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Miljøgodkendelse af listevirksomhed 

i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
 
 
Virksomhedens navn: COOP Danmark A/S / HFG Food Factory 
  
  
CVR nr.: 26259495 
  
  
P-nummer: 1015779418 
  
  
Virksomhedens art, listebetegnelse: F102. Virksomheder, der foretager be-

handling og forarbejdning med henblik 
på fremstilling af levnedsmidler på basis 
af animalske råstoffer med en kapacitet 
til produktion af færdige produkter på 
mere end 75 tons pr. dag.  

   
  
Løbenummer: NM/09/01314 
  
  
Virksomhedens adresse: Brunagervej 2 
 8361 Hasselager 
  
  
Matr. nr.: Delnr. 4 af matr. nr. 6a, Kattrup By, Kolt 
  
  
Virksomheden ejes og drives af: COOP Danmark A/S / HFG Food Factory 
  
  
Bygninger og grund ejes af: COOP Danmark A/S 
 Roskildevej 65 
 2620 Albertslund 
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1. Resume 
 
Godkendelsen omfatter en ny kødvarevirksomhed drevet af COOP / HFG Food 
Factory. Virksomheden placeres ved Beringvej / Brunagervej i Hasselager, hvor 
COOP også har deres ferskvareterminal. 
 
Virksomheden producerer detailpakninger af hakket, forarbejdet og skiveskåret 
kød. Råvarerne leveres i form af råt/frosset kød. Det pakkede kød leveres til salg i  
butikker i Danmark.  
 
Produktionen forventes ved opstart af virksomheden at udgøre 600 ton pr. uge, 
men produktionen vil kunne udvides til 1.200 ton pr. uge.  
 
Virksomheden vil være i drift alle ugens dage og døgnet rundt.  
 
Der vil ikke foregå konservering, røgning, kogning eller lignende på virksomhe-
den. Der forventes således ikke at være nogen form for lugtgener fra virksomhe-
den.  
 
Støjen fra virksomheden vil udgøre den væsentligste påvirkning i forhold til omgi-
velserne. Der er foretaget beregninger af støjforholdene, som viser at virksomhe-
den vil kunne overholde støjvilkårene, som er fastsat i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens vejledning.  
 
Der vil endvidere forekomme en del spildevand fra virksomheden specielt i forbin-
delse med rengøring. Der vil blive meddelt særskilt tilladelse til afledning af dette. 
 
Ansøgningen forholder sig til relevant renere teknologi og virksomheden bliver 
indrettet med et avanceret produktionsanlæg, der som udgangspunkt leverer et 
slutprodukt med mindst mulig råvareforbrug. 
 
Natur og Miljø vurderer, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil 
kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overens-
stemmelse med miljøgodkendelsen. 
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2. Miljøgodkendelse  
 
På grundlag af oplysningerne i bilag 6.4, ansøgning om miljøgodkendelse samt 
supplerende oplysninger, meddeles hermed godkendelse af levnedsmiddelvirk-
somhed til forarbejdning af kødvarer.  
 
Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfat-
ter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.  
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor, 
overholdes straks fra start af drift herunder i indkøringsperioden. 
 
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 om 8 år i overensstemmelse med gældende 
regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. 
 
 

Tilsynsmyndighed 

Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
Tilsynet udføres af Natur og Miljø. 
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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. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra 
de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. 

 

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. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imøde-
gå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en 
miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger 
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt 
eller delvist.  

 
 

3.2. Indretning og drift 

 
Parkerings- og kørearealer 

3.2.1. Parkerings- og kørearealer skal være med tæt belægning med effektiv afvanding 
til kloak. Belægningen skal vedligeholdes således, at der ikke opstår risiko for 
nedsivning af overfladevand.  
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Oplag 

3.2.2. Opbevaring og håndtering af flydende råvarer, hjælpestoffer og affald skal ske 
miljømæssigt forsvarligt på befæstede og sikrede områder med impermeabel be-
lægning og med opkant eller tilsvarende, således at eventuelt spild ikke indebæ-
rer risiko for nedsivning i jorden eller afledning til kloak. 
Ved ”impermeabel belægning” forstås et befæstet areal, der er uigennemtrænge-
ligt for de forurenende stoffer som håndteres på arealet. SF-sten eller tilsvarende 
flisebelægning anses normalt ikke som uigennemtrængelig for de aktuelle produk-
ter.  
 
