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Virksomhedens navn: Norecco A/S 

Virksomhedens adresse: Oceanvej 4 

Virksomhedens art, listebetegnelse: K206: Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, 
bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 
1, autoophugning, skibsophugning, 
biogasfremstilling, kompostering og 
forbrænding.  

K 212: Anlæg for midlertidig oplagring 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 en 
4 containere med et samlet volumen på 
mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af 
listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 
211.  

5.3 b): Nyttiggørelse eller blanding af 
nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt 
affald, hvor kapaciteten er større end 75 
tons/dag, og hvorunder en eller flere af 
følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget 
aktiviteter omfattet af direktiv 91/271/EØF om 
rensning af spildevand:  

i) Biologisk behandling  

ii) Forbehandling af affald med henblik på 
forbrænding eller medforbrænding. 

K 201: Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor 
virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af 
listepunkt 5.1 eller 5.2 b i bilag 1. 

K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af 
farligt affald forud for nyttiggørelse eller 
bortskaffelse med en kapacitet på mindre end 
eller lig med 50 tons. 



 
 

CVR nr.: 30518438 

P-nummer: 1019556774 

Tlf.nr.: 70252532 

Matr.nr.: 2209, Aarhus Bygrunde 

Virksomheden inklusive bygninger ejes 
og drives af: 

Norrecco A/S, K-vej 19, Prøvestenen, 2300 
København 

Grunden ejes af: Aarhus Havn 
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1. Resume 
Norrecco A/S har ansøgt om et tillæg til deres eksisterende miljøgodkendelse af den 25. 
august 2015 med efterfølgende ændringer. Norrecco´s eksisterende miljøgodkendelse 
omfatter modtagelse, sortering og neddeling af bygge- og anlægsaffald som fx beton og 
træ samt modtagelse af papir, pap og plast m.v. Al modtagelse er med henblik på 
genanvendelse. Desuden modtages, analyseres og karteres jord herunder forurenet jord. 

Norrecco A/S har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de søger om tilladelse til 
vilkårsændring til ændring af oplags- og årlige mængder på enkelte fraktioner samt 
neddeling af trykimprægneret træ og jernbanesveller med et maks. på 10. tons pr. dag, 
inden transport til godkendt behandlingsanlæg.  

Trykimprægneret træ og jernbanesveller betragtes som farligt affald. Oplag og neddeling 
af disse materialer er derfor omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens K 201 og K 203. 
Modtagelse, sortering og neddeling af øvrigt affald er omfattet af listepunkt K206 og K212.  

Opstart af ansøgningen har været annonceret på kommunens hjemmeside i 14 dage fra 
den 1-15. september 2022. Aarhus Kommune har i denne forbindelse ikke modtaget 
henvendelser med ønske om at følge eller få indblik i sagen. 

Herudover er kommunens byggeafdeling og Østjyllands Brandvæsen blevet hørt i forhold 
til byggelovens anvendelsesbestemmelser samt en afklaring i forhold til om det ansøgte er 
i overensstemmelse med beredskabslovens tekniske forskrifter. Kommunens 
Byggeafdeling har meddelt, at aktiviteten ikke kræver nogen byggetilladelser. Østjyllands 
Brandvæsen har I forbindelse med høringen sendt supplerende spørgsmål til 
virksomheden for at afklare de brandmæssige forhold på virksomheden. På baggrund af 
korrespondancen med Østjyllands Brandvæsen har Norrecco A/S revideret deres 
oprindelige ansøgning således, at den samlede mængde af brændbart materiale der kan 
opbevares på matriklen, er blevet nedjusteret. Østjyllands Brandvæsen har endvidere 
oplyst, at der skal fremsendes en ansøgning for det brændbare oplag i forhold til 
”Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer”. 

Udkastet til miljøgodkendelsen har endvidere været i høring hos Norrecco og hos Aarhus 
Havn. Aarhus Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger i denne forbindelse. 

Støj er virksomhedens væsentligste forureningsparameter, men en gennemført 
støjberegning i forbindelse med den eksisterende miljøgodkendelse viser, at de gældende 
støjvilkår i området overholdes selv i en worst-case driftssituation. I den eksisterende 
miljøgodkendelse er der endvidere sat krav til, at eventuelle støvproblemer afhjælpes fx 
ved væskeforstøvning af materialer og udendørs kørearealer. Overfladevand der falder på 
pladsen opsamles og renses i et internt renseanlæg før udledning til bugten. 

Nærværende godkendelse er givet på baggrund af de vilkår som er meddelt i 
miljøgodkendelsen af den 25. august 2015 samt nedenstående vilkår. Der er i forbindelse 
med udarbejdelsen taget udgangspunkt i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse 
samt standardvilkår for listepunkt K 203. 

Aarhus Kommune har samlet vurderet, at et tillæg til virksomhedens eksisterende 
miljøgodkendelse ikke vil kunne medføre nogen væsentlige gener for omgivelserne, når 
driften sker i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse. 

Med denne tillægsgodkendelse imødekommes det ansøgte. 
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Aktiviteten er endvidere omfattet af bilag 2, pkt. 13a "Ændringer eller udvidelser af 
projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved 
at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet i 
"Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)”, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

Aarhus Kommune har derfor gennemført en screening af projektet og vurderet, at dette 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om 
miljøvurdering. Afgørelse om at projektet ikke skal miljøvurderes (ikke VVM-pligt) indgår 
som en del af denne afgørelse og der er udarbejdet et screeningsnotat som kan ses i bilag 
3. 

 

2. Miljøgodkendelse  
På grundlag af ansøgers oplysninger i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse, 
meddeles hermed godkendelse til vilkårsændring til ændring af oplags- og årlige mængder 
på enkelte fraktioner samt neddeling af trykimprægneret træ og jernbanesveller, inden 
transport til godkendt behandlingsanlæg. 

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.  

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i miljøgodkendelsen af 
den 25. august 2015 samt dem der er beskrevet nedenfor overholdes straks. 

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i god tid 
forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden 
tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 

 

Følgende vilkår i hovedgodkendelsen bortfalder:  

• Vilkår 3.3.13 ”Der må kun neddeles rene sorterede materialer. Blandinger må dog 
neddeles, såfremt det neddelte, skal nyttiggøres i den blandede form”. 
 

• Vilkår 3.3.15 ”Der må ikke neddeles trykimprægneret træ eller jernbanesveller” 
 

Vilkårene erstattes med følgende vilkår: 

• Virksomheden må modtage og neddele trykimprægneret træ og jernbanesveller, jf 
vilkår 3.2.1 i nærværende godkendelse. 

  

Følgende vilkår ændres i hovedgodkendelsen: 

• Vilkår 3.3.2- Enkelte affaldsfraktioner i tabel 1 ændres, jf vilkår 3.2.6 i 
nærværende godkendelse. 
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Risikoforhold  
Virksomheden er ikke omfattet af § 4/§ 5 i risikobekendtgørelsen.  
 
