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Virksomhedens navn:  P. Olesen og Sønner A/S 

Virksomhedens adresse:  Birkegårdsvej 38, 8361 Hasselager 

Virksomhedens art, liste-
betegnelse: 

Hovedaktivitet K212:  
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller af-
fald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse 
eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 
30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et 
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfat-
tet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. 
 
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller 
sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 
med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen 
eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på 
mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 
d i bilag 1 eller listepunkt K 211 
 
Biaktivitet K206: 
Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg 
under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophug-
ning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. 
 

CVR nr.:  14345140 

P-nummer:  1013064195 

Matr.nr.:  1 ba, 1au og 1h, Hasselager By, Kolt 

Virksomheden ejes og dri-
ves af: 

 P. Olesen og Sønner A/S 

Bygninger og grunden 
ejes af: 

 P. Olesen og Sønner A/S 
 Industriområdet 25 
 8732 Hovedgård 
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1. Resume 
 
P. Olesen og Sønner A/S er en virksomhed, hvis hovedaktivitet er modtagelse og 
sortering af affald primært fra nedrivning af bygninger. Affaldet består af beton, 
tegl, asfalt, træ, metal, gips mv. Affaldstyperne sorteres og oplagres indtil det 
transporteres til genanvendelse, deponering eller forbrænding. Virksomheden har 
udelukkende tilladelse til at modtage ikke-farligt affald. Virksomheden fortager 
også neddeling af hhv. rene sorterede materialer af træ til genanvendelse i spån-
pladeproduktion og dels som brændsel, samt blandinger af træ, pap, pair og plast 
til brændsel. 
 
Virksomheden er reguleret efter revurderingsafgørelse af 20. april 2011 og nær-
værende godkendelse er tillæg til revurderingsafgørelsen. Tillægget omfatter 
modtagelse, håndtering og oplag af øgede regulerede mængder byggeaffald, ud-
videlse og renovering af eksisterende oplagsplads. I forbindelse med anlægsarbej-
det vil eksisterende belægninger blive renoveret og asfalterede, således at det as-
falterede areal bliver ca. 22.000 m2. 
 
Yderligere er der ansøgt om godkendelse af regnvandshåndtering, der omfatter 
opsamling og genanvendelse af regnvand med henblik på at mindske støvgener 
fra neddelingsaktiviteter. Denne håndtering er ikke en del af denne tillægsgod-
kendelse, da der særskilt skal ansøges om og meddeles en tilslutningstilladelse 
for afledning af overskydende opsamlet nedbør. 
 
Virksomhedens hovedaktivitet [listepunkt K212] og biaktivitet [listepunkt K206] 
er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår. Standardvilkårene 
blev implementeret ifm. revurderingsafgørelsen af 20.04.2011. Standardvilkårene 
gøres ligeledes gældende ifm. denne tillægsgodkendelse til den ansøgte udvi-
delse. 
 
Det er en forudsætning for ibrugtagning af miljøgodkendelsen, at der er meddelt 
byggetilladelse og revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands ledningssystem. 
En revideret tilslutningstilladelse vil blive meddelt sammen med byggetilladelsen. 
 
Teknik og Miljø har desuden truffet afgørelse om, at den ansøgte aktivitet ikke er 
omfattet af miljøvurderingslovens krav om VVM-pligt.  
 
Det vurderes samlet, at virksomheden efter udvidelsen 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 dette tillæg.  
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2. Miljøgodkendelse  
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, medde-
les hermed tillægsgodkendelse til modtagelse, håndtering og oplag af øgede regu-
lerede mængder byggeaffald, udvidelse af oplagsplads og renovering af eksiste-
rende oplagsplads. 
 
Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven1 kapitel 5, § 33 og omfat-
ter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurderede miljøgodken-
delse af 20. april 2011 og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående vil-
kår som vilkår i den revurderede godkendelse overholdes. 
 
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 i overensstemmelse med gældende regler om, 
at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det 
tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal re-
vurderes. 
 
Det er en forudsætning for ibrugtagning af miljøgodkendelsen, at der er meddelt 
byggetilladelse og en evt. revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands lednings-
system. En revideret tilslutningstilladelse meddeles sammen med byggetilladel-
sen. 
 
Tilsynsmyndighed 
Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
Tilsynet udføres af Aarhus Kommune, Teknik og Miljø. 
 