Driftstid 

3.2.3. Virksomheden må være i drift alle ugens dage døgnet rundt. 

 
 

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 hændelsen 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 driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. 

 
Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. 
 
 

3.4. Trafikforhold 

 
Ind- og udkørsel 

3.4.1. Primær ind- og udkørsel for lastbiler skal ske fra Beringvej. 

 

3.5. Støj 

 
Støjgrænser 

3.5.1. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til 
støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De 
angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i 
dB(A). 
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I erhvervs- og industriområder i lokalplanens delområde I 
II erhvervs- og industriområder i lokalplanens delområder II og III 
III eksisterende boliger og højskolen beliggende indenfor lokalplanområdet, kommu-

neplanens rammeområde 220009LB, kommuneplanens rammeområde 220208BL 
og boliger i det åbne land udenfor lokalplanområdet   

IV boligområderne 220201BO og 220204BO nord for Hovedvejen    
 

 Kl. 

Reference 

tidsrum 

Timer 

I 

dB(A) 

II 

dB(A) 

III 

dB(A) 

IV 

dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 70 60 55 45 

Lørdag 07-14 7 70 60 55 45 

Lørdag 14-18 4 70 60 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 70 60 45 40 

Alle dage 18-22 1 70 60 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 70 60 40 35 

Maksimalværdi 22-07 - - - 55 50 

 
Kommuneplanens rammeområder fremgår af bilag 6.2 og lokalplan 411’s delom-
råder af bilag 6.3. 
 
Kontrol af støj 

3.5.2. Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen dokumentere, 
at støjgrænserne er overholdt. Såfremt der ikke er sket ændringer i det grundlag, 
der har været brugt ved støjberegningerne fremsendt med ansøgningen, kan do-
kumentationen ske ved en redegørelse herom.    

 
Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder efter 
virksomhedens opstart.  
 
Krav til støjmåling 

3.5.3. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 
5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder.  

 
Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale 
med tilsynsmyndigheden. 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 støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig støjbestemmelse. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
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Definition på overholdte støjgrænser 

3.5.4. Grænseværdier for støj, jf. vilkår 3.5.1 anses for overholdt, hvis målte eller be-
regnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænse-
værdien. 

Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstem-
melse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 
dB(A). 
 
 

3.6. Luft 

 
Støv 

3.6.1. Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor virksom-
hedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 

 
Svejsning 

3.6.2. Afkast fra svejserøg skal føres over tag, så der sikres fri fortynding. 

  

3.6.3. Svejserøg skal før emission ledes via filter, som skal være i stand til at tilbagehol-
de mindst 99% af svejserøgen.  

 
 
Fyringsanlæg 

3.6.4. Virksomheden skal overholde nedenstående emissionsgrænseværdier 

 

Parameter Emissionsgrænseværdi  

(mg/Nm3 tør røggas ved 10% O2) 

NOx regnet som NO2 65 

CO 75 

 
 
Immissionskoncentration 

3.6.5. Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskon-
centrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof 

 

B-værdi 

mg/m3 
NOx regnet som NO2 0,125 

CO 1,0 
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En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luf-
ten udenfor virksomhedens område. 
 

 

Kontrol af luftforurening 

3.6.6. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved måling og beregning 
skal dokumentere, at vilkår 3.6.4 og 3.6.5 er overholdt.  

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden.  
 
 

 Krav til luftmåling 

3.6.7. Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i over-
ensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsynsmyndigheden. 
 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til 
at udføre de konkrete luftkontrolmålinger.  
 

