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Virksomhedens navn: Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 

CVR nr.: 55133018 

P-nummer: 1003367016 

Virksomhedens art: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra 

anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, 

skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og 

forbrænding. 

Listebetegnelse: K206 

Godkendelsen omfatter: Udvidelse af oplaget af ballet brændbart affald  

Journalnummer: 09.02.16G02 

Sagsnummer i Cirius: MIL/00/02532 

Sagsnummer i Geoenviron: MIL-002432 

Virksomhedens adresse: Ølstedvej 24 

8200 Århus N 

Matr. nr.: 15m Lisbjerg, Århus Jorder 

Virksomheden ejes og drives af:            Aarhus Kommune, Rådhuset, 8000 Århus C 

Grunden ejes af: Aarhus Kommune, Rådhuset, 8000 Århus C 
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1. Resume 

 
AffaldVarme Aarhus ønsker mulighed for at forøge oplagsmængden af ballet 

brændbart affald på Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg, Ølstedvej 24, 8200 År-

hus N, således at afbrændingen af affald på affaldsforbrændingsanlægget kan op-

timeres i forhold til forbruget hos fjernvarmekunderne. I henhold til miljøgodken-

delse af oplaget meddelt den 20. maj 1998, må oplagsmængden ikke overstige 

6.000 tons. Virksomheden ønsker mulighed for at forøge det maksimale oplag til 

12.000 tons. 

 

Affaldet oplagres på en del af virksomhedens slaggebehandlingsplads, der er 

etableret med tæt asfaltbelægning og opsamling/genbrug af overfladevand eller 

afledning i henhold til virksomhedens spildevandstilladelse. Slaggebehandlings-

pladsen er reguleret ved miljøgodkendelse af 9. april 2001 

 

Hovedaktiviteten på Øvrige Anlæg er omfattet af listepunkt K206 i Godkendelses-

bekendtgørelsen. En del aktiviteter omfattet af dette listepunkt er omfattet af Mil-

jøstyrelsens standardvilkår, men oplagring af brændbart affald er ikke omfattet af 

disse standardvilkår. 

 

Der er foretaget en screening af virksomheden med afgørelse om, at virksomhe-

den ikke er VVM-pligtig.  

 

Det vurderes, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering fortsat vil kunne 

drives uden væsentlige gener for omgivelserne / indvirkning på miljøet, når drif-

ten sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelser. 

 

På det foreliggende grundlag har Aarhus Kommune, Natur og Miljø meddelt god-

kendelse af den forøgede oplagsmængde. 
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2. Miljøgodkendelse  
 

På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, 

meddeles hermed godkendelse til fordobling af oplagsmængden af ballet brænd-

bart affald. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 og 

omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen 

gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 20. maj 1998 og gives 

under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som vilkår i førnævnte god-

kendelse overholdes. 

 

Øvrige miljøgodkendelser og tilladelser 

 Ændring af 3. april 2012 af spildevandstilladelse 

 Miljøgodkendelse af 5. juni 2009 af mobile olietanke 

 Miljøgodkendelse af 17. oktober 2005 af Modtagestation for Farligt Affald 

 Miljøgodkendelse af 22. december 2003 til ændret åbningstid. 

 Revideret spildevandstilladelse af 27. oktober 2003 

 Miljøgodkendelse af 10. oktober 2002 af Modtageplads for Affald. 

 Miljøgodkendelse af 30. oktober 2001 af Modtageplads for Affald. 

 Miljøgodkendelse af 8. oktober 2001 af Komposteringsplads for Haveaffald 

samt lugt- og støjvilkår for Øvrige Anlæg. 

 Miljøgodkendelse af 9. april 2001 af Slaggebehandlingsplads. 

 Miljøgodkendelse af 25. januar 2001 til Modtageplads for Affald. 

 Miljøgodkendelse af 28. november 2000 af Sorteringsanlæg for Byggeaffald. 

 Miljøgodkendelse af 20. maj 1998 af oplag af ballet brændbart affald. 

 Tillæg af 20. april 1998 til miljøgodkendelse af 24. oktober 1994 omfattende 

etablering og drift af oplagspladser. 

 Miljøgodkendelse af 29. august 1997 til balletering af neddelt brændbart af-

fald. 

 Miljøgodkendelse af 20. juni 1997 af slaggesorteringsanlæg. 

 Tillæg af 28. juni 1999 omfattende mellemdepot af let forurenet jord på 

Salgsdepot for slagge. 

