Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
DK-6200 Aabenraa
Tlf. : 7376 7676

Jordrens Syd ApS
Flensborg Landevej 1
Søgård
6200 Aabenraa

Dato: 10. august 2015
Sagsnr.: 07/66178
Kontakt: Flemming Paulsen
Direkte tlf. nr.: 7376 7786
E-mail: fjp@aabenraa.dk

e-post: jrs@jordrenssyd.dk

MILJØGODKENDELSE

Revurdering i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41b af vilkår i
miljøgodkendelsen dateret 25. februar 2008.
Jordrens Syd ApS, Flensborg Landevej 1, Søgård, 6200 Aabenraa.
CVR: 28310633, P-nummer: 1011029031.
Matr. nr. 228 Søgård ejerlav, Kliplev Sogn.
Listepunkt: Bilag 2, K 206.
Flemming Paulsen
Elektronisk kopi, godkendelsen er sendt underskrevet
til Jordrens Syd ApS

Side 2 af 11

Resumé
Jordrens Syd ApS, Flensborg Landevej 1, Søgård søger om godkendelse af ændring af
vilkårene i miljøgodkendelsen - dateret 28. februar 2008 - af jordrenseanlægget.
Anlægget er beliggende på matrikel nr. 228 Søgård Ejerlav, Kliplev Sogn.
Anlæggets etablering er 12. juli 2005 af Sønderjyllands Amt godkendt i henhold til § 33 i lov
om miljøbeskyttelse.
Der søges om følgende ændringer:
•
•
•

Tilladelse til, at der kan modtages olieforurenet jord med et olieindhold
op til 25.000 mg/kg tørstof.
Tilladelse til, at der kan modtages kulbrinteforurenet jord med et PAH indhold
op til 300 mg/kg tørstof.
Tilladelse til opbevaring af forurenet jord og jordlignende produkter, til videre
rensning, behandling eller deponi.
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DEL 1
Sagens lovgrundlag og baggrund
Anlæggets aktiviteter med rensning af jord er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse
nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer og er
opført på bekendtgørelsens bilag 2 under listepunkt K 206, som omfatter
K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag
1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
indeholder i afsnit 18 vilkår for listepunkt K 206.
Følgende aktiviteter er omfattet af afsnittet:
• Neddeling af bygge- og anlægsaffald, der primært består af beton, sten, træ, tegl
eller asfalt.
• Slaggebehandling udendørs (lagring, modning, knusning og sortering).
• Slammineraliseringsanlæg.
Aktiviteten jordrensning er derfor ikke omfattet af standardvilkår, og miljømyndigheden
meddeler vilkårene.
Kommunen er godkendelsesmyndighed.
Denne afgørelse omfatter matrikel nr. 228 Søgård Ejerlav, Kliplev Sogn.
På grunden er tidligere meddelt følgende relevante miljøgodkendelser:
4. marts 2004 Miljøgodkendelse af spildevandsanlæg på Tarco Vej A/S samt tilladelse
til at udlede overfladevand til Bjerndrup Mølleå. (Sønderjyllands Amt, j. nr. 8-76-11519-1-04). Godkendelsen er af Miljøstyrelsen hjemvist med henblik på udstedelse af
en ny udledningstilladelse.
12. juli 2005 Godkendelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 1 til etablering
og drift af jordrenseanlæg på matr. nr. 228 Søgård, Kliplev. (Sønderjyllands Amt, sag
nr. 2005/6124).
25. oktober 2006 Miljøstyrelsens stadfæstelse af Sønderjyllands Amts
miljøgodkendelse af jordrenseanlæg med ændringer, samt hjemvisning af
udledningstilladelse af 4. marts 2004 med henblik på udstedelse af en ny
udledningstilladelse. (Miljøstyrelsen, jr. nr. MST-800-00070).
12. juli 2005 Afgørelse af VVM-pligt for etablering og drift af jordrenseanlæg.
(Sønderjyllands Amt, sag nr. 2005/6124).
22. juni 2006 Naturklagenævnets afgørelse af VVM-pligt for etablering og drift af
jordrensningsanlæg i Lundtoft Kommune. (Naturklagenævnet, jr. nr. 03-33/500-0167).
25. februar 2008 Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 af ændring af
drift af jordrenseanlæg, tillæg til miljøgodkendelse af 12. juli 2005 som ændret af
Miljøstyrelsen med afgørelse af 25. oktober 2006. (Aabenraa Kommune, sag nr.
07/66178).