 Emissionsmålinger skal foretages som præstationsmålinger. Der skal foretages 3 
målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 
målinger er mindre end eller lig med grænseværdien og intet måleresultat for en 
enkelt prøve overstiger emissionsgrænseværdien i vilkår 3.6.4 med mere end en 
faktor 1,5. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-
værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig 
med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. 
 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgif-
terne hertil afholdes af virksomheden. 
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3.7.  Lugt 

 
Lugtgrænse 

3.7.1. Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m3 i om-
givelserne. Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

3.7.2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal doku-
mentere, at grænseværdien i vilkår 3.7.1 for lugt er overholdt 

  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
 

 Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveud-
tagning og analyse af lugt. 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metode-
blad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Mil-
jøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale 
med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det 
skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for mid-
lingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er 
korrigeret for følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal be-
regninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 
enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, skal 
der:  
- enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er min-

dre end 50 %, eller 
- udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af målese-

riens 2 højeste lugtemissioner. 
 
 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99% fraktil er mindre end eller 
lig med grænseværdien. 
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Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og 
beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 
 
 

3.8. Affald 

 
Håndtering og bortskaffelse af affald 

3.8.1. Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden ge-
ner for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening.  

 

3.8.2. Farligt affald skal anmeldes til Århus Kommune, AffaldVarme Århus i henhold til 
bestemmelserne i Århus Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ.  

 

3.8.3. Ikke genanvendeligt farligt affald skal afleveres til Modtagestationen for farligt af-
fald, Ølstedvej 36, 8200 Århus N, medmindre der i henhold til bestemmelserne i 
Århus Kommunes til enhver tid gældende regulativ opnås fritagelse herfor. 

 
 

3.9. Sikring mod jord- og grundvandsforurening 

 

3.9.1. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utæt-
heder skal straks udbedres. Aktiviteter, der foregår på beskadigede arealer, skal 
ophøre og må først genoptages, når skaderne er udbedret. Spild på arealerne skal 
straks opsamles.  

 

3.9.2. Kloakledninger og tilhørende brønde og fedtudskillere skal til enhver tid være tæt-
te, så der ikke kan ske udsivning. 

 

3.9.3. Inden ibrugtagning af afløbssystemet skal der foretages tæthedskontrol af dette. 
Kontrollen skal udføres i henhold til vilkår 3.9.4. Resultatet af kontrollen fremsen-
des til tilsynsmyndigheden. 

 

3.9.4. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at nedgravede 
kloakledninger, brønde og fedtudskillere er tætte. 

Kontrollen skal foretages senest 3 måneder efter, tilsynsmyndigheden har med-
delt kravet. 
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Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings "Norm for tæthed 
af afløbssystemer i jord", Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med 
ændringer af 13. oktober 1990. Ved kontrollen skal anvendes skærpet tætheds-
klasse. 
 
Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firma-
ets beskrivelse af, hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet heraf, 
skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter kontrollen har fundet 
sted. Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyn-
digheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt.  
Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrol. Hvis afløbssystemet er 
tæt, kan der maksimalt kræves tæthedskontrol én gang hvert 5 år. 
Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af virksomhe-
den. 
 
 

3.10. Journalføring og kontrolrutiner 

 
Eftersyn af anlæg og arealer 

3.10.1. Tekniske anlæg og installationer skal som minimum inspiceres i overensstemmel-
se med Anneks VII ”Inspektionsoversigt for installationer – bygning” i den frem-
sendte ansøgning om miljøgodkendelse. 

 

3.10.2. Befæstede parkerings- og kørearealer skal inspiceres en gang om måneden. 

 

3.10.3. Der skal føres journal over eftersynet med tekniske anlæg, installationer og befæ-
stede parkerings- og kørearealer med dato for eftersyn, reparationer og udskift-
ninger.  

 
 

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

3.10.4. Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer, energiforbrug (fjern-
varme, gas og el) og vandforbrug. 

Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 
 
 
Opbevaring af journaler 

3.10.5. Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsyns-
myndigheden. 

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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3.11. Indberetning 

 

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

 
- anvendte mængder råvarer 
- producerede mængder færdigvarer 
- for hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted, for farligt af-

fald oplyses endvidere EAK-kode 
- forbrug af energi og vand   
 

Nøgletal 
På baggrund af oplysningerne skal følgende nøgletal opstilles for virksomhedens 
drift.: 
- Energiforbrug pr. ton færdigvare  
- Vandforbrug pr. ton færdigvare  
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer virksom-
heden har taget for at indføre den bedste tilgængelige teknik samt eventuelle pla-
ner for indførelse af dette i fremtiden. 
 
