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Virksomhedens navn: Colas Danmark A/S 

CVR nr.: 10246415 

P-nummer: 1002889046 

Virksomhedens art, listebetegnelse: C202 Asfaltfabrik med produktionskapacitet 
på 10 tons og derover pr. time 

Virksomhedens adresse: Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 

Tlf.nr.: 86921622 / 23734377 

Matr. nr.: 2m og 1i Edslev By, Kolt 

Virksomheden ejes og drives af: Colas Danmark A/S 

Bygninger ejes af: Colas Danmark A/S 

Grunden ejes af: Colas Danmark A/S 
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1. Resume 
 
Colas Danmark A/S har søgt om tilladelse til døgndrift på hverdage i uge 28 og 
opstart på hverdage kl. 5.00 fra uge 22 til og med uge 29 på virksomhedens as-
faltfabrik i Edslev. Ansøgningen er begrundet i et behov for at kunne forsyne virk-
somhedens udlægningshold med asfalt fra morgenstunden. 
 
Forsyningsstrukturen i asfaltmarkedet har gennem de senere år gennemgået en 
ændring, hvor færre asfaltfabrikker forsyner stadig større regionale områder med 
asfalt. Af hensyn til de derved forbundne længere transportafstande for varm-
blandet asfalt er det derfor nødvendigt at kunne påbegynde produktionen tidlige-
re, oplyser virksomheden. Samtidigt forlanger Vejdirektoratet, at en stadig større 
del af vedligeholdelsesarbejder på motorvejene skal udføres uden for normal ar-
bejdstid for at reducere de samfundsmæssige omkostninger som følge af kødan-
nelser og forøget risiko for trafikuheld på hverdage og i dagtimerne. Ligeledes 
henlægges stadig mere og mere vedligeholdelse i større byområder til tidspunk-
ter, hvor gene for trafikafvikling kan minimeres mest muligt. 
 
Det normale starttidspunkt for virksomheden fastsat som vilkår i virksomhedens 
miljøgodkendelse er kl. 06. Desuden tillades i godkendelsen et mindre antal timer 
pr. år med arbejde uden for normal arbejdstid.  
 
Colas Danmark A/S har det seneste år gennemført en række støjdæmpende til-
tag, der har reduceret virksomhedens støjbidrag. På baggrund heraf er støjen ved 
evt. drift i natperioden reduceret til 42 dB(A) ved de naboer, der er belastet med 
mest støj, hvor den vejledende støjgrænse er på 40 dB(A). Støjgrænsen i aften-
perioden og maksimalværdien på 55 dB om natten overskrides ikke. 
 
På det foreliggende grundlag har Aarhus Kommune, Natur og Miljø meddelt god-
kendelse af den midlertidige udvidelse af driftstiden. 
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2. Miljøgodkendelse  
 
På grundlag af oplysningerne i bilag 1, ansøgning om miljøgodkendelse, meddeles 
hermed godkendelse til midlertidig udvidelse af driftstiden. Godkendelsen gives i 
henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5 og omfatter kun de miljømæssige for-
hold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhe-
dens miljøgodkendelse af 19. august 1998 og gives under forudsætning af, at så-
vel nedenstående vilkår som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Tidsbegrænsning 
Nærværende tillægsgodkendelse er tidsbegrænset og bortfalder ved arbejdstids 
ophør den 22. juli 2011. 
 
Tilsynsmyndighed 
Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
Tilsynet udføres af Natur og Miljø. 
 
Øvrige miljøgodkendelser og tilladelser 
Godkendelse af anlæg til asfaltproduktion af 20-11-1991. 
Godkendelse af tank til farveløs bitumen af 22-12-1993. 
Godkendelse af gamle aktiviteter fra før 1974 og justering af støjvilkår af 19-08-
1998. 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

3.1. Generelt 

 

3.1.1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomhe-
den. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

 

3.1.2. Til vilkår D1 i miljøgodkendelse af 19. august 1998 for virksomheden tilføjes: 

 
Fra den 30. maj 2011 og frem til og med den 22. juli 2011 må der endvidere pro-
duceres asfalt på alle hverdage (mandag-fredag) kl. 05 - 06.  
 
Fra den 11. juli 2011 og frem til og med den 15. juli 2011 må der endvidere pro-
duceres asfalt i døgndrift på alle hverdage (mandag aften til fredag morgen).  
 
Støjniveauet ved boliger i det åbne land skal under produktionen overholde en 
støjgrænse på 42 dB(A) midlet over en halv time. 
 
 
 

4. Afgørelse om ikke vvm-pligt 
 
Asfaltfabrikker er omfattet af punkt 5f 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.  
 
Natur og Miljø vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommuneplan-
retningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens § 3 
stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at ændringen af virksomhedens driftstid 
ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.  
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5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 

Colas Danmark A/S, Edslev har ansøgt om tilladelse til udvidelse af virksomhe-
dens driftstid, der vil forøge virksomhedens støjbidrag i de pågældende perioder. 
Det normale starttidspunkt for virksomheden fastsat som vilkår i virksomhedens 
miljøgodkendelse er kl. 06. Desuden tillades et antal timer pr. år med arbejde 
uden for normal arbejdstid.  
 