Side 4 af 11

27. oktober 2008 Præcisering af, at modtagelse af granitskærver til oprensning og
nedknusning fra BaneDanmarks sporarealer, er miljøgodkendt, jf. godkendelsen af 12.
juli 2005. (Aabenraa Kommune, sag nr. 07/66178).
21. juli 2009 Miljøgodkendelse, Tilladelse til udledning af overfladevandet fra
oplagsplads for forurenet jord m. v. til Bjerndrup Mølleå. (Aabenraa Kommune, sag nr.
07/66178).
Baggrunden for denne afgørelse er, at virksomheden har søgt om revurdering af vilkårene
nr. 3 og nr. 6 i miljøgodkendelsen dateret 25. februar 2008, jf. miljøbeskyttelseslovens
§ 41b.
Der er søgt om følgende:
• Tilladelse til, at der kan modtages olieforurenet jord med et olieindhold op til
25000 mg/kg tørstof.
• Tilladelse til, at der kan modtages kulbrinteforurenet jord med et PAH indhold op til
300 mg/kg tørstof.
• Tilladelse til opbevaring af forurenet jord og jordlignende produkter, til videre
rensning, behandling eller deponi
Retsbeskyttelse og revurdering
Der er søgt om ændring af to vilkår. Kommunen vurderer, at disse revurderede vilkår ikke er
omfattet af retsbeskyttelse, jf. § 41a i lov om miljøbeskyttelse.
Planlægning
Jordrens Syd ApS er indretttet på et område, hvor der har været etableret et asfaltværk,
drevet af Sønderjyllands Amt og senest - indtil lukning af værket - af Tarco A/S.
Ifølge kommuneplan 2009 er området beliggende i det åbne land. Der er ikke udarbejdet
lokalplan for området.
Aktiviteterne, der tillades i denne miljøgodkendelse, fordrer ikke, at der skal meddeles nye
tilladelser iht. lov om planlægning.
Jordrenseanlægget er beliggende ca. 1500 meter nord for Søgård Slot med direkte indkørsel
fra landevej 170.
Boliger uden tilknytning til anlægget er beliggende umiddelbart nord for anlægget med
adresse på Assenholmvej (1 bolig) samt umiddelbart ved anlæggets sydvestlige ende med
adresser på Flensborg Landevej (2 boliger).
Andre boliger er beliggende mere end 200 meter fra anlæggets nærmeste afgrænsning.
Sønderborgmotorvejen er beliggende ca. 1100 meter fra anlægget.
Natura 2000-områder
I bekendtgørelse nr. 408 af 01/05 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter er i §§ 7 og 8 angivet følgende (kun relevante punkter er medtaget):
§ 7. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en
vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et
Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som
ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.
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§ 8 Stk. 7. Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 7:
2) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og stk. 2 vedrørende nedgravning i jorden, udledning eller oplægning på jorden, eller afledning til undergrunden af stoffer, produkter og materialer, der
kan forurene grundvand, jord og undergrund samt nedgravede beholdere med sådanne stoffer, produkter
og materialer.
6) Godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 38 og § 39.