 
Tilsynsmyndighed 
Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.  
Tilsynet udføres af Teknik og Miljø.  
 

Øvrige tilladelser/afgørelser 
Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse af 25. august 2015 
Miljøgodkendelse og screeningsafgørelse til etablering af ressourcecenter på Oceanvej 4, 
8000 Aarhus C. 
 
Revurdering af miljøgodkendelse af den 1. februar 2021 
Revurdering af miljøgodkendelse i henhold til Bat-konklusioner. 
 
Tilslutningstilladelse af 30. november 2015 
Afledning af vand fra tankning- og vaskepladsen til Havnens spildevandsledning. 
 
Tilslutningstilladelse af 24. januar 2017  
Afledning af overfladevand fra pladsen til havnens regnvandsledning via internt 
renseanlæg. 
 
Screeningsafgørelse  
Aktiviteterne er omfattet af bilag 2, pkt. 13a "Ændringer eller udvidelser af projekter i 
bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive 
udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet i "Bekendtgørelse af 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, 
lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
 
Aarhus Kommune har derfor gennemført en screening af projektet og vurderet, at dette 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig. Projektet er derfor ikke omfattet af krav om 
miljøvurdering. Afgørelse om at projektet ikke skal miljøvurderes (ikke VVM-pligt) indgår 
som en del af denne afgørelse. 
 
Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer 
Østjyllands Brandvæsen har oplyst, at der skal fremsendes en ansøgning for det 
brændbare oplag i forhold til ”Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste 
stoffer”. 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
3.1. Generelt 
3.1.1. Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens 

dato. 
 

3.1.2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 
virksomheden. 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. 

 

3.2. Indretning og drift 
Instruktioner 

3.2.1. Virksomheden må modtage og neddele trykimprægneret træ og jernbanesveller. 
 

3.2.2. Vilkår 3.3.15 i hovedgodkendelsen bortfalder, idet dette vilkår ikke giver mulighed 
for modtagelse og neddeling af trykimprægneret træ og jernbanesveller. 

 

3.2.3. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende 
følgende forhold: 

- Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering og/eller sortering af farligt 
affald, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. 

- Betjening af de enkelte anlæg. 

- Virksomhedens egenkontrol. 

- Procedurer for rengøring af emballage, køretøjer, tanke, andet udstyr, 
befæstede arealer samt tankgårde, sumpe, brønde og evt. andre 
opsamlingssteder. 

- Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. 
 

3.2.4. Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering 
senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af 
virksomheden. 

 

3.2.5. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. 
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Oplag 

3.2.6. Virksomheden må modtage de affaldsfraktioner som er nævnt i tabel 1. 

Tabellen ændrer nogle af de affaldsfraktioner som er nævnt i virksomhedens 
hovedgodkendelse af den 25. august 2015, jf. vilkår 3.3.2. Øvrige 
affaldsprodukter som er nævnt i hovedgodkendelsen må stadigvæk modtages. 

 

Tabel 1. Ændring af affaldsfraktioner på virksomheden, jf. vilkår 3.3.2 i virksomhedens 
hovedgodkendelse af den 25. august 2015 

Affaldsart  EAK-kode Maksimalt 
oplag (tons) 

Forventet 
årlig 
mængde 
(tons) 

Opbevaring 

Træ 170201 700 15000 Frit 
Jernbanesveller 170204 200 5000 Frit 
Trykimprægneret 
træ 

170204 500 10000 Frit 

Eternit (uden 
asbest) 

170904 30 1000 Frit 

 

 

3.2.7. Udenfor arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for 
uvedkommende ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt 
hegn med aflåste porte eller ved aflåsning af relevante bygninger og containere. 

 

3.2.8. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere 
emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel 
deklarering og mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at 
oplysningerne er utilstrækkelige, skal virksomheden umiddelbart, så vidt det er 
muligt, indhente de nødvendige oplysninger. 

 

3.2.9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens 
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden 
affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden 
skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om 
affaldet. 

 
 

 



 

   10 

3.2.10. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet 
placeres i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår 
nærmere undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden 
indhenter tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. 

 

3.2.11. Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald må kun foregå på en tæt 
belægning, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det 
farlige affald. 

 

3.2.12. I forhold til oplag af råvarer skal virksomheden overholde de vilkår som er fastsat 
i virksomhedens hovedgodkendelse af den 25. august 2015, jf. vilkår 3.3.16-
3.3.20. 

 

3.2.13. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. 
Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal relevante 
afspærringsventiler straks lukkes. 

 

3.2.14. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale, rester fra 
affald fra rengøring af emballager, containere, køretøjer, tanke eller andet udstyr 
til farligt affald skal håndteres som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes 
opsugningsmateriale på virksomheden. 

 

3.2.15. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand 
skal ledes til afløb med afspærringsventil. 

 

3.2.16. Oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald skal ske på 
arealer med tæt belægning. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede 
områder med opkant og/eller hældning mod grube, brønd el.lign. tætte 
opsamlingsbassiner uden afløb eller med afspærringsventiler. Arealer og gulve 
skal endvidere indrettes således: 

- at overfladevand fra de ikke-overdækkede arealer kan opsamles forinden 
udledning.  

- Gruber og lignende særlige oplagsområder til bestemte fraktioner af 
uemballeret farligt affald skal være tætte. Gruber til affald, der indeholder 
vand eller andre væsker, skal have opsamling af spild. 

 

3.2.17. Rengøringspladser for emballager, køretøjer mv., der har indeholdt farligt affald, 
skal være indrettet på en tæt belægning med opkant og anden nødvendig 
afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker 
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samt aerosoler mv. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen 
skal være indrettet med hældning mod grube eller lignende tæt 
opsamlingsbassin. 

 

3.2.18. Det neddelte trykimprægnerede træ og jernbanesveller må maksimal opbevares 5 
dage på oplagspladsen. Hvis træet skal ligge længere skal det overdækkes. 
Alternativt kan det neddelte træ tilføres direkte fra neddeler til en container. 

 

Sikring mod påkørsel 

3.2.19. Udendørs oplag af farligt affald skal være sikret mod påkørsel. 
 

4. Afgørelse om ikke VVM-pligt 
Aktiviteten er omfattet af bilag 2, pkt. 13a "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 
1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, 
når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet i "Bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)”, 
lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
 

Aarhus Kommune har som kompetent myndighed i henhold til miljøvurderingslovens § 17, 
stk.1, vurderet om projektet er omfattet krav om miljøvurdering og tilladelse. 

Det er Aarhus Kommunes vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens §21. Projektet kan således 
gennemføres uden udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport og uden kommunens 
tilladelse efter miljøvurderingsloven, jf. lovens § 15. 
 
Aarhus Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger om 
projektet. 

Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, begrundes med, at 
projektet efter en vurdering af kriterierne i lovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke 
miljøet væsentligt, herunder ikke i væsentligt omfang at kunne medføre forurening, 
støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier.  