Frist for indberetning 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.  
Afrapportering skal ske pr. 1. januar og omfatte det forgangne kalenderår. 
 
Første afrapportering er pr. 1. januar 2012. 
 
Ændring af regnskabsår og frist for indberetning 
Regnskabsår og frist for indberetning kan efter aftale med tilsynsmyndigheden 
ændres, så det stemmer overens med virksomhedens grønne regnskab. 
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4. Vurderinger 
 

4.1. Miljøteknisk vurdering 

 
COOP / HFG Food Factory har den 14. december 2009 søgt om godkendelse af en 
kødvarevirksomhed. Virksomheden skal foretage hakning, opskæring, skiveskæ-
ring m.m. af kød, som pakkes og leveres til COOP’s butikker. Det planlagte pro-
duktvolumen er sat til 1.200 ton pr. uge. Der startes med et volumen på 600 ton 
pr. uge.  
Kødet modtages i rå, frosset form. Der vil ikke foregå udbening af kødet på virk-
somheden, ligesom der ikke vil foregå konservering, kogning, røgning eller lig-
nende på virksomheden. Ansøgningen er vedlagt som bilag 6.4.  
 
Virksomheden er en levnedsmiddelvirksomhed, der godkendes i henhold til god-
kendelsesbekendtgørelsens listepunkt F 102: Virksomheder, der foretager be-
handling og forarbejdning med henblik på fremstilling af levnedsmidler på basis af 
animalske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere 
end 75 tons pr. dag. Virksomheden er i-mærket og godkendelsen skal derfor ta-
ges op til revurdering 8 år efter nærværende godkendelse.  
 
 

4.1.1. Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden er placeret i kommuneplanens rammeområde 220207ER. Efter 
rammebestemmelserne må der etableres virksomheder indenfor virksomheds-
klasse 2-6 i området. Virksomheden vurderes at tilhøre klasse 4. 
For området gælder endvidere lokalplan 411 og Tillæg til lokalplan 411 - Er-
hvervsområde ved Kattrup i Hasselager Kolt. 
Virksomheden er placeret i lokalplanens delområde I, som er udlagt til større in-
dustri-, entreprenør- værksteds-, oplags- og transportvirksomhed. 
 
Virksomheden er beliggende i et område med god trafikal tilgængelighed til det 
overordnede vejnet. Virksomheden har til- og frakørsel via Beringvej for lastbiler 
og fra Brunagervej for personale. Fra Beringvej er der adgang til Hovedvejen en-
ten direkte eller via Hovvejen. Fra Hovedvejen er der via Torshøjvej forbindelse til 
motorvejsnettet. Antallet af lastbilkørsler til- og fra virksomheden vil på døgnbasis 
udgøre mellem 100 og 230.   
 
Virksomheden er placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), 
der samtidigt er sårbart overfor forurening. Nærmeste indvindingsboring er place-
ret mere end 300 meter fra virksomheden.  
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I henhold til Kommuneplanens bestemmelser klassificeres virksomheden som til-
hørende grundvandsklasse 2. Sådanne virksomheder kan som udgangspunkt ikke 
placeres i sårbare OSD medmindre en konkret vurdering viser, at virksomhedens 
indretning og drift sikrer, at grundvandet ikke forurenes. Der er ikke aktiviteter 
eller oplag på virksomheden, som vurderes at udgøre en særlig risiko for grund-
vandet. Arealer med transport/kørsel, hvor der kunne være risiko for uheld vil 
være med fast belægning. Oplag af rengøringsmidler m.m. vil ske indendørs i der-
til indrettede områder. 
  
Spildevand vil blive afledt til Viby Rensningsanlæg. Overfladevand til det offentlige 
regnvandssystem. Virksomheden bliver meddelt særskilt spildevandstilladelse.  
 

4.1.2. Bedste tilgængelige teknik 

I ansøgningen har virksomheden gennemgået aktiviteterne i forhold til de bedst 
tilgængelige, sammenlignelige eller bedre teknikker defineret i det vertikale BREF-
dokument om Fødevarer og mejeriprodukter og i forhold til en række horisontale 
BREF-dokumenter. Det fremgår af rapporten, at virksomheden opfylder de rele-
vante vertikale og horisontale BREF-dokumenter.  
 