 Tillæg af 7. marts 1994 omfattende udledning af drænvand fra specialdepot. 

 Miljøgodkendelse af 31. januar 1994 af støjvold med let forurenet jord. 

 Miljøgodkendelse af 4. juni 1993 til let forurenet jord i støjvold. 

Tilsynsmyndighed 

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

tur og Miljø. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomhedens affaldsfor-

brændingsanlæg. 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

3.1. Generelt 

3.1.1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomhe-

den for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.  

 

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

de ændringer, der fremgår af vilkårene i denne godkendelse.  

 

3.2. Indretning og drift 

3.2.1. Oplaget må ikke overstige en totalhøjde på 6 meter målt fra terræn, og det sam-

lede oplag må ikke overstige en mængde på 12.000 tons.  

 

3.2.2. Vilkår C1 om oplagsmængde og totalhøjde i godkendelsen af 20. maj 1998 ophæ-

ves. 

 

3.3. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

 

3.3.1. I henhold til godkendelsen af 20. maj 1998 må 6.000 tons oplagres på virksom-

hedens slaggebehandlingsplads. Opbevaring af yderligere ballet brændbart affald 

skal ske på den sydlige del af matriklen, hvor grundvandet er bedst beskyttet jf. 

vedhæftede kortbilag. Arealet afgrænses af den markerede linje med rødt i bila-

get. 

 

3.3.2. Alle arealer, hvor der opbevares ballet brændbart affald, skal være befæstet med 

tæt belægning som fx asfalt, beton eller cementstabiliseret slagge, der er indret-

tet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Med ”befæstet 

areal” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtræn-

gelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 

 

3.3.3. Belægningen skal holdes i en god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres 

så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 
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3.3.4. Virksomheden skal lade en uvildig sagkyndig foretage syn af belægningen inden 

udvidelse af aktiviteterne.  

 

3.3.5. Virksomheden skal mindst hvert halve år foretage en visuel kontrol af alle tætte 

belægninger til oplag af ballet brændbart affald. Dette kan gøres etapevis. Til-

synsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foreta-

ge dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. 

 

3.3.6. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af dato for og resultat af 

inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af disse belægninger. 

 

4. Afgørelse om ikke vvm-pligt 

Affaldsbehandlingsanlægget er omfattet af punkt 12 b i bilag 2 til bekendtgørelse 

nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

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

 

Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommune-

planretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens 

§ 5 stk.1. Baggrunden for den vurdering er, at udvidelsen af virksomheden ikke 

kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.  

 

 

5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 

AffaldVarme Aarhus ønsker mulighed for at fordoble oplagsmængden af ballet 

brændbart affald på Affaldscenter Aarhus i forhold til de nuværende 6.000 tons, 

der er fastlagt i miljøgodkendelsen af oplaget meddelt 20. maj 1998. Det brænd-

bare affald presses og pakkes i baller, som er sammenholdt med nylonbånd/wirer 

og/eller omviklet med plastic. Affaldet oplagres på en del af virksomhedens slag-

gebehandlingsplads, der er etableret med asfaltbelægning, dræn og opsamling af 

drænvand og overfladevand i forsinkelsesbassin. Vandet genbruges internt på 

virksomheden eller afledes i henhold til virksomhedens spildevandstilladelse. 

Slaggebehandlingspladsen er reguleret ved miljøgodkendelse af 9. april 2001. 

Godkendelsen indeholder en § 19 tilladelse til forsinkelsesbassinet, hvis tæthed 

kontrolleres regelmæssigt. 
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5.1.1. Grundvandsforhold 

Områdets naturlige beskyttelse af grundvandet er kortlagt af Århus Amt. Kort-

lægningen viser, at de nordlige dele af matriklen har en begrænset beskyttelse og 

således er sårbare overfor eventuel forurening. De sydlige dele er mindre sårbare 

på grund af tykkere lerlag over grundvandsmagasinerne. Arealerne er en del af 

det grundvandsdannende opland til indvindingerne til Truelsbjerg Værket, der står 

for ca. 15 % af kommunens vandforsyning. 

 

Bindinger vedrørende grundvandsforhold fra øvrig planlægning 

Ifølge gældende lokalplan for området skal ”oplag og håndtering af forurenende 

stoffer ske på skærpede betingelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger 

til sikring mod forurening af grundvandet. Disse foranstaltninger vil f.eks. være 

krav til belægningstyper overalt hvor sådan oplag og håndtering finder sted, og 

om at sikre, at der ved uheld ikke kan ske nedsivning”.  

