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Tillæg til miljøgodkendelse af 7. oktober 2017- ændring af vilkår om modtagelse af
stenuld/mineraluld og ny indendørs aktivitet til presning af rent træ
Indledning
Dansk Miljøforbedring har i mail af 27. september 2018 søgt om ændring af vilkår 2.8 i miljøgodkendelse af 7. oktober 2017. Dansk Miljøforbedring ønsker at få ændret vilkåret, så det er
muligt at modtage og behandle hele rene læs af stenuld/mineraluld i stedet for stenuld/mineraluld, som modtages i læs med blandet byggeaffald. Desuden ønsker virksomheden at opstarte en aktivitet, hvor der er muligt at presse rent træ til træpiller eller en behandling af
A1/A2-træ til strøelsespiller. Det er en mindre indendørs produktion på ca. 6000 tons/år.
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelsen 1: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Det er vurderet, at det samlede støjbidrag fra virksomhedens aktiviteter ikke ændres betydeligt ved gennemførelse af det ansøgte, da virksomhedens aktiviteter foregår indendørs.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at den øvrige ændring kræver tillæg til godkendelse efter
miljøbeskyttelseslovens 2 kapitel 5.
Høje-Taastrup Kommune har vurderet, at ændring af vilkår 2.8 ikke kan være til skade for
miljøet. Ændringen er derfor ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen 3.
Der er desuden vurderet, ændring af vilkår 2.8 ikke vil påvirke Natura 2000 områderne.
Afgørelse
Høje-Taastrup kommune meddeler hermed Dansk Miljøforbedring, Beredskabsvej 19, 2640
Hedehusene tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse af rene læs af stenuld/mineraluld samt
opstart af mindre støjende indendørs aktivitet. Tillæg meddeles efter § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for
godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering.
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Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1517 af 7. december 2016.
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1121 af 3. september 2018
Bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 (VVM-bekendtgørelsen)
Sagsbehandler/KS DokLøbenr.
SelmaSe/MajbrittOes212984/18

Sagsløbenr.
17/7617

Godkendelsen meddeles som er tillæg til miljøgodkendelse af 7. oktober 2017, og virksomheden skal stadig overholde vilkårene i miljøgodkendelse af 7. oktober 2017.
Ændring af vilkår
Tillæg til miljøgodkendelsen medfører ændring af vilkår 2.8:
Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner. Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabellen.
Affaldsfraktion
Ren beton knust/uknust
Stort affald til neddeling

Krav til oplag
Tæt belægning/befæstet areal
Tæt belægning

EAK kode
17.01.01

Tegl, mursten, sanitet (ren)

Tæt belægning

Letbeton,troldtekt, tagplader
A1-A2(rent træ, malet træ)
A3-A4 (gammelt træ som viser
tegn på halogen organiske medier samt trykimprægneret
træ) kan forekomme i blandede læs, men modtages ikke
som rene fraktioner
Rødder, stammer, stød og
grene
Granitskærver
Glas (planglas, emballage glas,
kubeglas)

Tæt belægning
Tæt belægning

19.12.10
20.03.07
20.03.01
17.01.02
17.01.03
17.01.01
20.01.38

Befæstet areal

20.02.01

Befæstet areal
Tæt belægning

Pap og papir

Indendørs/overdækket
udendørs

Metal

Tæt belægning

Plast (hård plast, blød plast,
folier m.m.)

Tæt belægning

Blandet sorteringsegnet affald
(med/uden storskrald, metal,
genanvendeligt affald, tørt
brændbart affald, træ)
Blandet bygge-og anlægs affald til (med/uden brokker, imprægneret træ, sveller, mineraluld, brændbart affald, genanvendeligt affald)
Rene læs af stenuld/mineraluld
Ren jord
Tekstiler

Tæt belægning

15.01.07
17.02.02
19.12.05
20.01.02
15.01.01
19.12.01
20.01.01
19.12.02
19.12.03
17.04.07
20.01.40
15.01.02
16.01.19
17.02.03
20.01.39
15.01.06
20.03.01

Tæt belægning

17.01.07
17.09.04

Indendørs
Befæstet areal
Tæt belægning

17.06.04
17.05.04
15.01.09
19.12.08
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Vinduer og døre
Gummi (dæk, kunstbaner)

Tæt belægning
Tæt belægning

Gips

Indendørs/ Udendørs i
lukkede container
Indendørs/ Udendørs i
lukkede container

Knuste og uknuste forurenende materialer til termisk
behandling/slibning/knusning
Asfalt
Vejopfej
Formodnet slagger (bio, forbrænding, kul)
Sandblæsningssand< 50 ppm
PCB
Karteringsjord til analysering
(byjord og jord fra ikke forurendende arealer)

Rene materialer
Spagnum og muldjord
Pynte bark/flis
Sø- og bakkematerialer (rene
naturmaterialer såsom perlesten, sand osv.)

20.01.10
17.02.04
16.01.03
19.12.04
17.08.02
17.01.07
17.08.02

Tæt belægning
Tæt belægning
Tæt belægning/overdækket
Indendørs/big
bags/container
Tæt belægning

17.03.02
20.03.03
19.01.12
10.01.01
12.01.16

Krav til oplag
Befæstet belægning
Befæstet belægning
Befæstet belægning

EAK koder
-

17.05.04
20.02.02

Øvrige vilkår i tilladelse af 7. oktober 2017 forbliver uændrede.
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Høringsbemærkninger
Et udkast til tillæg til godkendelsen har været i høring. Kommunen har den 2. november 2018
modtaget bemærkninger og de er indarbejdet i tillægget.
Lovgivning
Tillæg til godkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelsen
kan påklages. Se vedlagte klagevejledning.
Afgørelse af VVM-screening
Det er desuden vurderet, at ændring af vilkår ikke er omfattet af VVM bekendtgørelsen 4.
Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelsen er truffet i henhold til VVMbekendtgørelsen § 3, stk. 1, fordi kommunen modtog VVM-anmeldelsen den 25. april 2017.
Hvis projektet eller andre forudsætninger ændres væsentligt, kan der være behov for at gennemføre en ny VVM-screening, hvor der skal tages stilling til om det ændrede projekt er VVMpligtigt.
Offentliggørelse
Afgørelse om miljøgodkendelse samt at det anmeldte, ikke er VVM-pligtigt, bliver offentliggjort på DMA samt på kommunens hjemmeside www.htk.dk den 13. november 2018.
Hvis der er spørgsmål til dette brev, kan jeg kontaktes på tlf. 43 59 12 69 eller tmc@htk.dk.
Med venlig hilsen
Selma Sehic
Miljømedarbejder
Kopi til
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
DN Høje-Taastrup hoeje-taastrup@dn.dk
Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, post@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst: seost@sst.dk
I/S Hedeland: hedeland@hedeland.dk

4

Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
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Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over disse afgørelser, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du kan kun klage over retlige forhold. Det vil eksempelvis sige om kommunen har haft ret til
at træffe afgørelsen, har fulgt de rigtige procedurer m.m. Du kan ikke klage over, at du synes
kommunen burde have truffet en anden afgørelse.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til
den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
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, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Er afgørelsen offentlig
bekendtgjort gælder klagefristen fra offentliggørelsens dato. Klagen bliver afgjort af Miljø- og
Fødevareklagenævnet, og denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder
fra afgørelsen er meddelt ved dette brev eller offentliggørelsen.
Virksomheden vil blive underrettet af Høje-Taastrup Kommune, hvis der indgives klage fra anden side.
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