Aarhus Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på, at projektet: 

• At placeringen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne for området, 
• at der ikke vil ske nogen nedsivning af forurenende stoffer, som vil kunne medføre 

en væsentlig påvirkning af jord, grundvand og recipient.  
• at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura-2000 områder eller 

bilag IV-arter, 
• at projektet ikke vil kunne påvirke vandområdeplanernes målsætning, 
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• at projektet ikke vil kunne påvirke arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3, 

• at projektet ikke vil kunne medføre en væsentlig emission af støj, emissioner, 
spildevand, affald eller risiko for jordforurening fra anlægget,  

• at der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning eller effekt på landskabet set ud 
fra et historisk, kulturelt og æstetisk synspunkt. 

Aarhus Kommune uddybende bemærkninger til vurderingen fremgår af efterfølgende 
screeningsnotat (se bilag 3). 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter den er meddelt, eller 
ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

5. Vurderinger 
5.1. Miljøteknisk vurdering 
Norrecco A/S har søgt om tilladelse til vilkårsændring til ændring af oplags- og årlige 
mængder på enkelte fraktioner samt neddeling af trykimprægneret træ og 
jernbanesveller, inden transport til godkendt behandlingsanlæg. 

Eftersom virksomheden har en eksisterende miljøgodkendelse samt da der er 
standardvilkår for listepunkt K 203, har godkendelsens vilkår taget udgangspunkt heri.  

De væsentligste forureningsparametre er støj og støv. I forhold til den almindelige drift, er 
den eksterne forurening relateret til modtagne affaldsmængder. Set i lyset af 
virksomhedens placering vurderes virksomhedens drift ikke at afstedkomme gener for 
omgivelserne.  

 

5.2. Placering/fysisk planlægning 
Virksomheden er beliggende i et område, som i kommuneplanen er udlagt som 
erhvervsområde til havnerelaterede aktiviteter. For området gælder følgende: 

• Matrikelnr. 2209 Århus Bygrunde  

• Lokalplanerne 934 (delområde III og IV) og 757  

• Kommuneplanramme 05.03.04ER og 05.03.05ER jævnfør Kommuneplan 2017  

• Virksomhedsklasse 4-6 (delområde III) og virksomhedsklasse 3-4 (delområde IV)  

• Virksomheden er ikke beliggende i OSD-område i forhold til drikkevandsinteresser eller i     
   Vandværksopland 
 
• Ingen grundvandsklasse angivet 
 
• Arealet er områdeklassificeret 
 
I henhold til Lokalplan 934 må delområde III og IV anvendes til havneformål i form af 
industri-, håndværks-, oplags- samt offentlige forsyningsvirksomheder med tilknytning 
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med fx Ro-Ro havn. Det er tale om en eksisterende virksomhed hvor tillægget til 
miljøgodkendelsen ikke har nogen indflydelse på plangrundlaget. Aarhus Kommune har i 
forbindelse med hovedgodkendelsen vurderet, at Norreccos aktiviteter er i 
overensstemmelse med Havnens plangrundlag om, at aktiviteterne skal være 
havnerelateret. 

Tillægget til miljøgodkendelse vil medføre en meget begrænset forøget lastvognstrafik på 
Østhavnsvej og Oceanvej. Kørslen i nærområdet vil udelukkende ske i erhvervsområde 
uden boliger, og trafikforøgelsen forventes ikke at medføre trafikale problemer på 
havneområdet, der i forvejen er væsentligt belastet af erhvervstrafik. 

 

5.3. Natura 2000 område og bilag IV-arter 
Virksomheden er beliggende i et område, som i kommuneplanen er udlagt som 
erhvervsområde til havnerelaterede aktiviteter. For området gælder følgende: 

Natura 2000 områder 
I henhold til § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering 
af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø, som er beliggende 4 km fra det område, 
hvor projektet ønskes udført. Udpegningsgrundlaget for området er følgende naturtyper: 
 

• Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 
• Rigkær 
• Bøgeskov på muldbund 
• Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt 
• Egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jordbund.  

 
Herudover lever følgende 3 bilag IV arter i Natura 2000 området: stor vandsalamander, 
damflagermus og odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det konkrete projekt ikke at 
kunne påvirke udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området væsentligt. Der er derfor ikke 
behov for at gennemføre en egentlig Natura2000-konsekvensvurdering. 
 
 
Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet 
I henhold til § 10 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering 
af projektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).  
 
Aarhus Kommune har registreret Stor vandsalamander på et areal, som er beliggende ca. 
2,2 km fra projektområdet. Aarhus Kommune har ikke kendskab til andre arter i 
nærheden af anlægget. 
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Aarhus kommune har vurderet, at etableringen og driften af det ansøgte ikke vil kunne 
have en væsentlig påvirkning af stor vandsalamanders raste-og yngleområde. Aktiviteten 
medfører ikke nogen miljømæssige påvirkninger af de omgivende arealer som ville kunne 
påvirke stor vandsalamanders tilstedeværelse. Der er heller ikke nogen umiddelbar 
forbindelse mellem arealet for projektet og levestedet, hvor bilag stor vandsalamander er 
blevet observeret.  

Det er endvidere Aarhus kommunes vurdering at aktiviteten ikke vil kunne have en 
væsentlig påvirkning af andre arter som er omfattet af Habitatbekendtgørelsens bilag IV. 
 

5.4. Bedste tilgængelige teknik 
Virksomhedens aktiviteter har henblik på genanvendelse af forskellige affaldsfraktioner af 
bygge- og anlægsaffald og kan i sig selv betegnes som renere teknologi. Virksomhedens 
indretning og procedurer for drift og vedligehold sikrer, at virksomheden har taget de 
nødvendige tiltag til at forebygge ekstern forurening. 
 
 For listepunkterne K 203, K 206 og K 212 er der standardvilkår, som i sig selv tager 
udgangspunkt i BAT konklusionerne. Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden følger 
de foreskrevne BAT-anbefalinger. Norrecco A/S er ISO 14001 certificeret og har derfor i 
såvel indretning som drift haft opmærksomhed på EU BAT-noten ”Emissions from storage” 
fx i forhold til støvminimering. Der anvendes entreprenørmateriel med lavest mulig 
støjemission. Til drift af entreprenørmaskiner anvendes miljødiesel og bionedbrydelige 
hydraulik- og motorolier. 
 

5.5. Støj 
Støj vurderes at være virksomhedens væsentligste forureningsparameter, men en 
gennemført støjberegning i forbindelse med tidligere miljøgodkendelse fra 2015 viser, at 
de gældende støjvilkår i området overholdes. Virksomhedens støjvilkår er fastsat i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Nærmeste 
støjfølsomme område er Marselisborg Lystbådehavn i en afstand af ca. 450 meter. 
 