 

Tilsvarende er der krav om særlige vilkår for indretning og drift samt skærpet til-

syn i de gældende indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse for området. 

 

De nuværende miljøgodkendelser af henholdsvis oplaget af brændbart affald og af 

slaggebehandlingspladsen indeholder ikke vilkår om vedligeholdelse og inspektion 

af asfaltbelægningen. For at sikre mod nedsivning af forurenende stoffer er der i 

denne godkendelse derfor fastlagt vilkår herom. De fastlagte vilkår er standard-

vilkår for slaggebehandlingspladser under listepunkt K206, hvor der er krav om 

inspektion en gang årligt. I den foreliggende godkendelse er der krav om en halv-

årlig kontrol med henblik en øget sikkerhed i relation til grundvandsbeskyttelsen.  

 

 

5.1.2. Natura 2000 område 

Ændringen af virksomhedens oplag vurderes ikke at kunne medføre negativ på-

virkning af NATURA 2000 områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Denne 

vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens beliggenhed i stor afstand til både 

det nærmeste NATURA 2000 område og til kendte lokaliteter med bilag IV-arter. 

Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø, der ligger mere end 9 km væk, 

og nærmeste registrerede forekomst af en bilag IV-art er Stor vandsalamander, 

der findes ca. 350 meter øst for virksomheden. Det er således Natur og Miljøs 

vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver udarbejdelse af en egentlig kon-

sekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne. 
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5.2. Risikoforhold/forebyggelse af større uheld 

5.2.1. Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

 

5.3. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

Det vurderes, at oplaget vil kunne drives på stedet uden væsentlige gener for 

omgivelserne, og at de fastlagte vilkår vil kunne overholdes.  

 

5.4. Udtalelse fra andre 

Aarhus Vand A/S er hørt i sagen og oplyser følgende: Slaggebehandlingspladsen, 

hvor Affaldscenter Aarhus ønsker mulighed for at forøge oplagsmængden af ballet 

brændbart affald, ligger delvis i et sårbart område i det grundvandsdannende op-

land til Truelsbjergværket knap 1.000 meter fra nærmeste indvindingsboring. Bal-

let brændbart affald består af uproblematisk affald som småt brændbart materiale 

fra Danmark og Norge. På baggrund heraf har Aarhus Vand ingen yderligere be-

mærkninger. 

 

AffaldVarme har haft et udkast til miljøgodkendelse i høring med bemærkninger 

til oplagshøjde og placering af affaldet. Disse bemærkninger er taget til efterret-

ning. 

 

 

6. Klagevejledning 
 

6.1. Klage over afgørelsen   

 

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. 

 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Natur og Miljø, Grøndalsvej 

1D, 8260 Viby J, så vidt muligt elektronisk på virksomheder@mtm.aarhus.dk.  

Klagefristen er anført på side 2. 

mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
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Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det 

materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 

Det er en betingelse for behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- 

og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

Gebyret tilbagebetales bl.a., hvis 

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves eller 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen. 

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlæn-

gelse af fristen for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er med-

gået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-

meside. 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Afgørelsen 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 begræns-

ning 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 underrettet om afgørelsen: 

 

AffaldVarme Aarhus affaldvarme@aarhus.dk  

Miljøstyrelsen Aarhus aar@mst.dk 

Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Aarhus Vand A/S aarhusvand@aarhusvand.dk 

Friluftsrådet, kommunerepræsentant obv@webspeed.dk  

Naturstyrelsen nst@nst.dk 

mailto:midt@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
mailto:obv@webspeed.dk
mailto:nst@nst.dk
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7. Bilag 

7.1. Liste over sagens akter         

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse fra AffaldVarme Aarhus 28.1.2013 

Anmodning om supplerende oplysninger til AffaldVarme Aarhus 28.1.2013 

Supplerende oplysninger fra AffaldVarme Aarhus 30.1.2013 

Udtalelse fra Aarhus Vand A/S til udkast til miljøgodkendelse 17.3.2013 

Udkast til miljøgodkendelse sendes til AffaldVarme 8.5.2013 

AffaldVarme sender bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse 12.8.2013 

 

 

7.2. Lovgrundlag m.m. 

 

Lov om miljøbeskyttelse 

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

 

Lov om planlægning 

 Miljøministeriet bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 af lov om miljøvur-

dering af planer og programmer. 

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af 

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

planlægning. 

 

Godkendelsesbekendtgørelsen 

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af 

listevirksomhed med senere ændringer. 
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7.3. Kortbilag 
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