Der er Natura 2000-områder umiddelbart nord og nordvest for virksomheden.
Det nærmeste Natura 2000-område Nr. 95 Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted
Vestermark, er vist på følgende kort:

Natura 2000-området vil ikke blive påvirket væsentligt af de ændringer på anlægget, som
denne miljøgodkendelse muliggør.
Områder med drikkevandsinteresser
Virksomheden Jordrens Syd ApS er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.
I bekendtgørelse nr. 1265 af 16. oktober 2013 om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer er angivet følgende:
§ 1. Bekendtgørelsen udpeger drikkevandsressourcer og fastsætter regler for administrationen heraf. Bekendtgørelsen udpeger følgende områder:
1) områder med særlige drikkevandsinteresser,
2) områder med drikkevandsinteresser,
3) de delområder inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, som er særlig følsomme over for en eller flere typer af forurening (følsomme indvindingsområder), med angivelse af, hvilken eller hvilke typer forurening de anses for følsomme over for, og
4) delområder inden for områder, jf. nr. 3, hvor der på baggrund af en vurdering af arealanvendelsen, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse af vandressourcerne, er nødvendigt med en særlig indsats til beskyttelse af
vandressourcerne til sikring af drikkevandsinteresserne (indsatsområder).

Endvidere er angivet følgende specielt for et område med særlige drikkevandsinteresser:
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§ 3. Ved placering og indretning af anlæg indenfor allerede kommune- og lokalplanlagte erhvervsarealer samt ved
udlæg af nye arealer til aktiviteter og virksomheder, der kan indebære en risiko for forurening af grundvandet,
herunder deponering af forurenet jord, skal der tages hensyn til beskyttelse af såvel udnyttede som ikke udnyttede
grundvandsressourcer i områder med særlige drikkevandinteresser samt indenfor indvindingsoplande til almene
vandforsyninger.
Stk. 2. Særligt grundvandstruende aktiviteter må som udgangspunkt ikke placeres inden for områder med særlige
drikkevandsinteresser eller indvindingsoplande til almene vandforsyninger med krav om drikkevandskvalitet, der
ligger uden for disse. Som særligt grundvandstruende aktiviteter anses f. eks. etablering af deponeringsanlæg og
andre virksomheder, hvor der forekommer oplag af eller anvendelse af mobile forureningskomponenter, herunder
organiske opløsningsmidler, pesticider og olieprodukter.

Alle jordrenseaktiviteter foregår på områder med fast belægning. Regnvand – evt. med et
lille indhold af olieprodukter - opsamles, jf. miljøgodkendelsen dateret 21. juli 2009.
VVM-reglerne
De søgte ændringer på anlægget er omfattet af VVM-reglerne som angivet i bekendtgørelse
nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
Anlægget er angivet på bilag 2, punkt 12 b) Anlæg til bortskaffelse af affald.
12. juli 2005 har Sønderjyllands Amt ved jordrenseanlæggets etablering truffet afgørelse
om, at anlægget ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at
regionplantillæg derfor ikke skulle udarbejdes.
I afgørelse af 22. juni 2006 har Naturklagenævnet efter modtaget klage over amtets
afgørelse stadfæstet afgørelsen.
De søgte ændringer er omfattet af punkt 14 i bekendtgørelsens bilag 2:
14. Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive
udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1).

Ændringerne kan ikke være til skade for miljøet, så en ny screening som bilag 2 aktivitet er
ikke fornøden.
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DEL 2
Kommunens afgørelse
Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som defineret i
o
o
o
o
o

lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 16. juni 2010 med senere
ændringer om miljøbeskyttelse, kapitel 5.
bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, med senere
ændringer (godkendelsesbekendtgørelsen).
bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af
listevirksomhed.
lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord (jordforureningsloven), med senere
ændringer.
bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske til jordbrugsformål
(bioaskebekendtgørelsen).

Der henvises til følgende lovgivning:
o
o
o

o

Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i
forbindelse med flytning af jord, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 554 af 19. maj 2010 om definition af lettere forurenet jord.
Bekendtgørelse nr. 1662 af 21. december 2010 om anvendelse af restprodukter og jord
til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og
anlægsaffald, med senere ændringer.
Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, med senere ændringer.

