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Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september 2014 - Ændring af vilkår om
jordmodtagelse, modtagelse af blandet bygge- og anlægsaffald samt tillæg til
modtagelse af sandblæsningssand og vejsand

19. august 2015

Sagsnr. 270916
Brevid. 2112076
Ref. RIKJ
Dir. tlf. 46 31 35 85
rikkeks@roskilde.dk

Listebetegnelse:

K203 og K212

Virksomhedens beliggenhed:

Søndre Mellemvej 9, 12 og 14, 4000 Roskilde

Matr.nr.:

78f og 79d Nymarken, Roskilde Jorder

CVR-nr.:

35 63 58 23

P-nr.:

1019536226/1019031787

Virksomhedens ejerforhold:

Dansk Miljøforbedring ApS, Søndre Mellemvej 9, 4000
Roskilde

Virksomhedens kontaktperson:

John Kaldahl, tlf. 20 11 53 33

Grundejer:

A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast /
IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Tilsynsmyndighed:

Roskilde Kommune

Åbningstider
Mandag-torsdag
Fredag

10-15
10-14

Telefontider
Mandag-onsdag
Torsdag
Fredag

08-15
10-17
08-14
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1. Indledning
Dansk Miljøforbedring har i mail af 5. marts 2015 søgt Roskilde Kommune om ændring af vilkår 11 i miljøgodkendelse af 15. september 2014. Dansk Miljøforbedring
ønsker at få ændret vilkåret, så det er mulig at modtage sandblæsningssand til nyttiggørelse og fuger til omlastning. Derudover har et tilsyn på virksomheden givet anledning til ønske om ændring af vilkår 18 om modtagelse af jord og ændring af opbevaringskravet til blandet bygge- og anlægsaffald. I mail af 15. juni 2015 er der ligeledes
søgt om tilladelse til modtagelse af vejsand til nyttiggørelse.
Roskilde Kommune har vurderet at modtagelse af fuger til omlastning er omfattet at
den gældende miljøgodkendelse af 15. september 2014.
Roskilde Kommune vurderer, at de øvrige ændringer kræver en godkendelse efter
1
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1.
Roskilde Kommune har vurderet, at tillæg til modtagelse af sandblæsningssand og
ændring af jordvilkår og vilkår om bladet bygge- og anlægsaffald ikke kan være til
2
skade for miljøet. Ændringen er derfor ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen .

2. Afgørelse
Roskilde Kommune meddeler hermed Dansk Miljøforbedring, Søndre Mellemvej 9, 12
og 14, 4000 Roskilde tillæg til miljøgodkendelse til modtagelse af sandblæsningssand
og vejsand samt ændring af jordvilkår og opbevaring af blandet bygge- og anlægsaffald i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godken3
delse af listevirksomhed .
Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering.
Da godkendelsen er et tillæg til miljøgodkendelse af 15. september 2014, skal virksomheden samtidig overholde vilkårene i miljøgodkendelse af 15. september 2014.
Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til lov om arbejdsmiljø.
Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende.

1

Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
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
3
Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed
2

Vilkår for godkendelsen
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Denne godkendelse er en ændring af vilkår nr. 11 og 18 i ’Miljøgodkendelse til modtagelse, omlastning og sortering af affald til nyttiggørelse’ af 15. september 2014. Ændringen meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.
Nyt vilkår 11
Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte arter og fraktioner af
ikke-farligt og farligt affald i de angivne mængder. Opbevaringen skal ske i henhold til
de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabellen.
Affaldsart/affaldsfraktion
Beton/tegl
Gips
Eternit
Have- og parkaffald
Blandet bygge- og anlægsaffald

Naturmaterialer (grus, granit og
kalk)
Jord til kartering

Vejsand

Maksimalt oplag for væsentlige
affaldsarter/affaldsfraktioner
10.000 tons
3.000 tons
1.000 tons
1.000 tons
300 tons

EAK-kode / anden
identifikation
170101/02/03
170802
170605
200201
170904

15.000 tons Ikke affald
5.000 tons 170504

100 tons 200303

Gasbeton/letbeton
Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer:
- malet beton tegl
- industriel forurenet
Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer

2.000 tons 170101
1.000 tons 170106

Affald fra sandblæsning, bortset fra
affald henhørende under 120116
Trykimprægneret træ (A4) eller
malet træ med indhold af farlige
stoffer
Rent og malet træ (A2/A3)
Fugemasse

300 tons 120117

Beton, tegl og sten med PCBindhold under kriteriet for farligt
affald
Bio/forbrændings-slagge med eller
uden jord
Flyveaske
Asfalt
Metal
Plast
Pap og papir
KNO3

Sulfatberiget landbrugskalk

100 tons 120116

Krav til opbevaring
Ude
Inde/ude i container
Ude
Ude
Ude på befæstet areal med
afløb til underjordisk vandreservoir
Ude
Ude på befæstet areal med
afløb til underjordisk vandreservoir
Inde på tæt belægning uden
afløb til kloak
Ude
Inde på tæt belægning uden
afløb til kloak