Der er etableret en 5 meter høj støjskærm over mod lystbådehavnen. Det vurderes ikke, 
at nærmest beliggende beboelser vest for Strandvejen er påvirket af støj fra 
virksomheden. Rammeområde 06.05.03RE omfatter foruden lystbådehavneanlægget et 
marint område sydøst for lystbådehavnen, der grænser op til rammeområde 05.03.05ER, 
hvor Norrecco er etableret. Virksomhedens sydvestlige område er beliggende ca. 100 m 
fra den marine del af område 06.05.03RE. Støjvilkåret gælder udelukkende i den del af 
rammeområde 06.05.03RE, hvor der er etableret lystbådehavneanlæg og tilhørende 
bebyggelser, dvs. vilkåret gælder ikke i det uanlagte område ude over vandet, medmindre 
der her etableres et lystbådehavneanlæg. I Tillæg 131 til Kommuneplan 1988 er den 
marine del af rammeområdet indbefattet i 06.05.03RE for at afsætte plads til 
lystbådehavnens udvidelse, hvilket kan få den konsekvens for Norrecco, at de skal 
overholde støjvilkåret gældende for lystbådehavnen i dette område, hvis planen om 
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lystbådehavnens udvidelse realiseres, så lystbådehavnen kommer tættere på 
virksomheden. Støjberegningen viser, at virksomheden i det tilfælde vil have vanskeligt 
ved at overholde støjvilkåret i den nye del af lystbådehavnen, hvilket kan bevirke 
indskrænkning i virksomhedens støjemission. Norrecco er bekendt med dette forhold. Der 
er imidlertid udarbejdet en ny Helhedsplan gældende for Marselisborg Lystbådehavn 
(ramme 06.05.03RE) og Tangkrogen. I planen foreslås det, at Marselisborg Renseanlæg 
(05.03.07TA) udbygges i området sydvest for rammeområde 05.03.05ER, og at en 
eventuel udvidelse af lystbådehavnen vil ske sydvest for renseanlægget. Hvis planen 
realiseres, vurderes det, at virksomheden ikke vil have problemer med at overholde 
støjvilkåret i en udbygget lystbådehavn. Støj fra skibe, der læsser eller losser affald eller 
råvarer, er ikke reguler af Norreccos miljøgodkendelse, når de lægger til ved et kajanlæg, 
som ikke tilhører virksomhedens egne havnefaciliteter, som det her er tilfældet. En 
eventuel støjregulering af skibe sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 og 
rettes til Aarhus Havn. 
 

5.6. Støv 
Virksomhedens aktiviteter genererer støv fx fra omlæsning og neddeling af byggeaffald. 
Der er sat krav om, at eventuelle støvproblemer kan forebygges ved overdækning samt 
befugtning af materialer og kørearealer. Virksomheden skal desuden feje kørearealer efter 
behov. Den del af virksomhedens område, som har særlige støvfrembringende aktiviteter 
er omkranset af 5 m høje spunsvægge suppleret med et yderligere 2 m højt 
støvdæmpende net. Det vurderes derfor ikke, at virksomhedens aktiviteter vil bevirke 
væsentlige støvproblemer for omgivelserne. 
 

5.7. Affald 
De modtagne affaldsfraktioner vil blive sorteret og midlertidigt opbevaret i affaldsbåse 
eller containere udendørs på et tæt underlag. Der vurderes ikke at være med risiko for 
forurening af det omgivende miljø forårsaget at nedbør eller vinddrift. Modtaget affald 
som ikke kan genanvendes sendes til forbrænding, specialbehandling eller deponering. 
Alle affaldstyper opbevares og bortskaffes i henhold til Aarhus Kommunes affaldsregulativ. 
Virksomhedens drift frembringer i sig selv begrænsede mængder affald. Der kan være 
spildolie fra olieskift på virksomhedens maskineri. Dette opbevares under tag i egnede 
beholdere. 
 

5.8.         Lugt 
Modtagelsen af de ekstra fraktioner af affald medfører ikke nogen lugtgener til 
omgivelserne. Som udgangspunkt har virksomheden et krav på 10 LE for lugtimmissionen 
i omgivende erhvervsområder og 5 LE i boligområder. Da det ikke er muligt at 
gennemføre OML beregning pga., at det udelukkende drejer sig om diffus lugtemission, vil 
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disse lugtgrænser administreres efter tilsynsmyndighedens erfaringsbaserede vurdering af 
lugtniveauet. Det er ikke Aarhus Kommunes forventning, at lugtvilkåret vil overskrides. 
 

5.9. Spildevand 
Overfladevand fra det befæstede oplagsområde afledes til regnvandsledning via internt 
renseanlæg og videre til recipient. En del af overfladevandet i opsamlingstankene 
genanvendes til befugtning af kørearealer og befugtning af materialer. Der er udarbejdet 
særskilte tilslutningstilladelser til regulering af de afledte vandstrømme til henholdsvis 
recipient og til renseanlæg. En ændring af affaldsfraktionerne vil ikke påvirke 
spildevandssammensætningen da overfladevandet gennemgår rensning i virksomhedens 
interne renseanlæg inden det evt. udledes.  
 

5.10. Risiko 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det vurderes samlet, at risikoen 
for større uheld med ekstern forurening til følge er forebygget med denne godkendelse.  
 
Aarhus Kommune har i forbindelse med ansøgningen hørt Østjyllands Brandvæsen om 
deres evt. bemærkninger. På baggrund af korrespondancen med Østjyllands Brandvæsen 
har Norrecco A/S revideret deres oprindelige ansøgning således, at den samlede mængde 
af brændbart materiale der kan opbevares på matriklen, er blevet nedjusteret. Østjyllands 
Brandvæsen har endvidere oplyst, at der skal fremsendes en ansøgning for det brændbare 
oplag i forhold til ”Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer”. 
 

5.11. Begrundelse for fastsættelse af vilkår 
Hovedparten af vilkårene i godkendelsen henviser til virksomhedens eksisterende 
godkendelse af den 25. august 2015. Herudover er der standardvilkår for listepunkt  
K 203.  
 
Virksomhedens driftsområder er som udgangspunkt befæstet med armeret tæt 
betonbelægning. Efter anmodning fra Havnen, er det dog i forbindelse med den 
eksisterende miljøgodkendelse fra 2015 aftalt, at belægningen over Havnens 
ledningssystemer på Oceanvej er belagt med asfalt for en enklere adgang til 
rørledningerne.  
 
Nedenfor er anført et uddrag af vilkår, der er fundet væsentlige at kommentere: 
Følgende vilkår er standardvilkår i forhold til listepunkt K 203: 
3.2.2- 3.2.4, 3.2.6-3.2.11, 3.2.13-3.2.18 og 3.2.20. 

