura 2000 områder og bilag IV-arter 

Virksomheden ligger i en afstand af mere end 8 km fra nærmeste Natura 2000 område; N233, 

”Brabrand Sø med omgivelser” og ca. 1.000 m fra nærmeste lokalitet med bilag IV-arter ( Stor 

Vandsalamander), der er registreret i en § 3 beskyttet sø i den grønne kile, der ligger vest for 

erhvervsområdet. Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag 

IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i Habi-

tatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 

planter med senere ændringer). 

 

Virksomheden vurderes ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 områder eller kend-

te habitater for bilag IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens luft- og 

støjemission i forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område og 

til kendte lokaliteter med bilag IV-arter.  

 

Det er således Aarhus Kommunes vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdel-

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

 

5.1.4. Forurening 

Støv:  
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Der kan opstå støv fra lastbilkørsel på arealet, selvom det er belagt med betonsten. Det kan 

ikke udelukkes, at der under tørre og blæsende forhold vil kunne ske begrænset støvspred-

ning til naboarealer. I tilfælde af at støvforholdet findes væsentligt, er der givet vilkår om en fo-

rebyggelse heraf. 

 

Støj:  

Det er Center for Miljø og Energis vurdering, at de anførte støjvilkår jævnfør Miljøstyrelsens 

støjvejledning kan overholdes. I forbindelse med den tilsvarende aktivitet på Lystrupvej har 

Averhoff fået gennemført en støjberegning, og denne viser, at støjvilkåret vil kunne overhol-

des uden problemer på Sindalsvej. På Lystrupvej fandtes der boliger blot 100 m fra driftsom-

rådet. Støjen fremkommer primært i forbindelse med omlastning, flytning af containere og in-

tern arbejdskørsel med trucks og gummiged. Den eksterne støjberegning er udført af VM 

Acoustics.  

 

5.1.5. Tanke 

Der findes ingen olietanke på virksomheden. Hallen er uopvarmet. 

 

5.1.6. Oplag/affald 

Der er ikke givet tilladelse til oplag af farligt affald fra behandlet elektronikskrot. Der må dog 

opbevares ubehandlet elektronikskrot indeholdende komponenter af farligt affald (fx EAK Ko-

de 20 01 35), hvis det ikke er udsat for vejrlig og ikke findes på en form, der giver risiko for 

spredning til omgivelserne. Fladskærme indeholder små lysstofrør, der indeholder kviksølv. 

Averhoff foretager ikke selv en afmontering af disse rør. Fladskærmene videresendes hele til 

en anden affaldsbehandler. 

 

Ingen af affaldsfraktionerne herudover er omfattet af listen over farligt affald jævnfør Affalds-

bekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 2012).  

 

Der genereres intet produktionsaffald. Det er oplyst, at der ikke vil forekomme spildolie eller 

lignende farligt affald.  

 

5.1.7. Spildevand/overfladevand 

Der afledes intet processpildevand til den offentlige spildevandsledning. Overfladevand ledes 

via eksisterende regnvandsbrønde til regnvandsledning, der munder ud i en 400 m lang kanal, 

der igen munder ud i Egåen kort før indløbet til Egå Engsø. Aarhus Kommune har tilføjet vil-

kår om, at overfladevandet fra virksomheden ikke må indeholde forurenende stoffer fra virk-

somheden (vilkår 3.7.5), samt at sandfang skal tømmes efter behov dog mindst én gang år-

ligt. Mængdemæssigt udgør bidraget af overfladevand fra virksomheden en ubetydelig del af 

den samlede mængde vand, der via regnvandsledningen udledes fra kloakopland L039 til Egå 

systemet. Bidraget vurderes ikke at påvirke recipienten fsva. overholdelse af vandkvalitets-

kravene jf. BEK nr. 1022 af 2007. 

 



 

   18 

5.1.8. Jord og grundvand 

Der findes ingen flydende stoffer i de lagrede fraktioner. Da oplaget af fraktioner, som potenti-

elt kan give afsmitning opbevares indendørs eller i overdækkede containere anser Center for 

Miljø og Energi risikoen for jord- og grundvandsforurening for ubetydelig. Der er ingen drikke-

vandsinteresser i området. 

 

Driftsområdet er belagt med uni-coloc sten, som ikke er en tæt belægning, men som giver 

mulighed for kontrolleret afledning. 

 

5.1.9. Tidsbegrænsning 

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.  

