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Stamoplysninger 

Virksomhedens navn og beliggenhed Tømmerup Afsætterplads, Amager Landevej, 2770 Kastrup 

Matrikel nr.: 2f, Tømmerup By, Tårnby 

CVR-nr.: 34208115 
 

P-nr.: Vides ikke endnu. 
 

Listepunkt nr.: K212 – 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 end 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. 
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller 
sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med 
en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med 
mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, 
bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1d i bilag 1 eller 
listepunkt K211. 

 
 

Virksomheden ejes og drives af: Amager Ressourcecenter (ARC), Vindmøllevej 6, 2300 
København S. 

 
Tilsynsmyndighed: Tårnby Kommune 

 
 

Godkendelses dato: 23.12.2022. 

Godkendelsen bortfalder helt den 30.04.2023. 

 
Annonceres den: 23.12.2022. 
Klagefrist: 20.01.2023. 
Søgsmålsfristen udløber: 23.06.2023. 
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Indledning 

Amager Ressource Center (ARC) har den 01.09.2022, ansøgt Tårnby Kommune om forlængelse af 
miljøgodkendelsen givet af Tårnby Kommune 21. januar 2021 og den tilhørende landzonetilladelse 
givet af Tårnby Kommune 20. april 2021 for afsætteplads på Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, 
mat.nr. 2f, ejerlav: Tømmerup By, Tårnby, til en midlertidig omlasteplads. Kirstinehøj 
Genbrugsplads har udvidet åbningstiden til at være døgnåbent og der er dermed et øget pladsbehov. 

Baggrunden for at gøre miljøgodkendelsen og landzonetilladelsen midlertidige var, at Tårnby 
Kommunes lejeaftale med grundejeren var midlertidig med udløb 31. december 2022. Tårnby 
Kommune har indgået en aftale med grundejer om en forlængelse af lejeaftalen indtil den 
30.04.2023. Miljøgodkendelsen til ARC omlasteplads kan derfor forlænges til 30.04.2023. 

Landzonetilladelsen er samtidig forlænget indtil den 30.04.2023.  

Den udvidede åbningstid af Kirstinehøj Genbrugsplads på Kirstinehøj 25c, 2770 Kastrup medfører 
et behov for at kunne opbevare 8-10 containere på en midlertidig omlasteplads indtil affaldet kan 
afsættes videre til en anden modtager. 

 
Ansøgningen er fremsendt i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
(Godkendelsesbekendtgørelsen)1. 

 
Pladsen skal anvendes til midlertidig opbevaring af 8-10 lukkede eller tildækkede containere med 
ikke farligt affald indtil videre distribution. 

 

Afgørelse 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelseslovens2 § 33 jævnfør lovens kapitel 5 
og godkendelsesbekendtgørelsen. Godkendelsen er tidsbegrænset og bortfalder helt den 30.04. 
2023. 

 
Vilkårene er fastsat på baggrund af kommunens vurdering af ansøgningen om miljøgodkendelse og 
standardvilkår for listepunkt K212, jævnfør bekendtgørelse om standardvilkår3. 

 
Virksomheden er ansvarlig for, at indretning og drift sker i overensstemmelse med det, der fremgår 
af miljøgodkendelsens vilkår og virksomhedens ansøgningsmateriale, der er fremsendt til 
kommunen. 

 

Afgørelse om ikke VVM-pligt 

Som en del af ansøgningen om miljøgodkendelse, er der også foretaget anmeldelse om VVM- 
screening af pladsen. Afsættepladsen er omfattet af VVM-reglerne, idet aktiviteterne er optaget på 
bilag 2, pkt. 11b i miljøvurderingsloven4. Det er vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM- 
pligt. Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven. Selve afgørelsen er vedlagt i 
bilag 2 i denne godkendelse. 



Tårnby Kommune vurderer, at den oprindelige vvm-screening af den 25.01.2021 også er gældende 
for den aktuelle miljøgodkendelse. 

 
 
 

1 Godkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1534 af 9 december 2019 om godkendelse af listevirksomhed. 
2 Miljøbeskyttelsesloven – LBK nr. 1218 af 25. november 2019, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. 
3 Standardvilkårsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse nr. 1537 af 09/12/2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed. 
4 Miljøvurderingsloven – LBK nr. 973 af 25/06/2020, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 



Vilkår 

Generelle forhold 
 

1. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på Kirstinehøj 
Genbrugsplads. Driftspersonalet på Kirstinehøj Genbrugsplads skal være orienteret og 
bekendte med miljøgodkendelsens indhold. 