Aabenraa Kommune meddeler miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 41b til
ændring af vilkår i de eksisterende miljøgodkendelser på følgende vilkår:

Vilkår for afgørelsen

vilkår 3. Teksten i vilkår nr. 3 i miljøgodkendelsen dateret 12. juli 2008 erstattes af
følgende tekst:
Der må modtages jord, hvis indhold af forurenende stoffer ikke overskrider
grænseværdierne for lettere forurenet jord.
Analysemetoder angives af den myndighed, der godkender jordflytningen,
eventuelt af anlæggets stedlige miljømyndighed.
Der skal anvendes de til enhver tid af Miljøstyrelsen anbefalede analysemetoder.
Grænseværdier for forurenet jord, som indeholder andre forureningskomponenter
end dem, som er angivet i retsforskrifter eller i normalt af miljømyndighederne
anvendte vejledninger, lister, rapporter om lettere forurenet jord og lign.,
angives/meddeles af anlæggets miljømyndighed (Aabenraa Kommune).
Dog kan der modtages jord med indhold af kulbrinter og PAH (polyaromatiske
hydrocarboner), hvis følgende grænseværdier ikke er overskredet:
Forurenende stof
Sum af kulbrinter, C6-C40
PAH total

Grænseværdi for modtagelse
25000 mg/kg TS
300 mg/kg TS

De i tabellen angivne forurenende stoffer kan bortrenses fra jorden og hindrer
ikke en efterfølgende genanvendelse/nyttiggørelse af jorden.
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Der må på virksomheden modtages bioaske, jf. bioaskebekendtgørelsen.
Bioaske skal opbevares under tag.
Der kan udføres iblanding af bioaske i kalk, ren muldjord og lign. med henblik på
afsætning til jordforbedring af dyrkede/plantedækkede arealer.
vilkår 6. Teksten i vilkår nr. 6 i miljøgodkendelsen dateret 12. juli 2008 erstattes af
følgende tekst:
En kommune eller en anden, der af en kommune er bemyndiget til at varetage
kommunens opgaver med jordflytning, kan i særlige tilfælde anvise jordpartier til
modtagelse hos Jordrens Syd ApS, Flensborg Landevej 1, Søgård, 6200 Aabenraa
uagtet at jordens indhold af forurenende stoffer overskrider grænseværdierne for
lettere forurenet jord, eller at indholdet af kulbrinter eller PAH overskrider de i vilkår 3
angivne grænseværdier for modtagelse. Hensigten vil i så tilfælde være at kartere
jord, forrense jordpartier ved eksempelvis sigtning, samle jord i en sådan mængde at
borttransport lader sig gøre på økonomisk forsvarlig vis eller lignende
omstændigheder.
Kommunen m. fl. må kun anvise de nævnte partier til modtagelse, hvis der er
modtaget oplysninger om, at der er indgået aftale med en ny modtager, hvor Jordrens
Syd ApS kan aflevere jordpartierne efter karteringen m. v.
Kommunen m. fl. kan i sådanne tilfælde opstille betingelser for oplagring af hvert
jordparti, ud over kravene i miljøgodkendelserne, hvis det vurderes nødvendigt for
modtagelsen.
Der kan eventuelt stilles krav om oplagring under tag.
Kommunen m. fl. skal her særligt iagttage, at overfladevand fra jordrenseanlægget
bortskaffes ved tilledning til et vandløb.
Jordrens Syd ApS skal journalføre de jordpartier, der modtages i henhold til kravene i
dette vilkår.
Der henvises til § 24 i bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, med
senere ændringer:
Kapitel 7, Kommunale affaldsordninger
§ 24. stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal konkret anvise affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller
anvisningsordning, jf. dog stk. 2 og 3. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering
af affaldets egenskaber, herunder nødvendige prøvetagninger og analyser til brug for klassificering og
anvisning.
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DEL 3
Afgørelsens forudsætninger
Miljøteknisk beskrivelse
Ansøger og ejerforhold
Ansøger: Jordrens Syd ApS, Flensborg Landevej 1, Søgård, 6200 Aabenraa.
CVR: 28310633.
Virksomhed: Jordrens Syd ApS, Flensborg Landevej 1, Søgård, 6200 Aabenraa,
tlf 7368 0003, e-post: jrs@jordrenssyd.dk
Kontaktpersoner: direktør John Hinze, tlf. 2031 2172 og salgschef Jesper Boisen,
tlf 4219 5565, e-post: jb@jordrenssyd.dk.
Matrikel: Nr. 228 Søgård Ejerlav, Kliplev Sogn.
Kommune: Aabenraa Kommune.
Virksomheden Jordrens Syd ApS har som hovedaktivitet at modtage forurenet jord, at rense
og oparbejde jorden og dernæst at afsætte jorden, enten som ren jord eller som lettere
forurenet jord til projekter, hvor nyttiggørelse er mulig.
Ansøgningen om miljøgodkendelse er 9. juni 2015 sendt til Aabenraa Kommune og er i sin
helhed gengivet som bilag 1 til godkendelsen.
Indhentede udtalelser
Virksomhedens bemærkninger
Et udkast til afgørelse er den 30. juli 2015 sendt til Jordrens Syd ApS.
Følgende bemærkninger er med e-mail af 6. august 2015 modtaget:

”Vi har nu gennemgået udkastet og har ingen kommentar dertil.”
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Kommunens miljøtekniske vurdering
Bedste tilgængelige teknik
Virksomheden Jordrens Syd ApS er opført på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen under
listepunkt K 206.
The European IPPC Bureau (EIPPCB) udarbejder derfor ikke BREF (Best Available Techniques
Reference Document, BAT-referencedokument) for indretning og drift af denne type
virksomhed. Der vil således ikke af EU-kommissionen blive meddelt en BAT-konklusion i en
forordning.
Ved BAT-konklusion forstås et dokument, der er vedtaget efter artikel 75 i EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (IE), og som
indeholder EU-Kommissionens afgørelse om de dele af et BAT-referencedokument, der
fastsætter konklusionerne vedrørende en virksomheds BAT.
I Miljøstyrelsens Orientering nr. 2/2006 er for bilag 2-virksomheder givet "Referencer til BAT
vurdering ved miljøgodkendelser".
Referencerne til listepunkt K 206 er følgende:
K 206. Anlæg der nyttiggør ikke - farligt affald efter en af metoderne R1-R11, som nævnt
i bilag 6B til affaldsbekendtgørelsen, bortset fra de under K 209 – K 215 nævnte anlæg.
Retningslinier:
Ingen retningslinier.
Referencer til RT:
EU BREF "Affaldsbehandling", 2005
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6/1995: "Brancheorientering for Jern- og metalgenvindingsvirksomheder".
Anden litteratur:
Miljøprojekt nr. 798 "Muligheder for genanvendelse af EPS", Miljøstyrelsen, 2003.
Miljøprojekt nr. 731 "Genanvendelseseffektivitetet af hvidblik- og stålemballager", Miljøstyrelsen
2002.
EU BREF "Emissioner fra større oplag af farlige stoffer" (herunder transport og håndtering af farlige
stoffer), 2005.

Referencerne er gennemset, og det er vurderingen, at den ændrede indretning og drift af
jordmodtageanlægget vil ske i overensstemmelse med referencerne.

Bilag

Bilag 1, Ansøgning om miljøgodkendelse.

Aktoversigt
E-post af 9. juni 2015 fra Jordrens Syd ApS til Aabenraa
Kommune.
E-post af 30. juli 2015 fra Aabenraa Kommune til Jordrens Syd
ApS.
E-post af 6. august 2015 fra Jordrens Syd Aps til Aabenraa
kommune.

Ansøgning om miljøgodkendelse.
Udkast til miljøgodkendelse.
Bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse.
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Bilag 1
Ansøgning om miljøgodkendelse