I forhold til vilkår 3.2.18 er vilkåret sat med baggrund i bilag 2, afsnit 17, punkt 17.4, 
standardvilkår 37 og 38 i Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om 
standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 
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Aarhus Kommune stiller i vilkåret krav om overdækning af det neddelte træ, hvis det skal 
ligge længere end 5 dage efter neddeling. Alternativt kan det neddelte træ tilføres direkte 
fra neddeler til en container. Den miljømæssige begrundelse herfor er, at træets overflade 
forøges betragteligt ved neddeling, og dermed øges risiko for udvaskning af tungmetaller 
og andre imprægneringsmidler særligt fra de dele af træet, der under brugen ikke eller i 
mindre grad har været udsat for udvaskning. For at begrænse udvaskningen til 
perkolatsystemet (renseanlæg) og dermed begrænse forureningen ved kilden, skal træet 
efter neddeling derfor overdækkes relativt hurtigt eller opsamles i container. 

Aarhus Kommune har endvidere valgt, at ikke medtage følgende standardvilkår, se 
nedenstående tabel 2 (jf. standardvilkårs bekendtgørelsen).:  

 

Tabel 2. Standardvilkår der ikke er medtaget i miljøgodkendelsen 
Standardvilkår Bemærkning 
11-24 Ikke relevant 
26-30 Ikke relevant 
33 Ikke relevant 
35 Ikke relevant 
41-42 Ikke relevant 
46 Ikke relevant 
48 Ikke relevant 
51 Ikke relevant 
55 Ikke relevant 

 

 

5.12. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 
Aarhus Kommune vurderer, at anlægget under hensyn til den teknologiske udvikling kan 
indrettes og drives på en sådan måde, at 

• energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 
• mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer 

med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 
• produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt, 
• affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at 

mulighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet, 
• der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste 

tilgængelige renseteknik, og  
• der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge 

uheld og begrænse konsekvenserne heraf. 
 

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til 
at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 
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Aarhus Kommune vurderer endvidere, at anlægget 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 vurderes at kunne 
ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende 

5.13. Udtalelse fra andre  
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Aarhus Kommunes hjemmeside i 
14 dage fra den 1-15. september 2022. Aarhus Kommune har i denne forbindelse ikke 
modtaget henvendelser med ønske om at følge eller få indblik i sagen. 

Herudover er kommunens byggeafdeling og Østjyllands Brandvæsen blevet hørt i forhold 
til byggelovens anvendelsesbestemmelser samt en afklaring i forhold til om det ansøgte er 
i overensstemmelse med beredskabslovens tekniske forskrifter. Kommunens 
Byggeafdeling har meddelt, at aktiviteten ikke kræver nogen byggetilladelser. Østjyllands 
Brandvæsen har oplyst, at virksomheden skal fremsende en ansøgning for det brændbare 
oplag i forhold til ”Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer”. 

Udkastet til miljøgodkendelsen har endvidere været i høring hos Norrecco og hos Aarhus 
Havn. Aarhus Kommune har ikke modtaget nogen bemærkninger i denne forbindelse. 
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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 

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

 

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt  

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af 
miljøvurdering 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 

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

• Miljøministeren 
 

 

Hvordan klager man 

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller miljøvurderingsloven1] 
skal indgives gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen 
Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. 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 
Fødevareklagenævnet. 

 
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://borger.dk/
https://virk.dk/


 

   20 

 

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 
betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold 
i klagen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, bedes du sende en begrundet 
anmodning 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/vejledning/ 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler 
en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at 
de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen 
begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

6.2. Søgsmål 
 

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

 

Søgsmålsfristen er anført på side 2. 

 

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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  

Østjyllands Brandvæsen brandvaesen@ostbv.dk  

Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org  

Aarhus Havn port@portofaarhus.dk 

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. Oversigtsplan over vedtagne kommuneplanrammer  
                  Placeringen af Norrecco er markeret med rød cirkel 
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7.2 Lovgrundlag m.v. 
 

Miljøbeskyttelsesloven: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr.100 af 19. 
januar 2022. 
 
Godkendelsesbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 2080 
af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed. 
 
Miljøvurderingsloven: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1976 af 27. 
oktober 2021af lov om planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 
BAT-konklusioner for affaldsbehandlingsanlæg Er offentliggjort i EU-Tidende den 17. 
august 2018 og tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) 
 
Spildevandsbekendtgørelsen: Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1393 
af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 
4. 
 
Ekstern støj fra virksomheder: Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984  
 
Luftvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 med senere ændringer. 
 
Lugtvejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985. 
 
B-værdivejledningen: Miljøstyrelsens vejledning nr. 20/2016 
 
Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø: Orientering fra 
Miljøstyrelsen nr. 9 1997 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mst.dk/


 

 

2. november 2022 
 

7.3 VVM-screeningsnotat 
 
 
Notat om at vilkårsændring hos Norrecco A/S, Oceanvej 4, 
8000 Aarhus C ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
og tilladelse efter miljøvurderingsloven 
 
Norrecco A/S, Oceanvej 4, 8000 Aarhus C har ansøgt om at få lov 
til at foretage vilkårsændring til gældende miljøgodkendelse af den 
25. august 2015 til ændring af oplags- og årlige mængder på en-
kelte fraktioner samt neddeling af trykimprægneret træ og jernba-
nesveller, inden transport til godkendt behandlingsanlæg. 
 
Ansøgers oplysninger 
Aarhus Kommune har den 25. august 2015 meddelt en miljøgod-
kendelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt til et ressourcecenter 
for modtagelse og behandling af ikke farligt byggeaffald m.v. samt 
modtagelse, kartering og biologisk af jord, herunder forurenet jord 
hos Norrecco A/S, Oceanvej 4, 8000 Aarhus C. 
 
Norrecco A/S har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de sø-
ger om tilladelse til vilkårsændring til ændring af oplags- og årlige 
mængder på enkelte fraktioner samt neddeling af trykimprægneret 
træ og jernbanesveller med et maks. på 10. tons pr. dag, inden 
transport til godkendt behandlingsanlæg.  
 
Miljøvurderingsloven 
Aktiviteterne er omfattet af bilag 2, pkt. 13a "Ændringer eller udvi-
delser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede 
er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have 
væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet i "Bekendtgørelse af 
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)”, lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
 
Aarhus Kommune skal som kompetent myndighed i henhold til 
miljøvurderingslovens § 17, stk.1, vurdere om projektet er omfat-
tet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
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Afgørelse 
Det er Aarhus Kommunes afgørelse, at det ansøgte projekt ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, jf. miljøvurde-
ringslovens §21, bekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
 
Projektet kan således gennemføres uden udarbejdelse af en miljø-
konsekvensrapport og uden kommunens tilladelse efter miljøvur-
deringsloven, jf. lovens § 15. 
 
Aarhus Kommunes afgørelse er foretaget på baggrund af ansøgers 
oplysninger om projektet. 
 