 
2. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe 

de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i 
tilfredsstillende tilstand. 

 
Pladsens indretning 

 
3. Pladsen skal være forsynet med fast belægning. 

 
4. Pladsen skal være forsynet med hegn og aflåselig port, så kun køretøjer med gyldig adgang 

kan komme ind. 
 
Pladsens drift 

 
5. Driftstiden er 7:00-18:00 alle dage. 

 
6. Der må ikke opbevares affald uden for containerne. 

 
7. Alle containere med affald skal være lukkede eller overdækkede, så nedbør ikke kan komme 

i kontakt med affaldet. 
 

8. Der må opmagasineres containere med affald svarende til det, der modtages på Kirstinehøj 
Genbrugsplads i overensstemmelse med dennes til enhver tid gældende miljøgodkendelse. 
Containere med farligt affald, malet og imprægneret træ, blandet bygnings- og 
nedrivningsaffald, haveaffald og metalaffald er undtaget og må ikke opmagasineres på 
afsætterpladsen. 

 
9. Pladsen må ikke give anledning til lugt-, støvgener eller uhygiejniske forhold, der efter 

tilsynsmyndigheden vurderes væsentlige. 
 

10. Der må ikke foretages vask af ARCs biler eller materiel på pladsen. 
 
Støj 

 
11. Den eksterne støj fra omlastepladsen må ikke give anledning til, at støjniveauet angivet som 

det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) overstiger de nedenfor anførte værdier: 
 

Områder udlagt til industri: 



Alle dage 07:00 – 18:00 70 dB(A) 
 

Områder udlagt til erhverv: 
Alle dage 07:00 – 18:00 60 dB(A) 

 
Områder udlagt til åben og lav boligbebyggelse: 
Hverdage 07:00 – 18:00 45 dB(A) 
Lørdage 07:00 – 14:00 45 dB(A) 

 14:00 – 18:00 40 dB(A) 
Søndage- og helligdage 07:00 – 18:00 40 dB(A) 

   
Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvivalente korrigerede støjniveau, 
støjbelastningen. Det ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et længere tidsrum 
(om dagen 8 timer, om aftenen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt 
hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det ækvivalente støjniveau for at 
bestemme støjbelastningen. 

 
12. Tilsynsmyndigheden kan – dog højst én gang årligt – forlange dokumentation for, at vilkår 

11 overholdes ved målinger eller beregninger. Målingerne/beregningerne, der skal udføres 
efter anvisningerne i Miljøstyrelsens gældende vejledninger, der på meddelelsestidspunktet 
er nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og nr. 5/1984 om beregning af 
ekstern støj fra virksomheder eller nyere, skal udføres af et firma, der er omfattet af 
Miljøstyrelsens godkendelsesordning for ”Miljømåling af ekstern støj”. 

 
13. Ved spild af affald eller spildolie fra transportør køretøjer eller lignende skal det samles op 

straks og bortskaffes korrekt. 
 

Vurdering og bemærkninger 

Baggrund for afgørelsen 
ARC har søgt om tilladelse til at anvende Tømmerup Afsætterplads til midlertidigt omlasteplads til 
opbevaring af containere fra Kirstinehøj Genbrugsplads. Kirstinehøj Genbrugsplads har udvidet 
deres åbningstid til at være åbent hele døgnet. Det er vurderet, at der ikke er plads til at opstille 
ekstra containere på Kirstinehøj Genbrugsplads når vi når til forår – efter at åbningstiden er 
udvidet. Derfor er der et behov for at opstille 8-10 containere på en anden placering i nærheden. 
Tømmerupvej 13 har en egnet plads til formålet. Grunden kan tilkøres via vej og port fra 
Tømmerupvej. Afsætterpladsen ligger ca. 800 meter fra genbrugspladsen. På bilag 1 er pladsen 
markeret som P11. 

 
Beliggenhed og planforhold 
Den del af Tømmerupvej 13, som skal anvendes til omlasteplads, er beliggende i Landzone og er 
omfattet af lokalplan 62, delområde 2. Der skal udarbejdes en landzonetilladelse samt dispensation 
fra lokalplan 62, pkt. 5.5 i forhold til anvendelsen af pladsen til oplagring af containere. Grunden er 
ejet af Svenningsens Maskinfabrik og lejet af Tårnby Kommune. Fuldmagt fra grundejer er givet. 