Øvrige miljøgodkendelser 
Ud over denne tillægsgodkendelse gælder følgende godkendelser:  
 

• Revurderingsafgørelse af 20. april 2011 
 

 
1 Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyt-
telse med senere ændringer. 
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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. Vilkår i revurderingsgodkendelsen af 20. april 2011 gælder ligeledes for aktiviteter 
og ændringer der godkendes med ved denne tillægsgodkendelse. Dog bortfalder 
følgende vilkår i revurderingsgodkendelsen af 20. april 2011: 

- 3.8.1 (erstattes af nyt vilkår 3.7.1 i denne tillægsgodkendelse). 
- 3.9.3 (erstattes af nyt vilkår 3.3.1 i denne tillægsgodkendelse). 
 

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

 

3.1.4. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra 
de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. 

 

3.1.5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”befæstet areal” menes en fast belæg-
ning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af ned-
bør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes en fast 
belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forure-
nende stoffer, der håndteres på arealet. 

 

3.1.6. 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.  
 

3.1.7. Godkendelsen er ikke tidsbegrænset.  

 

3.1.6     Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imø-
degå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe arealet tilbage i 
en miljømæssig acceptabel stand. En redegørelse for disse foranstaltninger samt 
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hvordan der lukkes ned på en forsvarlig måde, skal fremsendes til tilsynsmyndig-
hedens accept senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 

 

3.2. Etablering af anlæg m.m. 
 
Besked før et anlægsarbejde 

3.2.1. Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægs-
arbejde påbegyndes. Besked skal gives, før arbejdet går i gang, så der er mulig-
hed for at besigtige de forureningsbegrænsende foranstaltninger. 

 
Besked før anlæg tages i brug 

3.2.2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for hvornår anlægsarbejdet 
er færdigt/ændringerne er gennemført, så der er mulighed for at besigtige de for-
ureningsbegrænsende foranstaltninger, før anlægget/-ene tages i brug. Dette 
gælder kun for de planlagte ændringer, der godkendes ved denne tillægsgodken-
delse. 

 

3.3. Indretning og drift 
 
Opbevaring af byggeaffald. 

3.3.1. Blandet bygge- og anlægsaffald, kildesorteret bygge- og anlægsaffald samt fra-
sorterede materialer som f.eks. jern, isoleringsmaterialer, ledninger, træ, glase-
rede tegl, farvede sanitetsgenstande og diverse kunststoffer og plast, må kun op-
bevares og håndteres på befæstet areal med fald mod afløb eller sump, hvorfra 
der sker kontrolleret afledning. Dette krav gælder ligeledes oplag af fraktionen 
beton/tegl/mursten, som kan afgive miljøproblematiske stoffer. Kravet gælder 
ikke for uforurenet inert affald som f.eks. glas. 

 
Vedr. opbevaring af asfalt gælder særlige vilkår, jf. vilkår 3.3.1 i revruderingsaf-
gørelse af 20.04.2011. 
 

3.3.2. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbed-
res så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 

 

3.3.3. Isoleringsaffald skal opbevares således at det ikke giver anledning til støvgener. 

 

3.3.4. Affaldsfraktioner, som kan afgive uønskede stoffer til opsamlet regnvand, skal op-
bevares overdækkede. 
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3.4. Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Slukningsvand - generelt 

3.4.1. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling 
af slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Sluk-
ningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. 

 
 

3.5. Trafikforhold 
 
Ind- og udkørsel 

3.5.1. Til ind- og udkørsel skal anvendes Birkegårdsvej 

 
 

3.6. Luft 
 
Støv 

3.6.1. Neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger 
som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem. 

 
 

3.7. Affald 
 
Maksimale affaldsmængder 

3.7.1. Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres i de anførte mæng-
der: 

 

Affaldsarter EAK-  
koder 

Forventet år-
lig mængde 
(tons) 

Det maksimale 
oplag for væ-
sentlige affalds-
arter/-fraktioner 
(tons) 

Oplagsmåde og 
sted (jf. bilag 7.2) 

Blandet bygnings- og 
nedrivningsaffald, 
bortset fra affald 
henhørende under 
17 09 01, 17 09 02 
og 17 09 03 

17 09 04 2.500 250 Asfaltunderlag/beton-
dæk 
Oplag 6 / oplag 1 
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Affald til forbrænding 17 09 04 15.000 1.000 Asfaltunderlag/beton-
dæk 
Oplag 6 / oplag 1 