Afgørelsen om, at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes, 
begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i lo-
vens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, her-
under ikke i væsentligt omfang at kunne medføre forurening, støj-
gener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæs-
sige værdier.  
Aarhus Kommune har ved afgørelsen lagt særlig vægt på følgende 
forhold:  

• At placeringen er i overensstemmelse med rammebestem-
melserne for området, 

• at der ikke vil ske nogen nedsivning af forurenende stoffer, 
som vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af jord, 
grundvand og recipient,  

• at projektet ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for Na-
tura-2000 områder eller bilag IV-arter, 

• at projektet ikke vil kunne påvirke vandområdeplanernes 
målsætning, 

• at projektet ikke vil kunne påvirke arealer omfattet af na-
turbeskyttelseslovens § 3, 

• at projektet ikke vil kunne medføre en væsentlig emission 
af støj, emissioner, spildevand, affald eller risiko for jord-
forurening fra anlægget, samt 

• at der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning eller effekt 
på landskabet set ud fra et historisk, kulturelt og æstetisk 
synspunkt. 

 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet, inden tre år efter 
den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden føl-
gende år, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
 
Høring af berørte myndigheder og parter 
Opstart af ansøgningen har været annonceret på kommunens 
hjemmeside i 14 dage fra den 1-15. september 2022. Aarhus 
Kommune har i denne forbindelse ikke modtaget henvendelser 
med ønske om at følge eller få indblik i sagen. 
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Herudover er kommunens byggeafdeling og Østjyllands Brandvæ-
sen blevet hørt i forhold til byggelovens anvendelsesbestemmelser 
samt en afklaring i forhold til om det ansøgte er i overensstem-
melse med beredskabslovens tekniske forskrifter. Kommunens 
Byggeafdeling har meddelt, at aktiviteten ikke kræver nogen byg-
getilladelser. Østjyllands Brandvæsen har I forbindelse med hørin-
gen sendt supplerende spørgsmål til virksomheden for at afklare 
de brandmæssige forhold på virksomheden. På baggrund af korre-
spondancen med Østjyllands Brandvæsen har Norrecco A/S revide-
ret deres oprindelige ansøgning således, at den samlede mængde 
af brændbart materiale der kan opbevares på matriklen, er blevet 
nedjusteret. Østjyllands Brandvæsen har endvidere oplyst, at der 
skal fremsendes en ansøgning for det brændbare oplag i forhold til 
”Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stof-
fer”. 
 
Aarhus Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørel-
sen udpeget og hørt eventuelt berørte parter, jf. miljøvurderingslo-
vens §35, stk1, nr.1. 
 
Udkastet til screeningen har endvidere været i høring hos Norrecco 
og hos Aarhus Havn. Aarhus Kommune har ikke modtaget nogen 
bemærkninger i denne forbindelse. 
 
 
Anden lovgivning 
Aarhus Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, 
at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse efter miljøvur-
deringsloven, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilla-
delser. 
 
 
SCREENINGSNOTAT 
I dette notat redegøres for Aarhus Kommunes vurdering af hvor-
vidt projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 
Vurderingen er foretaget på baggrund af ansøgers oplysninger.  
 
Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i lovens bilag 6 (Kri-
terier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af lovens bi-
lag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering). 
De kriterier, som Aarhus Kommune skal foretage screeningen på 
grundlag af, fremgår af lovens bilag 6.  
Bilaget er opdelt i tre hovedkriterier, som knytter sig til: 

• Projektets karakteristika 
• Projektets placering 
• Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirk-

ning på miljøet 
 
I nedenstående afsnit refereres til ansøgers oplysninger om det 
ansøgte projekt, som det er beskrevet i ansøgningsmaterialet samt 



 

 

2. november 2022 
 

i eventuelt yderligere materiale fra ansøger. Nedenstående tekst 
indeholder herudover Aarhus Kommunes bemærkninger til de en-
kelte screeningskriterier. 
 
 
Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1 

 
1. Hele projektets dimensioner og udformning  

Virksomheden har i dag tilladelse til at modtage mange forskel-
lige affaldsfraktioner. 
 
Siden 2015 har pladsen været i drift, og det har vist sig, at vil-
kår i miljøgodkendelsen udgør en hæmning af virksomhedens 
muligheder for at modtage yderligere affald. 
 
Norrecco A/S har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de 
søger om tilladelse til vilkårsændring til ændring af oplags- og 
årlige mængder på enkelte fraktioner samt neddeling af trykim-
prægneret træ og jernbanesveller, inden transport til godkendt 
behandlingsanlæg. Trykimprægneret træ og jernbanesveller be-
tragtes som farligt affald. 

 
 
2. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte 

projekter  

Der vil ikke være nogen kumulation med andre projekter i områ-
det.  

 
 

3. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, 
vand og biodiversitet  

Det er tale om en eksisterende virksomhed og der skal ikke bru-
ges nogen naturressourcer i forbindelse med aktiviteten.  

 
 
4. Affaldsproduktion  

Spildevand 
En ændring af affaldsfraktionerne vil ikke påvirke spildevands-
sammensætningen da overfladevandet gennemgår rensning i 
virksomhedens interne renseanlæg inden det evt. udledes. 
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Affald 
Virksomhedens aktiviteter har henblik på genanvendelse af for-
skellige affaldsfraktioner af bygge- og anlægsaffald.  
 
Ændringen af affaldsfraktionerne på virksomheden kan ses i ne-
denstående skema. 
Affald  EAK-

kode 
Maksi-
malt op-
lag 
(tons) 

Forventet 
årlig 
mængde 
(tons) 

Opbe-
varing 

Træ 170201 700 15000 Frit 
Jernba-
nesveller 

170204 200 5000 Frit 

Trykim-
prægne-
ret træ 

170204 500 10000 Frit 

Eternit 
(uden as-
best) 

170904 30 1000 Frit 

 
 

 
 
5. Forurening og gener  

Støv 
Virksomhedens aktiviteter genererer støv fx fra omlæsning og 
neddeling af byggeaffald. Der er vil i den tilhørende miljøgod-
kendelse være krav om, at eventuelle støvproblemer kan fore-
bygges ved overdækning samt befugtning af materialer og køre-
arealer. Virksomhedens aktiviteter genererer støv fx fra omlæs-
ning og neddeling af byggeaffald. Der er vil i den tilhørende mil-
jøgodkendelse være krav om, at eventuelle støvproblemer kan 
forebygges ved overdækning samt befugtning af materialer og 
kørearealer. Virksomheden skal desuden feje kørearealer efter 
behov.  
 
Den del af virksomhedens område, som har særlige støvfrem-
bringende aktiviteter er omkranset af 5 m høje spunsvægge 
suppleret med et yderligere 2 m højt støvdæmpende net. Det 
vurderes derfor ikke, at virksomhedens aktiviteter vil bevirke 
væsentlige støvproblemer for omgivelserne. 
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Støj og infralyde 
Støj vurderes at være virksomhedens væsentligste forurenings-
parameter, men en gennemført støjberegning i forbindelse med 
tidligere miljøgodkendelse fra 2015 viser, at de gældende støj-
vilkår i området overholdes. Virksomhedens støjvilkår er fastsat i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænsevær-
dier. Nærmeste støjfølsomme område er Marselisborg Lystbåde-
havn i en afstand af ca. 450 meter. 
 