 

5.1.10. Begrundelse for fastsættelse af væsentlige vilkår udover standartvilkår 

Da det ikke drejer sig om farligt affald kan tilsynsmyndigheden efter en konkret anmodning fra 

virksomheden bestemme, at oplagsmængden overskrides (vilkår 3.2.3), og at andre affalds-

fraktioner, som ikke er farligt affald, må modtages (vilkår 3.2.4). 

 

Der er sat vilkår om, at løse udendørs oplag af billedrørsglas ikke må forekomme. Begrundel-

sen er at undgå afsmitning til underlaget af afvaskede stoffer (vilkår 3.2.8). Af samme årsag er 

der sat vilkår til sikring mod afvaskning af væsker (vilkår 3.9.1 og 3.9.2). 

  

Da lugtgener fra elektronikskrottet har været genstand for klager på Lystrupvej, hvor der fin-

des boliger i en afstand af 100 m, er der sat vilkår til lugtimmissionen baseret på tilsynsmyn-

dighedens erfaringsmæssige skøn, da lugtemissionen er diffus. Lugtgrænserne følger Kom-

munens retningslinjer på området. Det er ikke Center for Miljø og Energis vurdering, at lugtvil-

kåret ved boliger har været overskredet på Lystrupvej siden oprydningen efter branden. 

 

Der er sat krav om, at afløb til regnvandssystemet skal afproppes i tilfælde af brand, da sluk-

ningsvand indeholdende forurenende stoffer er uønsket i regnvandsafløbet (vilkår 3.3.2). 

 

5.1.11. Sikkerhedsstillelse 

Der er foretaget en vurdering af om oplaget er omfattet af § 39a i Miljøbeskyttelsesloven om 

sikkerhedsstillelse. Alle affaldsfraktioner har positiv værdi, og en sikkerhedsstillelse anses 

derfor ikke som nødvendig. 

 

 

 

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

 

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 

forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. De rele-
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vante standardvilkår, der er anvendt som vilkår i godkendelsen, vurderes at kunne overhol-

des. 

 

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i overensstem-

melse 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. Oversigt over tidsfrister 

 

Skal gennemføres senest 1 måneder fra dato for miljøgodkendelsen: 

• Fremsend instruktioner (vilkår 3.2.1). 

 

Skal gennemføres senest 3 måneder fra dato for miljøgodkendelsen: 

• Fremsende redegørelse for afpropning af afløbsriste i tilfælde af brand. (vilkår 

3.3.2). 

 

5.4. Udtalelse fra andre  

 

Averhoff A/S har haft udkast til godkendelse til kommentering og har haft enkelte kommenta-

rer. Det vedrørte primært en opdatering af opbevaringsforholdene og ændrede oplagsmæng-

der af en enkelt affaldsfraktion. Virksomhedens kommentarer er medtaget i godkendelsen. 

 

Center for Miljø og Energi, Grundvand og Spildevand er hørt i sagen, og Aarhus Brandvæsen 

og Aarhus Vand A/S er hørt. Der er heri ikke fremkommet oplysninger, der har givet anledning 

til at stille særlige krav til virksomhedens indretning og drift. 
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6. Klagevejledning 
 

 

6.1. Klage over afgørelser 

 

Klage over miljøgodkendelsen 

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 eller rekreative 

interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen. 

 
Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt 

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kommuneplantil-
læg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af 

natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendel-
sen 

• Miljøministeren 
 

Klagen skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, 

Grøndalsvej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klage-

fristen 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 på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-

talen.   

 

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 vi-

deresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 

hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
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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 begrænsning 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: 

 

Navn E-mail adresse 

Averhoff A/S  

v. Jan Ahm Heiss, Produktionschef 

info@averhoff.dk 

jan.heiss@kuusakoski.com 

Center for Miljø og Energi, Byggeri byggesag@mtm.aarhus.dk 

Aarhus Brandvæsen brandvaesen@aarhus.dk 

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kommunerepræsentant aarhus@friluftsrådet.dk 

Naturstyrelsen nst@nst.dk 

Aarhus Vand aarhusvand@aarhusvand.dk 
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7. Bilag 

7.1. Liste over sagens akter i edoc 15/005867  

 