18.3 Oplysningskrav
Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af dette afsnit 18, skal
ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 6, stk. 6 og 8 i bekendtgørelse om godkendelse
af listevirksomhed.
Litreringen nedenfor følger inddelingen i bilag 4 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
A. Ansøger og ejerforhold
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
Jordrens Syd ApS, Flensborg Landevej 1, 6200 Aabenraa, tlf. 73680003
2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.
Jordrens Syd ApS, Flensborg Landevej 1, 6200 Aabenraa.
Matr. nr. 228 Søgård ejerlav, Kliplev Sogn.
CVR: 28310633
P-nummer: 1011029031
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende
eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.
Direktør, John Hinze
Flensborg Landevej 1, 6200 Aabenraa
Telefon: 20 31 21 72
Mail: jrs@jordrenssyd.dk
4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.
Jesper Boisen
Flensborg Landevej 1, 6200 Aabenraa
Telefon: 42 19 55 65
Mail: jb@jordrenssyd.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art
5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2 til bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.
K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1,
autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Der er ingen biaktiviteter.
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om udvidelse
og/eller ændring af en bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere
godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives
oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.
Jordrens Syd ApS, ønsker en udvidelse af de nuværende modtagerkriterier. Dette sker for at
imødekomme den efterspørgsel vi møder hos vores kunder.
Dermed er der tale om et tillæg til vores nuværende miljøgodkendelse af 25. februar 2008.

Der søges om følgende:
- Tilladelse til, at der kan modtages olieforurenet jord med et olieindhold op til 25000 mg/kg tørstof.
- Tilladelse til, at der kan modtages kulbrinteforurenet jord med et PAH indhold op til 300 mg/kg
tørstof.
- Tilladelse til, opbevaring af forurenet jord og jordlignende produkter, til videre rensning, behandling
eller deponi.

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.
- Ikke relevant, da der er tale om en permanent udvidelse.
C. Oplysninger om etablering
8) Oplysning om hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.
Der kræves ikke yderligere bygningsmæssige udvidelser eller ændringer.
9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af
virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser og/eller ændringer, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for gennemførelse af disse.
- Ikke relevant, da anlægget er etableret, godkendt og i fuld drift.
D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid
10) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering.
Planen forsynes med en nordpil.
Nord

Syd
11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.
Der henvises til den miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstidspunkter for de
enkelte forurenende aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds
driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse
hermed.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.
E. Tegninger over virksomhedens indretning
14) Ansøgningen skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:
– Placering af alle bygninger, overdækkede arealer og særligt indrettede oplagsområder.
– Placering af stationært maskinel samt forventede arbejdsområder for mobilt maskinel.
– Placering af overjordiske tanke, beholdere og containere.
– Placering af nedgravede rør, tanke og beholdere.
– Befæstede arealer skraveres. Der skal skelnes mellem forskellige belægningstyper og typen skal
angives.
– Arealer med membran markeres. Der skal skelnes mellem forskellige membrantyper og typen skal
angives.
– Placering af støjkilder.
– Interne transportveje.
– Placering af eventuelle luftafkast.
– Placering af vaskepladser til vask af materiel og vogne.
– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde,
afspærringsventiler og tilslutningssteder til offentlig kloak.
Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion
15) Beskrivelse af virksomhedens indretning som forklaring til tegningen, jf. punkt 14.
16) For slammineraliseringsanlæg skal der fremsendes:
– Beskrivelse af bassinernes placering, opbygning og indretning, inkl. valg af beplantning.
– Oplysning om materiale og udførelse af membraner.
– Beskrivelse af eventuelle drænsystemer og afledningsforhold. Praktisk eller beregningsmæssig
dokumentation af drænlagets funktion, herunder risikoen for at det klogger til.
– Beskrivelse af eventuel pumpestation og nedgravede ledninger til transport af slam og rejektvand.
– Beskrivelse af, hvordan anlæggets tæthed i forhold til udsivning vil blive kontrolleret.
17) For slaggebehandlingsanlæg skal der fremsendes oplysning om opsamlingsbassin:
– Beskrivelse af bassinets placering og indretning.
– Oplysning om hvordan virksomheden vil sikre tætheden af bassinet, herunder materiale og
udførelse af evt. membran.
18) Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med sump/grube,
spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for udendørs arealer med tæt belægning til:
– Opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald.
– Kørearealer.
– Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.
– Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.
– Vaskepladser for materiel.