Der er etableret en 5 meter høj støjskærm over mod lystbåde-
havnen. Det er i forbindelse med udarbejdelsen af miljøgodken-
delsen i 2015 vurderet, at nærmest beliggende beboelser vest 
for Strandvejen ikke er påvirket af støj fra virksomheden. Ram-
meområde 06.05.03RE omfatter foruden lystbådehavneanlægget 
et marint område sydøst for lystbådehavnen, der grænser op til 
rammeområde 05.03.05ER, hvor Norrecco A/S er etableret. 
Virksomhedens sydvestlige område er beliggende ca. 100 m fra 
den marine del af område 06.05.03RE. Støjvilkåret gælder ude-
lukkende i den del af rammeområde 06.05.03RE, hvor der er 
etableret lystbådehavneanlæg og tilhørende bebyggelser, dvs. 
vilkåret gælder ikke i det uanlagte område ude over vandet, 
medmindre der her etableres et lystbådehavneanlæg. I Tillæg 
131 til Kommuneplan 1988 er den marine del af rammeområdet 
indbefattet i 06.05.03RE for at afsætte plads til lystbådehavnens 
udvidelse, hvilket kan få den konsekvens for Norrecco A/S, at de 
skal overholde støjvilkåret gældende for lystbådehavnen i dette 
område, hvis planen om lystbådehavnens udvidelse realiseres, 
så lystbådehavnen kommer tættere på virksomheden. Støjbe-
regningen viser, at virksomheden i det tilfælde vil have vanske-
ligt ved at overholde støjvilkåret i den nye del af lystbådehav-
nen, hvilket kan bevirke indskrænkning i virksomhedens støje-
mission. Norrecco A/S er bekendt med dette forhold. Der er 
imidlertid udarbejdet en ny Helhedsplan gældende for Marselis-
borg Lystbådehavn (ramme 06.05.03RE) og Tangkrogen. I pla-
nen foreslås det, at Marselisborg Renseanlæg (05.03.07TA) ud-
bygges i området sydvest for rammeområde 05.03.05ER, og at 
en eventuel udvidelse af lystbådehavnen vil ske sydvest for ren-
seanlægget. 
 
Hvis planen realiseres, vurderes det, at virksomheden ikke vil 
have problemer med at overholde støjvilkåret i en udbygget 
lystbådehavn. Støj fra skibe, der læsser eller losser affald eller 
råvarer, er ikke reguleret af Norrecco A/S miljøgodkendelse, når 
de lægger til ved et kajanlæg, som ikke tilhører virksomhedens 
egne havnefaciliteter, som det her er tilfældet. En eventuel støj-
regulering af skibe sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 
§ 42 og rettes til Aarhus Havn. 
 
 



 

 

2. november 2022 
 

Lugt 
Der vil ikke være nogen lugtgener fra anlægget. 

 
Lysskær og skyggekast 
Der vil ikke være nogen lysgener fra anlægget. 
 
Jordforurening 
Der er i forbindelse med den tidligere miljøgodkendelse for virk-
somheden udarbejdet en basistilstandsrapport.  Basistilstands-
rapporten er udarbejdet pr. 13. januar 2015. Der kunne i denne 
forbindelse ikke konstateres væsentlige forureningskomponenter 
i jord eller grundvand på virksomhedens areal. 
 
Området er områdeklassificeret. 
 
De modtagne affaldsfraktioner vil blive sorteret og midlertidigt 
opbevaret i affaldsbåse eller containere udendørs på et tæt un-
derlag. Der vurderes ikke at være med risiko for forurening af 
det omgivende miljø forårsaget at nedbør eller vinddrift. Modta-
get affald som ikke kan genanvendes sendes til forbrænding, 
specialbehandling eller deponering. Alle affaldstyper opbevares 
og bortskaffes i henhold til Aarhus Kommunes affaldsregulativ.  
 
Virksomhedens drift frembringer i sig selv begrænsede mængder 
affald. Der kan være spildolie fra olieskift på virksomhedens ma-
skineri. Dette opbevares under tag i egnede beholdere. 

 
 
 

6. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer  

Klima 
Projektet vil ikke medføre en forøget oversvømmelsesrisiko i 
området. Det vil ikke være nogen problemer i forhold til afled-
ning af regnvand. 
 
 
Trafik og trafiksikkerhed 
Aktiviteten vil medføre en minimal forøget lastvognstrafik på 
Østhavnsvej og Oceanvej (1-2 biler pr. dag). Kørslen i nærområ-
det vil udelukkende ske i erhvervsområde uden boliger, og tra-
fikforøgelsen forventes ikke at medføre trafikale problemer på 
havneområdet, der i forvejen er væsentligt belastet af erhvervs-
trafik. 
 
Risikovirksomhed 
Der er ikke nogen virksomheder som er omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen i nærheden af virksomheden. 
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7. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af 
vand- eller luftforurening, støj og lys) 

Aarhus Kommune vurderer, at der i forbindelse med projektet er 
blevet taget de fornødne tiltag for at imødegå hændelser, som 
kunne give anledning til eksponering i området, som kunne på-
virke menneskers sundhed. 

 
 
Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2 

 
8. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse  

Nuværende arealanvendelse 
Virksomheden er beliggende i et område, som i kommuneplanen 
er udlagt som erhvervsområde til havnerelaterede aktiviteter. 
For området gælder følgende: 
• Matrikelnr. 2209 Århus Bygrunde  
• Lokalplanerne 934 (delområde III og IV) og 757  
• Kommuneplanramme 05.03.04ER og 05.03.05ER jævnfør 
Kommuneplan 2017  
 
 
Ændringer af den eksisterende arealanvendelse  
Projektet medfører ikke nogen ændringer af den eksisterende 
arealanvendelse. Projektet vil kunne gennemføres uden, at det 
medfører en hindring for anvendelsen af naboarealerne. 
 
Projektet er ikke i strid med andre planer. 
 
Projektet kræver ikke en Planlovstilladelse, idet der ikke vil ske 
en ændring af virksomheden. 

 
 
9. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse  

 
Grundvand og drikkevand 
Der er ikke angivet nogen grundvandsklasse. 
 
Området på hvor virksomheden er etableret, er et marint opfyld-
ningsområde. Arealet er funderet på et klaplag af havbundssedi-
ment med overliggende opfyldningsjord af let forurenet jord og 
en ren jord i toppen af profilen. 
 
Naturområder (Naturbeskyttelseslovens § 3 områder) 
Nærmeste område som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 
3 er beliggende ca. 1,5 km vest for anlægget. 
 
Aktiviteten vil ikke kunne påvirke vandhullet.  
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Biodiversitet 
Projektet påvirker ikke biodiversiteten i området. 

 
 
 

10. Det naturlige miljøs bæreevne i forhold til vådområder, 
områder langs bredder, flodmundinger  

Der er ikke nogen sø-og åbeskyttelseslinie, skovbyggelinie eller-
vandløb i nærheden af virksomheden. 
 