Colas Danmark A/S har det seneste år gennemført en række støjdæmpende til-
tag, der har reduceret virksomhedens støjbidrag til omgivelserne. På baggrund 
heraf er støjen ved evt. drift i natperioden reduceret til 42 dB(A) ved de to nabo-
er, der er belastet med mest støj. Ubestemtheden på dette måleresultat er 3 
dB(A). I dag- og aftenperioden overholdes støjgrænserne med 95 % sandsynlig-
hed ved begge boliger. Ved de øvrige boliger i landzone rundt om virksomheden 
overholdes støjgrænserne hele døgnet. Maksimalværdien på 55 dB i natperioden 
overholdes ved alle naboboliger. Der er således tale om en mindre overskridelse 
af natstøjgrænsen på 40 dB(A) i en tidsbegrænset periode. Der vil ikke være pro-
duktion i weekender og på helligdage. 
 
På dette grundlag har Aarhus Kommune, Natur og Miljø meddelt godkendelse af 
den midlertidige udvidelse af driftstiden. 
 
Asfaltfabrikker er omfattet af standardvilkår i bilag 5 til Godkendelsesbekendtgø-
relsen, der skal indsættes i godkendelsen af virksomheden. Støjgrænser for virk-
somheden er dog ikke omfattet af standardvilkårene jf. § 15 stk. 1 i bekendtgø-
relsen, da disse skal fastlægges særskilt for den enkelte virksomhed afhængigt af 
virksomheden placering. Standardvilkårene for asfaltindustrien er derfor ikke ta-
get i anvendelse i forbindelse med meddelelsen af denne tillægsgodkendelse, der 
udelukkende vedrører virksomhedens driftstid og støjforhold.  
 

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

På det foreliggende grundlag og under hensyntagen til at forøgelsen af støjpåvirk-
ningen er midlertidig i en begrænset tidsperiode og af begrænset omfang vurde-
rer Århus Kommune, Natur og Miljø, at der kan meddeles godkendelse af det an-
søgte med de i godkendelsen stillede vilkår. 
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6. Klagevejledning 
 

6.1 Klage over miljøgodkendelsen  

 
Miljøgodkendelsen 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 som formål at beskytte natur 

og miljø eller rekreative interesser, og som har meddelt, at de ønsker un-
derretning om afgørelsen  

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Natur og Miljø, Valdemarsgade 
18, Postboks 79, 8100 Aarhus C, så vidt muligt elektronisk på virksomhe-
der@mtm.aarhus.dk. Klagefristen er anført på side 2. 
 
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 over miljøgodkendelsen, at der ind-
betales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 
for privatpersoner og 3.000 kr. for andre klagere, herunder virksomheder og or-
ganisationer.  
 
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 
Miljøgodkendelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet be-
handler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det 
er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer dog in-
gen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 

mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk�
mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk�
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6.2  Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt 

 
Afgørelsen om, at virksomheden/anlægget kan miljøgodkendes uden udarbejdelse 
af et kommuneplantillæg 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 be-

skyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-
ser inden for arealanvendelsen 

• miljøministeren 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Natur- og Miljøklage-
nævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV, så vidt muligt elektronisk på 
nmkn@nmkn.dk. Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet se-
nest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt på side 2.  
  
Det er en betingelse for behandling af klagen over afgørelsen om ikke VVM-pligt, 
at der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat 
til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-
somheder og organisationer.  
 
Gebyrordningen svarer i øvrigt til reglerne beskrevet under klage over miljøgod-
kendelsen. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Natur- og Miljøklagenævnet 
eventuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan 
nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses. 
 

6.3  Søgsmål 

 
En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. Søgsmålsfristen er anført på side 2. 

 
 
6.4      Offentlighed 

 
Godkendelsen bekendtgøres på Aarhus Kommunes hjemmeside og annonceres i 
Århus Onsdag og Århus Stiftstidende. Annonceringsdato er anført side 2. 

  
Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: 
 

mailto:nmkn@nmkn.dk�
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Colas Danmark A/S henning.kaas@colas.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kommunerepræsentant obv@webspeed.dk  

Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk 

Naturstyrelsen nst@nst.dk 

 

7. Bilag 

7.1. Liste over sagens akter 

 
07.02.2011 Ansøgning fra Colas Danmark A/S til Natur og Miljø 
13.05.2011 Miljømåling – ekstern støj fra Niras A/S til Colas Danmark A/S 
18.05.2011 Anmodning om supplerende oplysninger fra Natur og Miljø til Colas  
23.05.2011 Supplerende oplysninger fra Colas Danmark A/S til Natur og Miljø  
24.05.2011 Anmodning om supplerende oplysninger fra Natur og Miljø til Colas  
24.05.2011 VVM-screeningsnotat udarbejdet af Natur og Miljø 
25.05.2011 Supplerende oplysninger fra Colas Danmark A/S til Natur og Miljø 
25.05.2011 Udkast til miljøgodkendelse fra Natur og Miljø til Colas Danmark A/S  
 

7.2. Lovgrundlag mm. 

 
Lov om miljøbeskyttelse: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010 af lov om miljøbeskyttelse.  
 
Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 
13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer. 
 
Støjvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984, Ekstern støj fra virk-
somheder. 
 
Lov om planlægning 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af 
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 

mailto:eif.mikkelsen@colas.dk�
mailto:dn@dn.dk�
mailto:obv@webspeed.dk�
mailto:midt@sst.dk�
mailto:nst@nst.dk�
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