Affald til deponering 17 09 04 250 50 Asfaltunderlag 
Oplag 17 

Beton 17 01 01 11.000 3.000 Tæt belægning 
Oplag 15 

Mursten 17 01 02 7.000 2.000 Tæt belægning 
Oplag 15 

Tegl og keramik 17 01 03 1.000 100 Tæt belægning 
Oplag 7 

Blandinger af beton, 
mursten, tegl og ke-
ramik, bortset fra af-
fald henhørende un-
der 17 01 06 

17 01 07 2.000 200 Tæt belægning 
Oplag 8 

Træ (Rent træ og 
trykimprægneret 
træ) 

17 02 01 18.000 500 Asfaltunderlag 
Oplag 3 

Gipsbaserede bygge-
materialer, bortset 
fra affald henhø-
rende under 17 08 
01 

17 08 02 3.000 100 Asfaltunderlag 
Oplag 9 

Blandet metal og 
rene fraktioner  

17 04 07 
Og rene 
fraktioner 
heraf 
17 04 01 
til 
17 04 06 

500 100 Asfaltunderlag 
Oplag 10 
 

Kabler, bortset fra 
affald henhørende 
under 17 04 10 

17 04 11 1.000 10 Asfaltunderlag 
Oplag 10 
 

Glas 17 02 02 1.600 60 Asfaltunderlag 
Oplag 11 

Pap og pap 15 01 01 500 50 I hal, betondæk 
Oplag 1 

Plast 17 02 03 500 50 I hal, betondæk 
Oplag 1 

Isolationsmateriale, 
bortset fra affald 
henhørende under 
17 06 01- 17 06 03 

17 06 04 1.000 60 Asfaltunderlag 
Oplag 5 

Bitumenholdige 
blandinger, bortset 

17 03 02 1.100 100 Asfaltunderlag  
Oplag 12 
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*Der må kun modtages uforurenet kategori 1 jord (jord der overholder jordkvali-
tetskriteriet). 
 
Håndtering og bortskaffelse af affald 

3.7.2. Glimtændere og kviksølvholdige lyskilder skal frasorteres elektronikskrot. Denne 
type affald skal opbevares og håndteres særskilt som farligt affald. 

 
 

3.8. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
 

3.8.1. Der må kun støvbekæmpes med opsamlet regnvand fra befæstede arealer hvis 
det kan sikres at  

• det recirkulerede vand ikke nedsiver til grundvandet 
• der ikke sker overfladisk afstrømning udenfor virksomhedens befæstede 

arealer 
• det udsprøjtede vand enten løber til opsamlingstank, eller til spildevands-

ledningen 
 

 

3.9. Journalføring og kontrolrutiner 
 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

3.9.1. Journal over anvendte mængder olie, vand og el, jf. vilkår 3.10.1 i revurderings-
godkendelsen af 20.04.2011, skal være tilgængelige for og på forlangende indbe-
rettes til tilsynsmyndigheden. 

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.  

fra affald henhø-
rende under 17 03 
01 

Jord og sten, bortset 
fra affald henhø-
rende under 17 05 
03* 

17 05 04 750 50 Asfaltunderlag 
Oplag 13 

Hårde hvidevarer 16 02 11 5.000 1 I hal, betondæk 
Oplag 16 

Sanitært udstyr  250 15 I hal, betondæk 
Oplag 16 

Udtjente dæk 16 01 03 300 50 Asfaltunderlag 
Oplag 14 

Elektronikskrot 16 02 14 
16 02 16 

15 2 I hal, betondæk 
Oplag 16. 
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4. Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 
Aarhus Kommune vurderer, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens2 bi-
lag 2, punkt 11b, ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfat-
tet af bilag 1)”, og at der derfor skal foretages en vurdering af, om projektet er 
omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse i medfør af lovens § 21.  
 
En nærmere beskrivelse af projektet fremgår af vedlagte ansøgningsskema samt 
screeningsnotat.   
 
Aarhus Kommune skal som kompetent myndighed i henhold til lovens § 17, stk. 
1, vurdere, om projektet er omfattet om krav om miljøvurdering og tilladelse. 
 
Afgørelse 
Aarhus Kommune finder, at det ansøgte projekt om øgede mængder affald, udvi-
delse af oplagsareal, samt opsamling af regnvand til brug for forstøvning af af-
faldsbunker ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. miljøvur-
deringslovens § 21. Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en 
miljøkonsekvensrapport og uden kommunens tilladelse jf. lovens § 15. 
 