Indretning og drift 
Det vurderes, at den beskrevne indretning og drift af afsætterpladsen sikrer, at containere med affald 
håndteres og opbevares på forsvarligvis. 

 
 

Til- og frakørsel 
Det vurderes, at beliggenheden er tæt på hovedfærdselsårer og med afgang via Kirstinehøj igennem 
et industriområde giver gode til- og frakørselsforhold for tung trafik. 

 
Støjforhold 
Der er sat vilkår om, at der kun må foretages afhentning/afsætning af containere i dagstimerne kl. 7- 
18 alle dage, samt hvor meget, det må støje. Det vurderes, at støjniveaet fra transporten og 
håndtering af 8-10 containere, når det er begrænset til at foregå i dagtimerne, vil ligge inden for de 
vejledende grænseværdier. I tilfælde af, at der opstår væsentlige støjgener i omgivelserne, har 
Tårnby Kommune mulighed for at påbyde virksomheden at foretage støjbegrænsende 
foranstaltninger, jf. §§ 41 og 41a i Miljøbeskyttelsesloven. 

 
 

Spildevand 
Tømmerupvej 13 er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Pladsen har fast belægning 
af SF-sten. Regnvand fra pladsen afledes via acu-dræn til en faskine, jævnfør bilag 3. Der er sat 
vilkår om, hvilke fraktioner, som må placeres på pladsen. Der er sat vilkår om, at fyldte containere 
skal være lukkede eller tildækkede, for at forhindre at der kan komme vand ind i dem. Containerne 
er kortvarigt og midlertidigt omplaceret på pladsen, og vil løbende blive fragtet videre til andre 
affaldsmodtagere. Derfor vil containere kun være på pladsen i kort tid. Det vurderes, at der ikke vil 
ske udvaskning fra de oplagrede affaldsfraktioner, idet containerne er lukkede eller tildækkede. Det 
vurderes at den faste belægning og vilkårene er tilstrækkelige til at forhindre forurening af 
omgivelserne. 

 
Andet 
Pladsen skal anvendes til opbevaring af containere med ufarligt affald, som skal være aflukkede 
eller tildækkede. Der er ikke indsat standardvilkår til luftforurening. Det vurderes, at kravene til 
hvilke fraktioner, der må være på pladsen samt at containerne skal være lukkede eller tildækkede 
forhindrer luftforurening. Der er sat vilkår om, at pladsen ikke må anvendes til farligt eller forurenet 
affald. Derfor er der ikke indsat standardvilkår til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
i godkendelsen. Der er ikke sat krav til egenkontrol med belægningen, fordi de fraktioner, som 
pladsen anvendes til, ikke vurderes at medføre forurening af overfladevand eller omgivelserne. 

 
Konklusion 
På ovennævnte grundlag og med de fastsatte vilkår, vurderes det miljømæssigt forsvarligt at 
miljøgodkende og give tilladelse til at anvende pladsen som afsætterplads til midlertidig opbevaring 
af containere. 



Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, 
der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, 
foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og 100. 

 
Ønsker du at klage over afgørelsen, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet via 
klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk. Her kan du også finde vejledning til, 
hvordan du klager. 

 
Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget 
hos Miljø- og Fødevareklagenævnet senest ved klagefristens udløb den 20.01.2023. 

 
ARC vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage 
vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning medmindre klagenævnet bestemmer andet, 
jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk. 1. 

 
Søgsmål og aktindsigt 
Tårnby kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder 
efter offentliggørelsen af godkendelsen, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1. Reglerne om 
klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. 

 
Tårnby Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen. 

 
Underretning om afgørelsen 
Tårnby kommune har foruden ARC underrettet følgende organisationer og myndigheder: 

 Friluftsrådet 
 Danmarks Naturfredningsforening 
 Styrelsen for Patientsikkerhed. 

http://www.naevneneshus.dk/


Miljøteknisk beskrivelse 

Beliggenhed 
Pladsen er beliggende på Tømmerupvej 13 i Tårnby Kommune. Grunden ejes af et Svenningsens 
Maskinfabrik, som udlejer grunden til erhvervsvirksomheder. Tårnby Kommune lejer grunden til 
ARC. ARC vil gerne anvende den vestlige del af grunden, hvor der er en plads belagt med SF-sten, 
som kan anvendes til at placere containere på. Ejendommen er indhegnet og tilplantet i skel. 
Grunden er nabo til Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg. Fra grunden er der etableret adgangsveje 
med aflåste porte ud til Tømmerupvej. Nærmeste beboelse er 60 meter fra pladsen. 

