TMC - Natur og Miljø
Høje-Taastrup Kommune
Bygaden 2
2630 Taastrup
Tlf: 43591000
www.htk.dk

Damifo A/S
Beredskabsvej 19
2640 Hedehusene
Att: John Kahldal

Dir.tlf.: 43591269
Email: SelmaSe@htk.dk
02-03-2020
Ekspeditionstid:
Mandag - Onsdag
Torsdag
Fredag

10.00 - 14.30
10.00 - 17.00
10.00 - 13.30

Tillæg til miljøgodkendelse af 7. oktober 2017- ændring af driftsvilkår
Indledning
Damifo A/S har i mail af 31. januar 2020 søgt om ændring af vilkår 2.5, 2.6 og 2.7 i miljøgodkendelse af 7. oktober 2017. Damifo A/S ønsker at få ændret vilkåret, så det er muligt at
virksomhedens maskiner kan være i drift på hverdage fra kl. 07-18, lørdag fra 07-14 samt
søndag/helligdag fra 07-14.
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt K 206 i godkendelsesbekendtgørelsen1: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Rådgivningsfirmaet SWECO har den 8. november 2019 på virksomhedens vegne foretaget ny
beregning af den fremtidige eksterne støjbelastning fra virksomheden. Revideret støjrapport
er fremsendt den 20. februar 2020. Støjberegningen er beregnet i 10 referencepunkter, som
er placeret ved nærmeste støjbelastende naboejendomme. Virksomhedens støj er beregnet
for 4 typiske driftsscenarier:
Drift
Drift
Drift
Drift

1) Normal drift med jordsortering, savværk og betonanlæg
1a) Alternativ drift med jordsortering nord og syd på pladsen, savværk og betonanlæg
2) Kampagne med betonknusning og ingen jordsortering
3) Søndage og helligdage kun arbejde med savværk og maskiner nord for hal

For dæmpning af støjudstråling forudsættes følgende:
 Støjskærme af beton opsat langs skel mod syd og nord
 Jordvolde langs skel mod øst og vest
 Lydabsorberende støjvægge ved savværk, jordsortering og betonknusning
I forbindelse med støjmålinger på pladsen, er der ikke konstateret tydeligt hørbare toner eller
impulser i støjen. Der er derfor ikke korrigeret med et +5 dB tillæg ved bestemmelser af støjbelastningen i referencepunkterne.
Af den fremsendte reviderende støjrapport ses, at alle beregnede værdier for støjbelastningen, ligger under de respektive støjgrænser for lørdage og søndage, hvor virksomheden ønsker udvidede driftstider.

1

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1534 af 9. december 2019.
Sagsbehandler/KS DokLøbenr.
Sagsløbenr.
SelmaSe/MajbrittOes34154/20
17/7617

På baggrund af de udførte beregninger og opstillede forudsætninger vedr. drift og planlagt
støjdæmpning i 2020, kan kommunen tilslutte sig Sweco`s vurdering, at det forventes, at Damifo A/S overholder kommunens vilkår til ekstern støj.
Samlet set vurderer kommunen, at virksomheden i relation til støj kan drive de ansøgte aktiviteter uden, at dette medfører gener til omgivelserne.
Høje-Taastrup Kommune vurderer, at ændringen kræver tillæg til godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens2 kapitel 5.
Høje-Taastrup Kommune har vurderet, at ændring af vilkår 2.5 ikke kan være til skade for
miljøet. Ændringen er derfor ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen3.
Der er desuden vurderet, at ændring af vilkår 2.5 og bortfald af vilkår 2.6 og 2.7 ikke vil påvirke Natura 2000 områder.
Afgørelse
Høje-Taastrup kommune meddeler hermed Damifo A/S, Beredskabsvej 19, 2640 Hedehusene
tillæg til miljøgodkendelse til ændring af driftstider til virksomhedens aktiviteter. Tillæg meddeles efter § 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven samt bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.
Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, den nye støjberegning samt den reviderende støjrapport. Kommunen har desuden ikke modtaget klager fra
omkringboende over virksomhedens støjende aktiviteter. Vilkår for godkendelsen stilles på
baggrund af kommunens vurdering.
Godkendelsen meddeles som et tillæg til miljøgodkendelse af 7. oktober 2017, og virksomheden skal stadig overholde vilkår i miljøgodkendelse af 7. oktober 2017.
Ændring af vilkår
Tillæg til miljøgodkendelsen medfører følgende ændring af vilkår 2.5:
Der må være udendørs aktiviteter med fuld drift på virksomheden på hverdage fra kl. 07-18,
lørdag fra kl. 07-14 (5 timer med drift 1, 4 timer med drift 1a og 5 timer med drift 2) søndag
og helligdag fra kl.07-14 (3 timer med drift 3)
Desuden må der ske til- og frakørsel af affaldsfraktioner på hverdage kl. 6.00-18.00 samt lørdag og søndag i tidsrummet 7.00-17.00
Vilkår 2.6 og 2.7 udgår ved meddelelse af denne godkendelse, mens de øvrige vilkår i tilladelse af 7. oktober 2017 forbliver uændrede.
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Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1218 af 25. november 2019
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Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 (VVM-bekendtgørelsen)
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Høringsbemærkninger
Et udkast til tillæg til godkendelsen har været i høring. Virksomheden har ingen bemærkninger til 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.
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 03.04.2020
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
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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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