Aarhus Kommunes vurdering er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger i 
det indsendte ansøgningsskema samt ansøgers supplerende oplysninger om pro-
jektet fsva. landskabsforhold samt overfladevand og grundvand.  
 
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6 (Kri-
terier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bilag 2 skal under-
kastes en miljøkonsekvensvurdering). 
 
Aarhus Kommune har ved vurderingen af, at projektet ikke vil få en væsentlig 
indvirkning på miljøet og derved kan gennemføres uden miljøvurdering og tilla-
delse navnlig lagt vægt på,  
 
• At projektet er i overensstemmelse med planlægningen for området 
• At projektet ikke medfører risiko for væsentlig påvirkning af områdets grund-

vandsforekomster. 
• at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 

Brabrand Sø væsentligt eller have væsentlig betydning for bilag IV-arter. 

 
 

 

 
2 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM). 
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Aarhus Kommunes uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af vedlagte 
screeningsnotat. 
 
Aarhus Kommune bemærker herudover, at projektet efter kommunens vurdering 
ikke vil påvirke mulighederne for at opnå den ønskede tilstand i forhold til Vand-
områdeplanerne, og at det ikke vil påvirke Natura 2000-område nr. 233, Bra-
brand Sø med omgivelser væsentligt. 
 
Høring af berørte myndigheder og parter 
Aarhus Kommune har i forbindelse med sagen foretaget høring af berørte myn-
digheder, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1, og af eventuelle parter, der 
efter kommunens vurdering kan have en væsentlig, individuel interesse i sagens 
udfald.  
 
De udpegede berørte myndigheder og eventuelle parter fremgår af vedlagte 
screeningsnotat.  
 
Indkomne bemærkninger er kort refereret i vedlagte screeningsnotat samt i afsnit 
5.3, og er indgået i Aarhus Kommunes samlede vurdering af, om projektet er om-
fattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
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5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 
 
P. Olesen og Sønner A/S er en virksomhed, hvis hovedaktivitet er modtagelse og 
sortering af affald primært fra nedrivning af bygninger. Affaldet består af beton, 
tegl, asfalt, træ, metal, gips mv. Affaldstyperne sorteres og oplagres indtil det 
transporteres til genanvendelse, deponering eller forbrænding. Virksomheden har 
udelukkende tilladelse til at modtage ikke-farligt affald. Virksomheden fortager 
også neddeling af hhv. rene sorterede materialer af træ til genanvendelse og 
brændsel, samt blandinger af træ, pap, pair og plast til brændsel. 
 
Grundet pladsmangel på den eksisterende genbrugsplads, ønsker virksomheden 
at tage nabogrunden i brug, der også er ejet af virksomheden. 
 
Der er ansøgt om at øge de regulerede mængder af affald, samt at udvide area-
let, hvor affaldsmængderne opbevares. I forbindelse med anlægsarbejdet vil eksi-
sterende belægninger blive renoveret. Der er også søgt om at indvinde og recir-
kulere regnvand, der skal bruges til forstøvning for at undgå støvgener.  
 

5.1.1. Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden ligger i rammeområde 22.05.06ER jf. Kommuneplan 2009. Virk-
somheden er beliggende perifert i kommuneplanområdet og ud til ”grøn kile” om-
råde mod nordøst. 
 
Afstanden til nærmeste egentlige boligområde er ca. 700 m. Det vurderes, at man 
i disse områder ikke vil være påvirket af virksomhedens drift i væsentlig grad. 
 
For området gælder lokalplan 308. Området er udlagt til erhverv i miljøklasse 2-6. 
Aarhus Kommune har efter en konkret vurdering af specielt støjemissionen vurde-
ret, at neddelingsanlægget, som er placeret indendørs, kan klassificeres til miljø-
klasse 6. 
 
 
Det ansøgte kræver byggetilladelse og en revurdering af tilslutningstilla-
delsen. 
 
Der vil ikke forekomme væsentlig forøgelse af områdets trafikintensitet som følge 
af neddelingsaktiviteten, da træaffald til neddeling i forvejen tilkøres virksomhe-
den. 
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5.1.2. Natura 2000 områder og bilag IV-arter 
Virksomheden ligger i en afstand af mere end 2,6 km fra nærmeste Natura 2000 
område H233 (Brabrand Sø med omgivelser). Udpegningsgrundlaget for dette 
område er fem naturtyper samt tre arter. Det drejer sig om næringsrige søer og 
vandhuller, rigkær og tre skovnaturtyper samt arterne stor vandsalamander, 
damflagermus og odder.  Nærmeste lokalitet med bilag IV-arter er to vandhuller, 
hvoraf det ene er ynglevandhul for stor vandsalamander, der ligger umiddelbart 
øst for ejendommen.  
 
Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige naturområder, og bilag IV-ar-
ter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal beskyttes i henhold til bilag IV i 
Habitatdirektivet 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 områ-
der. Denne vurdering tager udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission i 
forhold til den relative store afstand til det nærmeste NATURA 2000 område. Virk-
somheden vurderes heller ikke at kunne medføre påvirkning af habitater for bilag 
IV-arter. Denne vurdering tager udgangspunkt i, at vandhullet ikke modtager 
overfladevand fra projektområdet eller på anden måde berøres af projektet.  
 
Det er således Teknik og Miljøs vurdering, at det konkrete projekt, ikke kræver 
udarbejdelse af en egentlig konsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 
2000 områderne. 

 

5.1.3. Bedste tilgængelige teknik 

I godkendelsen er der stillet en række standardvilkår, som alle bygger på princip-
pet om bedst tilgængelige teknik (BAT). 
 

5.1.4. Valg af rensningsforanstaltninger 

Der er etableret olieudskiller ifm. afløb på overdækket plads til asfaltoplag (se klo-
aktegning nedenfor). 
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Regnvand opsamles i en 1.000 m3 tank og bruges til støvbekæmpelse i forbin-
delse med neddelingsaktiviteterne.  
Det befæstede areal udgør med udvidelsen af pladsen i alt 22.000 m2. Det er med 
en nedbør på 710 mm (årsgennemsnit) vurderet at der på et år falder ca. 14.200 
m3 vand på arealerne. Vandet ledes igennem sandfang inden det ledes til tanken. 
Det regnvand der ikke genbruges til støvbekæmpelse/vanding af oplag, føres til 
den kommunale regnvandsledning. Der vil blive isat en vandbremse, så afled-
ningshastigheden ikke overskrider 10 l/s.  
 
Det er en forudsætning for ibrugtagning af miljøgodkendelsen at der er meddelt 
byggetilladelse og revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands ledningssystem. 
En revideret tilslutningstilladelse til Aarhus Vands ledningssystem gives sammen 
med byggetilladelsen. Hvis der i den forbindelse stilles ændrede krav til indretnin-
gen end dem der er nævnt ovenfor (fx krav om olieudskiller), så skal disse krav 
opfyldes inden ibrugtagning. 
 

5.1.5. Forurening 

Luft: 
Virksomheden får ingen nye processer eller luftafkast, som giver anledning til 
emissioner til luften. 
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Virksomhedens eksisterende anlæg til neddeling af hhv. rent træ samt blandinger 
af træ, pap, pair og plast, giver anledning til støvproduktion. Denne aktivitet er 
imidlertid placeret inde i sorteringshallen og neddeling forekommer med lukkede 
porte og uden udsugningsafkast fra hallen. Som yderligere foranstaltning foreta-
ges der støvdæmpning ved sprinkling med opsamlet regnvand fra udendørs befæ-
stede arealer. 
 
Udendørs affaldsoplag kan give anledning til diffus støvemission. Dette er allerede 
reguleret i den eksisterende revurderingsafgørelse fra 2011. Ved væsentlige støv-
gener skal støvende oplag enten overdækkes eller befugtes. 
 
Lugt: 
Virksomheden får ingen nye processer eller luftafkast, som giver anledning til 
lugt. 
 
Virksomheden håndterer ikke affaldsfraktioner, som giver anledning til væsentlig 
lugt. I den eksisterende revurderingsafgørelse fra 2011 er der dog stillet krav der 
kan forhindre evt. lugtgener. 
 
Støj: 
Virksomheden får ingen nye processer, som giver anledning til støj. Udvidelsen, 
som sker ved inddragelse af naboarealet, giver virksomheden større udendørs op-
lagringsarealer til affaldsfraktioner. Dette forventes ikke at øge virksomhedens 
støjemission. 
 
De eksisterende aktiviteter i form af neddelingsanlæg og sorteringsanlæg, er pla-
ceret i sorteringshallen og aktiviteterne må kun forekomme for lukket port. 
 