 
Planforhold 
Den del af Tømmerupvej 13, som skal anvendes til en omlasteplads ligger i Landzone og er 
omfattet af lokalplan 62, delområde 2. 

 
Trafikale forhold 
Kirstinehøj Genbrugsplads ligger ca. 800 meter fra Tømmerupvej 13. Afstanden mellem 
genbrugspladsen og afsætterpladsen er kort, og al transport vil foregå i Kirstinehøj og på 
Tømmerupvej, hvilket er optimalt i forhold til driften af både genbrugspladsen og afsætter pladsen. 

 
Indretning og drift 
Pladsen har fastbelægning og er belagt med SF-sten. Containerne placeres langs med hegnet ind 
mod det køretekniske anlæg, så der er manøvreplads på pladsen. Pladsen er indhegnet og aflåst. De 
chauffører, som skal transportere containere til og fra pladsen vil modtage en nøgle til 
adgangsporten. Transport og håndtering af containere vil kun foregå i dagtimerne. 

 
 
Venlig hilsen 

 
 

Anette Petersen Lene Olesen 
Leder af Natur, Miljø og Klima Miljømedarbejder 



Bilag 1 – Oversigtstegning 
 

Oversigts billede af Svenningsens Maskinfabrik. Afsætterpladsens placering er markeret med den 
røde trekant nævnt som P11 befæstet areal. Den grønne pil viser adgangsvejen for vognmændene 
indtil pladsen. 



Bilag 2 – Afgørelse om ikke VVM-pligt af en midlertidig afsætterplads på 
Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup 

Amager Ressource Center har søgt om miljøgodkendelse og VVM-screening af en midlertidig 
afsætter plads på Tømmerupvej 13. Pladsen skal anvendes til opbevaring af fyldte og tomme 
containere i forbindelse, at åbningstiden for Kirstinehøj Genbrugsplads er øget. Anmeldelse om 
VVM-screening er en del af ansøgning om miljøgodkendelse. Afsætterpladsen er anmeldt efter 
miljøvurderingslovens Bilag 2, pkt. 11b – Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1). 
Anmeldelsen er indkommet via det digitale ansøgningssystem Byg og Miljø (BOM). 

 
VVM screeningsafgørelse 
På baggrund af VVM-screeningen træffer Tårnby Kommune afgørelse om, at etablering af en 
midlertidig afsætterplads på Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og 
at projektet dermed ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen træffes efter § 21 i VVM-bekendtgørelsen. 

 
Afgørelsen vil blive offentliggjort den 25.01.2021 kommunens hjemmeside: 
https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser/. 

 

Baggrund 
Kirstinehøj Genbrugsplads udvider deres åbningstid til at være døgnåbent. Derfor er der opstået et 
behov for at få en omlasteplads, hvor der midlertidigt kan afsættes fyldte og tomme containere, for 
at kunne have kapacitet nok til modtage affald på genbrugspladsen. Tømmerupvej 13 er privatejet, 
og er en stor erhvervsgrund, som også anvendes til erhvervsudlejning. Ejendommen ligger ved 
siden af Storkøbenhavns Køretekniske Anlæg og ud til Tømmerupvej. Fra Tømmerupvej er der en 
adgangsvej til industrikvarteret Kirstinehøj. Strækning fra Kirstinehøj Genbrugsplads til Kirstinehøj 
er ca. 800 meter. Det er derfor nemt at fragte containerne mellem Kirstinehøj Genbrugsplads og 
Tømmerupvej 13. 

