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AFGØRELSE OM STADFÆSTELSE 

i sag om tillæg til miljøgodkendelse til virksomhed i Aarhus Kom-

mune 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter § 33 i miljøbe-

skyttelsesloven.1   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Aarhus Kommunes afgørelse 

af 17. april 2015 om tillæg til miljøgodkendelse til Aarhus Cementvare-

fabrik A/S, Flinthøj 1, 8520 Lystrup, med følgende ændringer:  

 

Vilkårene 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 og 3.2.6 ophæves.  

 

Nyt vilkår indsættes:  

 

3.2.1.A Opblæsning af træpiller må kun ske på hverdage kl. 07-18 og 

ikke samtidig med nedknusning.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og 

Fødevareklagenævnet.2 Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal 

være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 101.   

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

 

 

                                                 
1 Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.  
2 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Afgørelsen er den 15. maj 2015 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet 

af flere omboende i en samlet klage (herefter klager).    

 

Sagen er pr. 1. februar 2017 overført til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

jf. lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet § 24, stk. 6. 

 

Klagen vedrører navnlig støjgener, både i dagtimer og nattetimer, i for-

bindelse med virksomheden udvidelse af udendørs færdigvarelager, ud-

videlse af driftstiden med delvis lørdagsdrift, mulighed for læsning af én 

lastbil på hverdage kl. 06-07, samt tilladelse til betonnedknusning på 10 

sammenhængende hverdage én gang årligt. Herudover klages der over 

etablering af træpillefyr med tilhørende træpillesilo. 

 

Til støtte for klagepunkterne anføres bl.a., at det udendørs færdigvarela-

ger har været benyttet inden godkendelsen, og at klagerne på ingen måde 

kan acceptere en udvidelse med delvis lørdagsdrift pga. ”den dybe 

brummen” fra blokstensmaskinen. Ligeledes kan klagerne ikke acceptere 

kørsel før kl. 7, idet dette indskrænker klagernes søvn med én time på 

hverdage. 

 

Videre anføres, at det ikke hænger sammen, at betonnedknusning kan 

godkendes, fordi det er en integreret del af et cementstøberi, at beton-

nedknusning hører under virksomhedsklasse 7, og at nedknusningen gør 

det umuligt at være udendørs på grund af støjen. 

 

For så vidt angår etablering af træpillefyr med tilhørende træpillesilo 

anføres, at støjen fra opblæsning af træpiller skal medtages i støjbereg-

ningerne, og at støjen varer ca. én time. Klager anfører herudover, at der i 

OML-beregningerne står, at ingen huse i en radius af 100 meter er over 

12,20 meter. Huset Møgelgårdsvej 30 er ca. 9 meter, og plus niveaufor-

skel kan dette godt være en del mere end 12,20 meter. Klager mener der-

for, at skorstenen skal være højere. 

 

Klager stiller endvidere spørgsmålstegn ved, om den samlede støj kan 

holde sig inden for de krævede grænseværdier. Klager anfører hertil, at 

virksomheden overtræder den nuværende godkendelse, idet de ofte star-

ter transportbåndene før kl. 07.00 på hverdage, hvilket kan høres selv 

med lukkede vinduer, og at udvidelsen vil medføre, at ejendomsværdier-

ne vil falde drastisk, hvis det overhovedet er muligt at sælge. Endvidere 

kan støj medføre stress og andre sygdomme.  

 

Endeligt henviser klager til lokalplan 824, og at lokalplanen udlægger 

området til erhverv i forskellige erhvervsklasser. Lokalplanen skal sikre, 

at erhvervsbebyggelsen ikke giver anledning til gener for den eksisteren-

de bebyggelse. Det anføres, at der allerede nu er store gener, og har været 

det siden virksomheden i sommeren 2012 foretog udvidelser uden bygge-

tilladelse.  
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Der er desuden klaget over Aarhus Kommunes screeningsafgørelse af 17. 

april 2015 om ikke VVM-pligt. Natur- og Miljøklagenævnet har den 26. 

januar 2016 truffet selvstændig afgørelse herom i sag NMK-34-00488.  

  

Sagens oplysninger 

Sagen omhandler virksomheden Aarhus Cementvarefabrik A/S, der pro-

ducerer betonprodukter i forme. Det drejer sig primært om belægnings-

produkter og mindre bygningselementer. Virksomheden har siden 1965 

været beliggende på adressen Flinthøj 1, 8520 Lystrup.  

 

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra den 23. maj 2013 til produk-

tion af betonprodukter op til 62.000 ton pr. år. I miljøgodkendelsens fast-

sættes bl.a. følgende vilkår vedrørende støj: 

 

”3.5.1. Støjgrænser 

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede 

bidrag til støjbelastningen uden for virksomhedens grund overstiger 

nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen 

er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 

I Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse og i skel til enkel-

te boliger i erhvervs- og industriområder. Områdetype I dækker alle 

virksomhedens nærområder (270507ER, 270508BL, 270506ER og 

270514ER). 

 
 

  

Kl. 

Reference 

tidsrum 

Timer 

 

I 

dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 55 

Lørdag 07-14 7 55 

Lørdag 14-18 4 45 

Søn- & helligda-

ge 

 

07-18 

 

8 

 

45 

Alle dage 18-22 1 45 

Alle dage 22-07 0,5 40 

Maksimalværdi 22-07 - 55 
 

Området fremgår af bilag 6.3
3
, Rammeområde mv. 