Intern trafik samt til- og frakørende lastbiler giver anledning til støj, men vurde-
res at være under de fastsatte støjgrænser. 
 

 

5.1.6. Grundvand 

Virksomheden er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD) og for en sydlige parts vedkommende også inden for sårbart OSD. 
 
Hele virksomhedens areal er befæstet med tæt asfaltbelægning på nær plads 15 
hvor der opbevares beton, tegl og mursten samt området med administrations-
bygning og parkering – dette areal er beliggende uden for sårbart OSD i den 
nordlige del af virksomheden. Vand fra de befæstede arealer recirkuleres ved op-
samling i tank og vandet bliver efterfølgende brugt til at overrisle nedknusnings-
aktiviteter og oplag der kan give anledning til støv – overskydende vand ledes til 
Aarhus Vands ledningssystem.  
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Oplagsarealer hvorfra der kan ske nedsivning, er dermed i ansøgningen reduceret 
til oplagspladsen for betonbrokker, tegl og mursten. Beton og tegl har traditionelt 
i visse situationer været betragtet som inert affald, men undersøgelser beskrevet 
i Miljøstyrelsens miljøprojekt nr. 1991 af marts 2018 ”Forekomst og udvaskning af 
problematiske stoffer i knust beton og tegl" viser, at beton og delvist tegl kan af-
give en række miljøproblematiske stoffer som tungmetaller og kemiske produkter, 
som tilsættes beton. Der henvises til miljøprojektet, som kan læses her: 
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/mar/problematiske-
stoffer-i-beton-og-tegl/.  
Da der over tid forventes store mængder betonaffald opbevaret på pladsen, stilles 
der af forsigtighedshensyn krav om, at denne plads skal befæstes på lige fod med 
de øvrige udendørs arealer. 
 
 
 

 
 
 

5.1.7. Spildevand 

Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden. 
 
Slagregn og afdryp fra overdækket asfaltoplag afledes via afløb og olieudskiller til 
spildevandskloakken. 
 

https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/mar/problematiske-stoffer-i-beton-og-tegl/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/mar/problematiske-stoffer-i-beton-og-tegl/


 

   19 

Ifm. udvidelsen og befæstning af store arealer, ønsker virksomheden at opsamle 
regnvand i en 1.000 m3 tank. Det opsamlede vand ønskes brugt til støvbekæm-
pelse i forbindelse med neddelingsaktiviteterne m.m. ifm. byggesagsbehandlingen 
skal der meddeles en særskilt revideret tilslutningstilladelse for afledning af over-
skydende regnvand. I den sammenhæng skal det vurderes, om der skal stilles 
særlige udledningskrav og krav til evt. renseforanstaltninger. 
 

5.1.8. Affald 

Der modtages mange forskellige affaldsfraktioner i form af byggeaffald. Virksom-
heden har ikke tilladelse til at modtage farligt affald. 
 
Virksomhedens olieudskiller er tilmeldt den kommunale tømningsordning og olie 
bortskaffes i forbindelse hermed. 
 
Affaldet fra virksomhedens drift bortskaffes i henhold til enhver tid gældende re-
gulativer i Aarhus Kommune. 
 
Det vurderes, at virksomhedens affaldsoplag ikke vil medføre gene for det eks-
terne miljø. 
 

5.1.9. Risiko 

Der forekommer ikke aktiviteter, processer eller oplag af stoffer der gør, at virk-
somheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen). Det vurderes, at virksomheden i til-
strækkeligt omfang har klarlagt risikoen for større uheld og taget de nødvendige 
forholdsregler, når de særlige vilkår til forebyggelse af større uheld er efterkom-
met. 
 

5.1.10. Tidsbegrænsning 

Miljøgodkendelsen er ikke tidsbegrænset 
 

5.1.11. Begrundelse for fastsættelse af vilkår 

Vilkårene er primært stillet for at sikre mod jord- og grundvandsforurening. 
 
Yderligere er der givet tilladelse til modtagelse og opbevaring af øgede mængder 
byggeaffald. 
 
Eksisterende vilkår i revurderingsgodkendelse af 20. april 2011 er fortsat gæl-
dende og det er præciseret, at disse vilkår ligeledes gælder for den ansøgte udvi-
delse og ændringer. 
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Specifikke vilkår er ophævet og erstattet af nyt vilkår. Det drejer sig om vilkår om 
tilladte affaldsmængder samt vilkår om befæstede arealer, hvor der er tilføjet, at 
plads til beton, tegl og mursten skal befæstes. 
 