 
Afsætterpladsen skal miljøgodkendes efter følgende punkt i Godkendelsesbekendtgørelsen: 
K212 – Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr (elskrot), og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet forud for 
efterfølgende nyttiggørelse eller bortskaffelse, evt. efter adskillelse, neddeling, knusning eller 
presning, komprimering eller balletering af affaldet. 
Anvendelsesområde vil være et anlæg, som modtager ikke farligt affald og som oplagrer containere 
midlertidigt. 
Pladsen skal bruges til afsætning af lukkede eller overdækkede containere fra Kirstinehøjs 
genbrugsplads. Pladsen skal bruges som mellemstation for fyldte containere uden for 
modtageanlæggenes åbningstid. Omfanget vil være op til ca. 10 fyldte eller tomme containere. 
Containerne vil enten være tomme eller indeholde affald svarende til det, som må modtages på 
Kirstinehøjs Genbrugsplads (bortset fra farligt affald, malet og imprægneret træ, haveaffald og 
metalaffald). 
Afsætning af containerne vil ske på en fast belægning af SF sten, hvor overfladevandet afledes via 
acu-dræn til en faskine. Afsætning og afhentning af containere vil kun ske i tidsrummet 7:00-18:00 
alle dage. Adgang til arealet vil ske via Tømmerupvej 13. Pladsen er indhegnet og forsynet med 
aflåselig port. Pladsen er ubemandet. Der søges om godkendelse til anvendelse af ca. 1200 m2 af det 

https://www.taarnby.dk/politik/horinger-og-aktindsigt/horinger-og-afgorelser/


samlede befæstede areal og udendørs plads. 
 
Begrundelse 
De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det 
anmeldte projekt og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 3 
og bilag 6. Ved afgørelsen om ikke VVM-pligt har kommunen navnlig lagt vægt på, at projektet 
ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den forventede miljøpåvirkning. 

 
Afsætterpladsen er placeret i et område, som er omfattet af lokalplan 62, delområde 2. Der skal 
derfor søges om dispensation i forhold til oplag af containere i henhold til § 5.5 i lokalplanen. 

 
Afsætterpladsen ligger i et støjbelastet område, hvor der vil være baggrundsstøj fra Københavns 
Lufthavn, Storkøbenhavns køretekniske anlæg og Tømmerupvej. Det vurderes, at der kommer støj 
fra følgende aktiviteter: afsætning af containere, trafikstøj fra lastbilerne og fra bakalarmer fra 
lastbilerne. Der vil ca. være støj fra 10-20 kørsler om dagen. I miljøgodkendelsen er der sat krav til, 
at kørsel og håndtering af containerne kun må foregå i dagtimerne i tidsrummet kl. 7-18, og der er 
sat vilkår med støjgrænser for pladsens aktiviteter. Det vurderes, at støjen fra håndtering af 
containerne kan overholde de gældende vejledende støjgrænser. 

 
Pladsen er placeret i indvindingsopland. For at forhindre jord- og grundvandsforurening er der sat 
krav til, at alle fyldte containere skal være aflukkede eller tildækket med presenninger. Ydermere er 
der sat krav til hvilke affaldsfraktioner, som midlertidigt kan oplagres på pladsen. Dette vurderes at 
være tilstrækkeligt til at forhindre forurening af miljøet. Det vurderes at lukkede og tildækkede 
containere ikke genererer spildevand. Der vil kun dannes overfladevand, når det regner. Regnvandet 
fra pladsen afledes via acu-dræn til faskine. 

 
Pladsen ligger ca. 400 m fra et § 3 vandhul, 1,4 km fra skovbyggelinje, 2 km fra fredskov. 
Nærmeste fortidsminde er en mindesten ca. 500 m væk. Det vurderes, at afsætterpladsen ingen 
indvirkning har på disse områder. 

 
Det nærmeste Natura 2000 område er Vestamager og havet syd for, Amager vildtreservat, Kalvebod 
Kile. Alle områderne ligger 2-4 km væk. Tårnby Kommune vurderer, at projektet ikke i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura-2000 områderne væsentligt. 
Det er endvidere vurderet, at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- og 
rasteområde i det naturlige udbredelsesområder for dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV 
eller ødelægge plantearter, som er omfattet af habitatsdirektivets bilag IV. 

 
Høring 
Ifølge miljøvurderingsloven skal kommunens vurdering sendes i partshøring til berørte 
myndigheder. Dette udkast til en VVM-afgørelse har været i høring hos støjmyndigheden i Tårnby 
Kommune. 

 
Støjmyndigheden har svaret følgende: 
Det er umiddelbart ikke klart af materialet, hvor stor aktivitet, der forventes at forekomme på 
omlastepladsen, og dermed hvor stor støjbelastningen vil være for især boligområderne i nærheden. 