 
 
 
11. Det naturlige miljøs bæreevne i forhold til kystområder 

og havmiljøet  

Projektet vil ikke påvirke kystområder eller havmiljøet. 
 
Virksomheden har en tilladelse til afledning af vand fra tankning- 
og vaskepladsen til Havnens spildevandsledning samt en tilla-
delse til afledning af overfladevand fra pladsen til havnens regn-
vandsledning via internt renseanlæg. 
 
Overfladevand fra det befæstede oplagsområde afledes til regn-
vandsledning via internt renseanlæg og videre til recipient. En 
del af overfladevandet i opsamlingstankene genanvendes til be-
fugtning af kørearealer og befugtning af materialer. Der er udar-
bejdet særskilte tilslutningstilladelser til regulering af de afledte 
vandstrømme til henholdsvis recipient og til renseanlæg.  
 
En ændring af affaldsfraktionerne vil ikke påvirke spildevands-
sammensætningen da overfladevandet gennemgår rensning i 
virksomhedens interne renseanlæg inden det evt. udledes. 
 

 
 
12. Det naturlige miljøs bæreevne i forhold til bjerg- og 

skovområder  

Der er ikke bjergområder i Aarhus Kommune. 
 
 
13. Det naturlige miljøs bæreevne i forhold til naturreser-

vater og -parker  
Der er i Aarhus Kommune kun Norsminde Fjord, der er udpeget 
som natur- og vildtreservat. (Vedr. Samsø: Stavns Fjord og ha-
vet omkring er udpeget som natur- og vildtreservat.) Der er 
hverken nationalparker eller naturparker i Aarhus Kommune el-
ler på Samsø. 
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14. Områder, der er registreret eller fredet ved national lov-

givning; Natura 2000-områder udpeget af medlemssta-
ter i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 
2009/147/EF  

Natura 2000 områder 
I henhold til § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-
skyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af, om 
projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er Brabrand Sø, som er belig-
gende 4 km fra det område, hvor projektet ønskes udført. Ud-
pegningsgrundlaget for området er følgende naturtyper: 
 

• Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks 

• Rigkær 
• Bøgeskov på muldbund 
• Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld, samt 
• Egeskov og blandskove på mere eller mindre rig jord-

bund.  
 
Herudover lever følgende 3 bilag IV arter i Natura 2000 områ-
det: stor vandsalamander, damflagermus og odder. 
 
På grund af afstanden samt projektets karakter vurderes det 
konkrete projekt ikke at kunne påvirke udpegningsgrundlaget i 
Natura 2000 området væsentligt. Der er derfor ikke behov for at 
gennemføre en egentlig Natura2000-konsekvensvurdering. 

 
 

Beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivet 
I henhold til § 10 stk.1 i bekendtgørelse om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-
skyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af pro-
jektet iht. Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse).  
 
Aarhus Kommune har registreret Stor vandsalamander på et 
areal (golfbane), som er beliggende ca. 2,2 km fra virksomhe-
den. Aarhus Kommune har ikke kendskab til andre arter i nær-
heden af anlægget. 
 
Aarhus kommune har vurderet, at etableringen og driften af det 
ansøgte ikke vil kunne have en væsentlig påvirkning af stor 
vandsalamanders raste-og yngleområde. Aktiviteten medfører 
ikke nogen miljømæssige påvirkninger af de omgivende arealer 
som ville kunne påvirke stor vandsalamanders tilstedeværelse. 
Der er heller ikke nogen umiddelbar forbindelse mellem arealet 
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for projektet og levestedet, hvor bilag stor vandsalamander er 
blevet observeret.  
 
Det er endvidere Aarhus kommunes vurdering at aktiviteten ikke 
vil kunne have en væsentlig påvirkning af andre arter som er 
omfattet af Habitatbekendtgørelsens bilag IV.  

 
 
 
15. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hen-

syn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at 
opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-
lovgivningen, og som er relevante for projektet  

Ikke relevant. Projektet bliver udført i forhold til gældende lov-
givning og vejledninger. 

 
 

16. Tæt befolkede områder 
Virksomheden er beliggende på Aarhus Havn, som er et er-
hvervsområde uden boliger. 

 
 
 

17. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller ar-
kæologisk betydning  

Projektet vil ikke medføre en væsentlig påvirkning af områder med 
historisk, kulturel, landskabelig eller arkæologisk betydning. 
 
Der er hverken fredede områder, geologiske interesser, landskabe-
lige interesser, fortidsminder, fredskov eller kirker i umiddelbar nær-
hed. 
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Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, jf. bilag 6, 
punkt 3                            
 
 
18. Indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstræk-

ning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, 
der forventes berørt) 

Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Det bemærkes, at der alene er tale om at virksomheden ønsker et tillæg til deres eksiste-
rende miljøgodkendelse af den 25. august 2015. Norrecco A/S eksisterende miljøgodkendelse 
omfatter modtagelse, sortering og neddeling af bygge- og anlægsaffald som fx beton og træ 
samt modtagelse af papir, pap og plast m.v. Al modtagelse er med henblik på genanven-
delse. Desuden modtages, analyseres og karteres jord herunder forurenet jord. 
 
 
 
Norrecco A/S har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at de søger om tilladelse til vilkårs-
ændring til ændring af oplags- og årlige mængder på enkelte fraktioner samt neddeling af 
trykimprægneret træ og jernbanesveller, inden transport til godkendt behandlingsanlæg. 
 
Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematiske i for-
hold til den nærliggende ejendom, nabovirksomheder samt det omgivende miljø.  

 
 

19. Indvirkningens art 
Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som 
væsentlig. 

 
 

20. Indvirkningens grænseoverskridende karakter 
Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Der er ikke nogen gener fra aktiviteten med grænseoverskridende karakter. 
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21. Indvirkningens intensitet og -kompleksitet 
Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Aktiviteten er ikke kompleks. Aktiviteten omfattet blot en ændring af affaldsfraktioner på en i 
forvejen miljøgodkendt virksomhed.  
 
 

 
 

22. Indvirkningens sandsynlighed 
Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Der vil forekomme støj og evt. støv i forbindelse med anlægsarbejdet, men det betragtes 
ikke som værende væsentligt.  

 
 
 

23. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppig-
hed og reversibilitet 

Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Virksomheden er eksisterende og ikke midlertidig. 
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24. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirk-
ningerne af andre eksisterende og/eller godkendte pro-
jekter 

Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Der er ikke nogen kumulative indvirkninger fra andre projekter. 

 
 

25. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne 
Væsentligt Uvæsentligt 
 X 
Der er Aarhus Kommunes vurdering, at man i forbindelse med projektet har taget de for-
nødne tiltag for at begrænse evt. indvirkninger på omgivelserne.  
 
Det er Aarhus Kommunes forventning, at projektet er i overensstemmelse med de vilkår der 
bliver stillet i miljøgodkendelsen. 
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