 

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 
 
Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste til-
gængelige teknik. 
 
Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden med de ansøgte udvidel-
ser, kan drives på stedet i overensstemmelse med planlægningen for området, at 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luftemission og støj - der er an-
vendt 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. Udtalelse fra andre  
 
Udtalelse fra virksomheden 
Virksomheden har haft et udkast til godkendelsen til kommentering og har bl.a. 
haft følgende bemærkninger: 
 
”Det ser generelt meget fornuftigt ud. 
 
Dog er vi kede af at der bliver stillet krav om asfalteret belægning under nedknust 
tegl og beton. Vi udtager jo løbende renhedsprøver af materialet for at kunne be-
vise renheden af produktet overfor vores kunder som jo oftest bruger knuset til at 
fylde under veje og lignende. Derudover er en asfaltbelægning ikke særlig hen-
sigtsmæssig ift. de store maskiner som kører/krøjer på knusepladsen samt det 
tunge oplag af materialer. Det kan en asfaltbelægning ikke holde til med tiden”. 
 
Aarhus Kommunes kommentarer til virksomhedens udtalelse var bl.a.:  
Vilkåret er stillet fordi beton, tegl, sanitet mv. kan indeholde biocidrester, og da 
det oplagres nedknust i store mængder i et område med særlige drikkevandsinte-
resser, vurderes det at oplaget udgør en uacceptabel risiko for forurening af 
grundvandsressourcen.  
 Teknik og Miljøs krav vil således være tæt belægning og opsamling/afledning til 
spildevandsledning, som er gældende for de øvrige arealer” . 
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Virksomheden accepterede dette. 
  
 
Udtalelser fra myndigheder 
Aarhus Kommune har udpeget og hørt følgende berørte myndigheder i forbindelse 
med sagsbehandlingen af VVM-ansøgningen og ansøgningen om miljøgodken-
delse:  
 
Miljøstyrelsen  
Har ikke haft bemærkninger til ansøgningen. 
 
Region Midtjylland 
Har ikke haft bemærkninger til ansøgningen. 
 
Aarhus Vand 
Har ikke haft bemærkninger til ansøgningen. 
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6. Klagevejledning 
 

6.1. Klage over afgørelsen 
 
Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker un-
derretning om afgørelsen. 

 
Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt  
Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af miljø-
vurdering og tilladelse, kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet af: 
• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-

skyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen 

• Miljøministeren 
 
 
Hvordan klager man 
En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven 
skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen 
Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Føde-
vareklagenævnet. Klagefristen er anført på side 2. 
 
Du logger på Klageportalen via https://kpo.naevneneshus.dk , borger.dk eller 
virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID. Når du er inde i Klageportalen skal du vælge 
hvilket nævn, som skal behandle klagen. Her skal du vælge: Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af vejledningen 
på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med beta-
lingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i 
klagen.  

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://borger.dk/
https://virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-
sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, bedes du sende en begrundet an-
modning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk.  
Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 
Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:  
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vej-
ledning/ 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler 
en klage, medmindre 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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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 
Sundhedsstyrelsen og  
Styrelsen for Patientsikkerhed 

sst@sst.dk 

stps@stps.dk, 
trnord@stps.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet Aarhus Bugt  aarhus@friluftsraadet.dk  
Miljø- og fødevareministeren mst@mst.dk 
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org  
Byggeri byggesag@mtm.aarhus.dk 

 
 

mailto:sst@sst.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:trnord@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk/
mailto:hoering.dk@greenpeace.org
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
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7. Bilag 
7.1. Liste over sagens akter 

 
Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø. 

 
 

7.2. Ansøgning om miljøgodkendelse 
 
Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø. 
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7.3. Oversigtsplan 
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7.4. Lokalplan mm. 
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7.5. Lovgrundlag mm. 
 

Miljøbeskyttelsesloven: 
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af 
lov om miljøbeskyttelse. 
 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2019 om sam-
ordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og 
konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM). 
 

Miljøvurderingsloven: 
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 

Godkendelsesbekendtgørelsen: 
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om 
godkendelse af listevirksomhed. 
 
Standardvilkårsbekendtgørelsen: 
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse 1537 af 9. december 2019 om stan-
dardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 
 
Olietankbekendtgørelsen: 
Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om 
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
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