4.1.3. Forurening 

Luft/lugt 
Virksomhedens ventilations- og udsugningsanlæg har alene til formål at sikre ac-
ceptabelt luftskifte i produktionslokaler og velfærdsområder.  
Der etableres punktudsugning fra værkstedsområdet.  
Udover punktudsugning fra emhætter i kantinekøkkenet forekommer der ikke 
punktudsugning fra virksomhedens produktionsanlæg. Der forventes således ikke 
nogen form for lugtgener fra virksomheden.  
 
Bygningerne opvarmes ved fjernvarme. Derudover etableres gasfyr som supple-
ring for i alle driftssituationer, at kunne producere varmt brugsvand til rengø-
ringsprocessen. Gasfyret vil være på 250 kW. Godkendelsen indeholder vilkår for 
emissionen af NOx og CO fra anlægget.  
 
Støj 
Nærmeste støjfølsomme arealanvendelse er nord for virksomheden, hvor Kolt Æl-
drehøjskole er placeret. Afstanden fra virksomhedens skel til højskolen er knap 
100 meter. Sydøst for virksomheden findes en eksisterende bolig i en afstand af 
ca. 250 meter. Nærmeste samlede boligområde er beliggende nord for Hovedve-
jen i en afstand af ca. 250 meter. 
De gennemførte støjberegninger viser at virksomheden kan overholde godkendel-
sens støjvilkår, som er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejleden-
de støjbestemmelser. Det er ved støjberegningerne forudsat, at der etableres 
støjafskærmninger på nærmere definerede strækninger. Godkendelsen indeholder 
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vilkår om, at der efter ibrugtagning af virksomheden skal fremsendes dokumenta-
tion for overholdelse af støjvilkår. 
 
Spildevand 
Spildevandet fra virksomheden opstår primært i forbindelse med rengøring af 
produktionsanlæg og lokaler samt fra vask af kasser. Den årlige afledte vand-
mængde vil udgøre knap 80.000 m3, hvoraf ca. 10.000 m3 vil være kølevand.  
Spildevandet fra rengøring i produktionen, fra anlæg for vask af kasser og fra 
kantinekøkken vil passere 3 separate fedtudskillere inden afledning til det kom-
munale ledningsnet.  
 
Overfladevand fra virksomheden vil blive ledt til Århus Vand A/S’s regnvandssy-
stem. 
 
Der vil blive udarbejdet særskilt tilladelse til afledning af spildevand fra virksom-
heden. 
 
Sikring af jord og grundvand 
Virksomheden er beliggende i et sårbart område med særlige drikkevandsinteres-
ser. Virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at det vurderes, at der 
ikke er nogen særlig risiko for grundvandet. Godkendelsen indeholder vilkår om 
regelmæssigt eftersyn af befæstede parkerings- og kørearealer. Godkendelsen in-
deholder endvidere krav om, at afløbssystemet skal tæthedsprøves inden ibrug-
tagning og at tilsynsmyndigheden fremadrettet kan forlange at der foretages tæt-
hedsprøvning af systemet.    
 
 

4.1.4. Affald 

Virksomhedens affaldsproduktion forventes at bestå af følgende typer og mæng-
der: 
 

 Årlig mængde i ton Bortskaffelse 

Fedtrester  95 Genbrug 

Spildvæv fra dyr 830 Genbrug 

Papir og pap 10 Genbrug 

Plastik 85 Genbrug 

Træ 10 Genbrug 

Blandet affald 10 Forbrænding 

 
Virksomheden forventes ikke at producere farligt affald i større mængder. I relati-
on til drift og vedligehold af produktionsanlæg kan der dog forventes at opstå 
mindre mængder. Godkendelsen stiller krav til opbevaringen af flydende stoffer, 
herunder affald, som kan udgøre en miljømæssig risiko.  
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4.1.5. Risiko 

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.   
Virksomheden har en række kontrolrutiner i forhold til gennemgang af køleanlæg 
m.m. som vurderes at imødegå risikoen for uheld og deraf afledt forurening fra 
anlæggene. Kølemediefyldningen er på 2.500 kg ammoniak. 
 

4.1.6. Tidsbegrænsning 

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset, men skal revurderes 8 år efter meddelelsen. 
   