 
Støjmyndigheden har derfor indhentet nedenstående udtalelse fra Referencelaboratoriet for Støj 



Udtalelse fra Referencelaboratoriet for Støj ved Jens Laursen 
Referencelaboratoriet for Støj har udført en overordnet beregning på støjbelastningen fra 
omlastepladsen i et nærliggende boligområde. 
Der er taget udgangspunkt i, at der er 60 meter til nærmeste beboelse og, at der foretages 10 
operationer i dagtimerne pr. dag. En operation består af aflæsning / pålæsning af en container samt 
støjbidrag fra lastbilen ved aktionen. Det er desuden lagt til grund, at en operation tager 4 minutter. 
Den overordnede beregning er baseret på containere og lastbiler af ”gammel type”, hvor 
containeren har stålhjul og flyttes med kædetræk og har en kildestyrke på 102 dB. 

 
Resultatet af beregningen med disse forudsætninger bliver et støjbidrag på 49 dB (midlet over 8 
timer) i det nærliggende boligområde. 
Hvis en operation tager 2 minutter vil støjbidraget i det nærliggende boligområde være 46 dB 
(midlet over 8 timer). 

 
Referencelaboratoriet for Støj vurderer, at der derudover bør gives tillæg for impulser på 5 dB. 

 
Referencelaboratoriet for Støj vurderer, at støjbidraget vil kunne mindskes, hvis der anvendes 
containere, der står på nylonruller og flyttes med krog. 

 
Støjmyndighedens vurdering 
Ansøger beskriver i materialet, at det vurderes, at aktiviteterne kan udføres inden for de støjgrænser, 
der er angivet i vilkår 11. 
Med udtalelsen fra Referencelaboratoriet for Støj, baseret på de beskrevne forudsætninger, 
indikeres det, at det kan være problematisk at overholde støjgrænseværdierne i det nærliggende 
boligområde, både i hverdage og i weekender. 

 
Støjmyndigheden anbefaler; 
at der anvendes støjsvagt udstyr, som containere på nylonruller, der flyttes med krog, 
at der foretages mindre end 10 operationer pr. dag i dagtimerne 
at der i vides muligt omfang ikke foretages operationer i weekender 
at ansøger foretager en støjkortlægning med de aktuelle forudsætninger, før omlastepladsen tages i 
brug. 

 
Hvis støjmyndigheden modtager klager over støj fra omlastepladsen, vil støjmyndigheden forlange, 
at ansøger udfører en støjkortlægning til vurdering af støjpåvirkningen hos klager. Hvis denne 
støjkortlægning viser, at støjgrænseværdierne ikke er overholdt, vil støjmyndigheden forlange en 
opfølgende akkrediteret måling som dokumentation for, at virksomhedens tiltag til at begrænse støj 
fra omlastepladsen er tilstrækkelige i forhold til at overholde støjgrænseværdierne i 
miljøgodkendelsens vilkår 11. 

 
 
Øvrige bemærkninger 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes 
en miljøkonsekvensrapport før projektet kan opstartes. Gennemførelsen af projektet kan derfor 
forudsætte en tilladelse, godkendelse og/eller dispensation efter anden lovgivning. 



Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning. 
 
 
 

Klagevejledning 
VVM-anmeldelsen er indsendt sammen med ansøgning om miljøgodkendelse, hvorfor klager skal 
følge miljølovens klagevejledning (se side 6 i godkendelsen). Den lovmæssige begrundelse 
beskrives nedenfor. 
Miljøvurderingslovens § 49, stk. 4 siger, at afgørelser i henhold til anden lovgivning, som i henhold 
til regler fastsat i medfør af § 15, stk. 4, erstatter afgørelse om tilladelse efter § 25, kan påklages 
efter reglerne i den lovgivning, som afgørelsen meddeles i henhold til. 

 
Ifølge § 15, stk. 4, kan en afgørelse og tilladelse efter § 25 helt eller delvis kan erstattes af en 
tilladelse, som udstedes i medfør af anden lov for projekter omfattet af stk. 1. 

 
Dette projekt er omfattet af miljøvurderingslovens § 15, stk. 1, pkt. 2, projekter omfattet af bilag 2, 
hvorom der er truffet afgørelse efter § 21 om krav om miljøvurdering. 

 
Søgsmål 
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden for 6 måneder fra den dato, 
hvor afgørelsen er offentliggjort. 

 
Med venlig hilsen 

 
 
Betina Grimm 
Forvaltningschef / Anni Kær Pedersen 

Chef for Plan, Byg og Miljø 



 

Bilag 3 – Oversigt af kloakforhold. 
 