Inde på tæt belægning uden
afløb til kloak. Affaldet skal
mærkes, så det tydeligt fremgår, at det er farligt affald.
Inde/ude

1.000 tons 170204

Inde/ude

3.000 tons 170201
30 tons 170902

Ude
Inde på tæt belægning uden
afløb til kloak
Ude

15.000 tons 170101/02/03/07

5.000 tons 190111/12
100 tons 190113
3.000 tons
100 tons
100 tons
50 tons
2.500 tons
Oplaget skal dog opdeles i 2
oplag af maksimalt 1.250 tons
5.000 tons

170302
170407
170203
200101
Ikke affald

Ikke affald

Inde på tæt belægning uden
afløb til kloak /ude
Inde på tæt belægning uden
afløb til kloak
Ude
Inde/ude
Inde/ude
Inde/ude
Inde på tæt belægning uden
afløb til kloak
Inde/ude

Tabel 1 – Affald, som er markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald, når kriterierne i bilag 4 i affaldsbekendtgørelsen er opfyldt.
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Nyt vilkår 18
Jord til kartering skal være vurderet som højst lettere forurenet og godkendt af virksomheden inden modtagelse.

3. Udtalelser
Virksomhedens bemærkninger
Dansk Miljøforbedring har den 11. august 2015 oplyst, at virksomheden ikke har bemærkninger til udkastet.

4. Vurdering
Sandblæsningssand
Roskilde Kommune vurderer, at virksomheden kan modtage, opbevare, omlaste og
nyttiggøre sandblæsningssand så det ikke er til skade for miljøet. Der er sat vilkår om,
at sandblæsningssand indeholdende farlige stoffer skal opbevares indendørs på tæt
belægning uden afløb til kloak.
Vejsand
Roskilde Kommune vurderer, at virksomheden kan modtage, opbevare, omlaste og
nyttiggøre vejsand så det ikke er til skade for miljøet. Der er sat vilkår om, at vejsand
skal opbevares indendørs på tæt belægning uden afløb til kloak, da Roskilde kommune fra tidligere undersøgelser af vejsand har erfaret, at hvis vejsand indeholder stoffer,
som svarer til kraftig forurenet jord.
Blandet bygge- og anlægsaffald
I miljøgodkendelsen fra september 2014 er der på baggrund af ansøgning fra virksomheden fastsat krav om, at blandet bygge- og anlægsaffald skal opbevares inde og,
at der maksimalt må oplagres 300 tons. Virksomheden oplever efter åbning af pladsen, at de modtager væsentlig større mængder end forventet og har ikke mulighed for
at modtage så store mængder affald og sortere dette indendørs. Roskilde Kommune
vurderer, at det ikke er til skade for miljøet at håndtere bygge- og anlægsaffald udendørs, når der er tale om ikke-farligt affald og affaldet ikke giver anledning til gener i
omgivelserne, jf. blandt andet vilkår 15 og 24 i miljøgodkendelsen af 15. september
2014.
Jordmodtagelse
Roskilde Kommune har i miljøgodkendelsen af 15. september 2014 sat vilkår om, at
jorden skal være forventet ren jord, hvilket betyder, at det kan være vanskeligt for virksomheden at modtage jord fra byområder, da disse som udgangspunkt er lettere forurenet. Roskilde Kommune ændrer derfor vilkåret, så jorden skal være godkendt til kartering inden modtagelse (ikke analyseret) og at virksomheden må modtage op til klasse 3 jord (jf. vilkår 21). Roskilde Kommune vurderer, at det ikke er til skade for miljøet
at ændre kravet til at virksomheden må modtage lettere forurenet jord og at jorden kan
oplagres miljømæssigt forsvarligt.

5. Klagevejledning mv.
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat,
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberetti4
gede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens §
98, § 99 og § 100.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Natur- og Miljøklagenævnet
5
via Klageportalen . Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på
www.nmkn.dk. Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes
gennem Klageportalen til Roskilde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Roskilde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr.
Oplysninger om gebyrets størrelse og hvordan du betaler finder du også på Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet 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 Roskilde
Kommune. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor afgørelsen er meddelt. Klagen skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest ved klagefristens udløb, dvs. senest onsdag den 16. september 2015.
I vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel
klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet
bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 96 stk.1.
Søgsmål og aktindsigt
Roskilde Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil
seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens §
101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig
afgørelse.
Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.
Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sa6
gen .
Øvrige forhold
Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstat7
ning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet.

4

Bekendtgørelse af lov nr. 879 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
Lov nr. 86 af 28. januar 2014 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love
6
Jf. Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013), Forvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22.
april 2014) og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger (Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006)
5
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Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og
tilladelser, f.eks. i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø.
Underretning om afgørelsen
Roskilde Kommune har foruden adressaten underrettet følgende organisationer og
myndigheder om afgørelsen:
 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
 Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk
Anvendte sagsakter
 Ansøgning af 5. marts 2015
 Ændringsønsker i forbindelse med tilsyn den 5. maj 2015
 Ansøgning af 15. juni 2015

Venlig hilsen

Rikke Kjærsgaard Sørensen
Kemiingeniør

7

Bekendtgørelse af lov nr. 994 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.
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