19) Oplysning om:
– Hvilke affaldsarter/-fraktioner, virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning om evt.
særlig forurening i affaldet.
– Den forventede årlige mængde fordelt på de enkelte affaldsarter/-fraktioner, der modtages.
– Det maksimale oplag for de væsentligste af de forskellige affaldsarter/-fraktioner.
– Hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/-fraktioner vil blive oplagret, f.eks. i containere, båse,
beholdere, på særlige oplagspladser eller i miler. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under
tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs.

Affaldsart(er) / fraktion(er)

EAK-kode(r) eller
anden identifikation

Forventet årlig
mængde, der
modtages

Forventet maksimalt Oplagringsmåde og oplag for væsentlige
sted, jf. pkt. 14.
affaldsarter / –
fraktioner

-…
-…
-etc.
Ved »affaldsarter« forstås de opdelinger af affald, som fremgår af Det Europæiske Affaldskatalog (EAK).
Ved »affaldsfraktioner« forstås hhv. de opdelinger af affaldet, som affaldet modtages i, og den opdeling
af affaldet, som virksomheden opererer med internt af hensyn til håndteringen.
20) For slammineraliseringsanlæg oplyses det, fra hvilke rensningsanlæg der vil blive modtaget slam.
21) For slaggebehandlingsanlæg oplyses det, fra hvilke affaldsforbrændingsanlæg der vil blive modtaget
slagge. Det oplyses endvidere, hvordan modtagekontrollen tilrettelægges, således at det sikres, at der
ikke modtages slagge med et indhold af uforbrændt organisk materiale på mere end 3 % TOC.
22) Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden.
23) Oplysning om, hvad der neddeles og sorteres, samt hvordan, hvor og på hvilke tidspunkter dette vil
finde sted.
24) Oplysning om, hvilke typer af værkstedsaktiviteter der forekommer på virksomheden, herunder
oplysning om, i hvilket omfang der vaskes materiel eller køretøjer på virksomheden.
25) Oplysning om brændselstype og maksimal indfyret effekt for eventuelle energianlæg.
26) Oplysning om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og
motorbrændstof.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
Luftforurening
27) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens eventuelle luftafkast, jf.
punkt 14.
28) Oplysning om støvfrembringende aktiviteter. Oplysning om planlagte støvbegrænsende
foranstaltninger, herunder om indretning og placering af vandings- eller sprinklersystem(er).
29) For slammineraliseringsanlæg oplysning om lugtfrembringende og aerosoldannende aktiviteter og
om planlagte lugt- og aerosolbegrænsende foranstaltninger.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

Spildevand
30) Hvis der søges om tilladelse til udledning af spildevand, skal virksomheden udarbejde en
spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:
– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om:
– husspildevand (fra mandskabslokaler, toiletter og rengøring),
– spildevand fra vask og rengøring af materiel og køretøjer og/eller
– overfladevand.
– For hver spildevandstype oplyses om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder.
– For befæstede arealer oplyses, hvordan overfladen tænkes indrettet med afstrømning og afløb.
– Maksimal spildevandsmængde udledt pr. døgn og pr. år samt variationen i udledningen over døgn,
uge, måned eller år.
– Oplysning om størrelse og dimensionering af sandfang og olieudskillere.
– Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender den bedste tilgængelige teknik med henblik på at
undgå eller begrænse udledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en
beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.
31) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal udledes til anlæg, der tilhører
spildevandsforsyningsselskab eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning
om tilslutning af spildevand til anlæg, der tilhører spildevandsforsyningsselskaber omfattet af § 2, stk. 1,
i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold indsendes særskilt til kommunen, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 28.
32) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes
oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

Støj
33) Oplysning om støjfrembringende aktiviteter, herunder intern kørsel og af-, på- og omlæsning af
affald, pumpning af slam samt neddeling og sortering. Oplysning om planlagte støjbegrænsende
foranstaltninger.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

Affald
34) Oplysning om årlig mængde af spildolie og andet affald, der fremkommer ved virksomhedens drift.
For farligt affald skal angives EAK-koder.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

I. Andet
35) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses,
idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
36) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses,
idet der samtidig gives en begrundelse herfor.
37) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.
Jf. miljøgodkendelsen af 25. februar 2008.