4.1.7. Begrundelse for fastsættelse af vilkår 

Støjvilkårene i godkendelsen er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledning på området. 
 
Tilsvarende er vilkår om lugt fra virksomheden og emissioner fra fyringsanlæg 
fastlagt på baggrund af Miljøstyrelsens vejledninger på området. 
 
 

4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

 
Århus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste til-
gængelige teknik. 
 
Århus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i 
overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen 
- vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vurde-
res at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende 
 

4.3. Udtalelse fra andre  

 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i JP Århus og Århus Onsdag  
den 10. og 13. januar 2010. 
Natur- og Miljøkontoret har ikke modtaget henvendelser i forbindelse hermed.  
 
Udkast til ansøgningen har været sendt til COOP Danmark A/S og til Bascon A/S.  
Der er i den forbindelse modtaget bemærkninger, der har givet anledning til min-
dre redaktionelle ændringer. 
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5. Klagevejledning 
 

5.1. Klage over miljøgodkendelsen  

 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
• ansøgeren 
• 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 samt, at de øn-
sker underretning om afgørelsen 

 
Skriftlig klage og klagefrist 

Godkendelsen vil blive annonceret i JP Århus og Århus Onsdag den 17. februar 
2010. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Århus Kommune, Natur og Mil-
jø, Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Århus C.  Vi sender derefter klagen vi-
dere til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved be-
handlingen af sagen. 
 
Klagefristen er anført på forsiden. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 

5.2. Søgsmål 

 
Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstole-
ne inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Søgsmålsfristen er anført på forsiden. 
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5.3. Underretning om afgørelsen  

 
Følgende er underrettet om afgørelsen: 
 

Navn  

COOP Danmark A/S Roskildevej 65, 2620 Albertslund 

COOP Danmark A/S, att.: Martin Birch Jensen Martin.Birch.Jensen@coop.dk 

Bascon A/S asv@bascon.dk, csl@bascon.dk  

Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kommunerepræsentant obv@webspeed.dk  

Greenpeace hoering@nordic.greenpeace.org  

Fødevareregion Århus, Veterinærafdelingen aarhus@fvst.dk 

Bygningsinspektoratet bygningsinspektorat@mtm.aarhus.dk 
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6. Bilag 

6.1. Liste over sagens akter 

 
Journal nr.: NM/09/01314 

 

Bilag nr. Dokument omhandler Dato 

004 Ansøgning om miljøgodkendelse 16.12.2009 

007 Anmodning om supplerende oplysninger 23.12.2009 

008 Supplerende oplysninger om støj 23.12.2009 

009 Supplerende oplysninger om gasfyr m.m. 23.12.2009 

010 Annoncering af ansøgning 28.12.2009 

011 Bilag til ansøgning i elektronisk form 28.12.2009 

012 Anmodning om supplerende oplysninger  28.12.2009 

015 Anmodning om supplerende oplysninger  12.01.2010 

016 Supplerende oplysninger om støj m.m. 21.01.2010 

017 Anmodning om supplerende oplysninger 26.01.2010 

018 Supplerende oplysninger om trafik 02.02.2010 

019 Supplerende oplysninger om grundvandsbeskyttelse 09.02.2010 

021 Fremsendelse af udkast til godkendelse 09.02.2010 

022 Bemærkninger til udkast til godkendelse 11.02.2010 
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6.2. Oversigtsplan – kommuneplanrammer med angivelse af virksom-

hedsplacering 
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6.3. Lokalplankort 
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6.4. Ansøgning om miljøgodkendelse 
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6.5. Lovgrundlag mm. 

 
Lov om miljøbeskyttelse: 

� Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbe-
skyttelse.  

 
Godkendelsesbekendtgørelsen: 

� Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af 
listevirksomhed med senere ændringer. 
 
Godkendelsesvejledningen: 

� Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
 
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. 
 
Luftvejledningen: 

� Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virk-
somheder. 
 
B-værdier: 

� Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2002 om B-værdier, inkl. supplementer til vejled-
ningen. 
 
Lugtvejledningen: 

� Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomhe-
der. 

 
Affaldsbekendtgørelsen: 

� Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald.  
 
 