Nr. Type Dok.dato. Tittel 

1 I 29.01.2015 Miljøansøgning - Averhoff, Sindalsvej 8 

10 I 04.02.2015 Kommunikation vedr. afklaring om 

byggesag - Averhoff 

13 I 09.02.2015 Forespørgsel om tilladelse til anvendelse 

af hal på Sindalsvej 8 til elektronikskrot - 

Averhoff 

14 U 09.02.2015 Udkast til miljøgodkendelse til 

kommentering - Averhoff 

15 U 11.02.2015 Vedrørende afklaring om tilladelse efter 

Tekniske Forskriftetr til oplag - Averhoff 

16 I 12.02.2015 Beredskabets kommentarer til hallens 

tilladte anvendelse - Averhoff 

17 I 13.02.2015 Korrespondance angående etablering 

tilladelser - Averhoff 

18 I 13.02.2015 Beredskabets supplerende kommentarer 

til opfyldelse af Tekniske forskrifter - 

Averhoff 

19 I 19.02.2015 Averhoffs kommentarer til udkast til 

miljøgodkendelse - Averhoff 

2 U 30.01.2015 Kvitteringsskrivelse for miljøansøgning - 

Averhoff 

20 I 19.02.2015 Udtalelse fra Aarhus Vand ifm 

miljøansøgning - Averhoff 

3 I 02.02.2015 Supplerende oplysninger til 

miljøansøgning - Averhoff 

4 I 02.02.2015 Supplerende oplysninger til 

miljøansøgning - Averhoff 

5 I 02.02.2015 Supplerende oplysninger til 

miljøansøgning - Averhoff 

6 I 04.02.2015 Supplerende oplysninger til 

miljøansøgning - Averhoff 

9 U 04.02.2015 Høring af Aarhus Vand om 

miljøansøgning 

24 I 19.03.2015 Supplerende oplysninger til udkast 

25 I 20.03.2015 Anmeldelse ift. Brandtekniske forskrifter 
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7.2. Oversigtsplan 

 

 

En oversigtsplan over driftsområdet er vedhæftet. 

 

7.3. Ansøgning om miljøgodkendelse 

Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan ses ved at 

rette henvendelse til Center for Miljø og Energi, Virksomheder og Jord. 

 

7.4. Kommuneplanramme 

En oversigt er vedlagt godkendelsen. 

 

 

Driftsområde 



 

   24 

7.5. Lovgrundlag mm. 

 

Lov om miljøbeskyttelse: 
� Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse.  

 

VVM-bekendtgørelsen: 
� Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse 

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

 

Godkendelsesbekendtgørelsen: 
� Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 669 af 2014 om godkendelse af listevirksomhed. 

 

Standardvilkårsbekendtgørelsen: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 682 af 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirk-

somhed. 

 

Lugtvejledningen: 
� Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 

 

Affaldsbekendtgørelsen: 
� Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald 

med senere ændringer. 

 

Risikobekendtgørelsen: 
� Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risiko-

en for større uheld med farlige stoffer. 

 

Støjvejledningen: 
� Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
� Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
� Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder. 

 

Luftvejledningen: 
� Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomhe-

der. 

 
Olietankbekendtgørelsen: 

� Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011, om indret-

ning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

 
Vandkvalitetsbekendtgørelsen: 

� Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 2010, om vandmiljøkrav for 

vådområder og udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og hav. 

 

 

 



 

   25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ramme 150509ER - Vejlby

Generelle rammer for anvendelsestypen

31 - Erhvervsområde

Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. I området kan der desuden etableres offentlige
funktioner i det omfang disse offentlige funktioner med hensyn til miljøfølsomhed og -belastning ikke
adskiller sig fra den øvrige tilladte erhvervsvirksomhed i det konkrete område - og forudsat at der ikke
er tale om specielle anlæg, hvis placering normalt vil nødvendiggøre en særskilt planlægning.
Bortset fra butikker til lokal forsyning (maks. 100 m²) må der ikke etableres detailhandel i området.
Der kan dog normalt etableres butikker til salg af egne produkter i tilknytning til de enkelte
virksomheders produktionslokaler.
For de maksimale bygningshøjder gælder, at en større højde punktvis kan tillades, såfremt særlige
hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.



Konkrete bestemmelser for rammeområdet

I rammeområdet kan kun tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasserne 4-6
Det samlede rumfang af bebyggelsen må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal og det bebyggede
areal må ikke overstige 50% af grundens areal
Max. etageantal: 2  Max. bygningshøjde: 10m  Max. bebyggelsesprocent: 60 for den enkelte ejendom
 
Der må ikke etableres boliger i området.
Rumfangsbestemmelsen anvendes alene ved halbygninger og lign.
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