 

3.5.2. Kontrol af støj 

                                                 
3 Bilaget er ikke gengivet i Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 
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Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumente-

re, at støjgrænserne i vilkår 3.5.1 er overholdt. Dokumentationen skal 

senest 2 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndig-

heden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 

Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 

Krav til støjmåling 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling efter gældende vej-

ledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og 

nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

 

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter 

anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres 

af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Mil-

jøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". 

 

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 

påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én år-

lig støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 

3.5.3. Definition på overholdte støjgrænser 

Grænseværdier for støj, jf. vilkår 3.5.1 anses for overholdt, hvis målte 

eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller 

lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ube-

stemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejled-

ninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A). 

 

3.5.4. Driftstid 

Virksomheden må være i drift hverdage kl. 7-22. Levering og læsning 

af materialer og færdige produkter skal foregå i tidsrummet kl. 7-18.” 

 

Den 8. oktober 2014 og 27. februar 2015 har virksomheden ansøgt om 

tillæg til miljøgodkendelsen fra 2013. Ansøgningen omfatter: 

 

 Nedknusning af eget betonaffald indenfor 10 sammenhængende 

hverdage én gang årligt. 

 

 Produktion på lørdage kl. 7-14 i hal 3, herunder transport og af-

vejning af råvarer, blanding af beton, produktion på blokstensma-

skinen, emballering af betonvarer, rumbling af hærdede belæg-

ningsprodukter og udkørsel til lagerplads af palleterede produkter. 

 

 Udvidelse med nyt areal til udendørs oplag af belægningssten på 

paller. 

 

 Etablering af et træpillefyr med tilhørende træpillesilo til erstat-

ning af virksomhedens nuværende 5 oliefyr. 

 



  5 

 Mulighed for læsning af og kørsel med lastbil i tidsrummet kl. 6-7 

på hverdage. 

 

En del af udvidelserne ønskes etableret i et område, der er omfattet af 

lokalplan 824, område II og område III, mens en anden del ønskes etable-

ret i et område, som ikke er lokalplanlagt, men som er omfattet af kom-

muneplanramme 270507ER.  

 

Ansøgningen var vedlagt en støjrapport af 23. september 2014. Støjmå-

lingen er udført af cp test A/S som ”miljømåling – ekstern støj”  

 

Det fremgår af rapporten, at man har valgt at sammenholde den beregne-

de støjbelastning ved fem naboejendomme nær virksomheden med de af 

miljømyndigheden oplyste støjgrænser.  

 

Støjbelastningen er beregnet til følgende: 

 

Beregningspunkt 

nr. 

Dagperiode 

hverdag 

kl. 07-18 

Aften- 

periode 

kl. 18-22 

Nat- 

periode 

kl. 22-07 

Lørdag 

 

kl. 07-14 

Støjgrænser 

 

Dag/Aften/Nat/Lørdag 

1. Flinthøj 4 49 ±3 27 ±4 30 ±4 34 ±3 55 / 45 / 40 / 55 

2. Møgelgårdsvej 30 52 ±3 38 ±4 36 ±3 45±3 55 / 45 / 40 / 55 

3. Møgelgårdsvej 32 52 ±2 43 ±3 43 ±3 49±3 55 / 45 / 40 / 55 

4. Møgelgårdsvej 34 45 ±3 37 ±4 32 ±3 44±3 55 / 45 / 40 / 55 

5. Møgelgårdsvej 51 50 ±2 35 ±4 32 ±4 41±3 55 / 45 / 40 / 55 

 

Højst 3 dB, som resulterende udvidet usikkerhed, inden sammenligning 

med støjgrænser.  

 

 

I støjrapporten anføres bl.a., at der subjektivt vurderet ikke er tydeligt 

hørbare toner eller impulser i virksomhedsstøjen i naboskel, og at der 

ikke et indregnet et genetillæg på 5 dB. Videre anføres, at støjens mak-

simalværdi om natten højst må være 55 dB, hvilket er overholdt, da 

LpAmax er 5 dB højere end det ækvivalente støjniveau fra de aktive kilder.  

 

Om ovenstående skema anføres i rapportens konklusion: 

 

”Af ovenstående skema ses, at alle beregnede værdier for støjbelast-

ningen ligger under de respektive støjgrænser, på nær i måleposition 3 

for natperioden, hvor støjgrænsen er overskredet – men overskridelsen 

er ikke signifikant. 

 

 Støjgrænsen er med sikkerhed overholdt 

    Støjgrænsen er ikke overskredet  

 Støjgrænsen er overskredet, men overskridelsen er ikke signifikant 

 Støjgrænsen er med sikkerhed overskredet 
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I måleposition 3, for aftenperioden, er støjgrænsen ikke overskredet, 

og for de resterende atten tilfælde er støjgrænsen med sikkerhed over-

holdt. De resulterende udvidede usikkerheder er indregnet i konklusio-

nerne. Der er regnet med højst 3 dB inden sammenligning med støj-

grænserne. I ovenstående skema er de beregnede resulterende udvide-

de usikkerhed anført afrundet til nærmeste heltal.” 

 

Efter anmodning fra virksomheden har cp test A/S endvidere udført støj-

beregninger i form af ”miljømåling – ekstern støj” ved drift af virksom-

heden i forbindelse med betonknusning i dagperioden. Beregningerne 

fremgår af en støjrapport af 30. oktober 2014.  

 

I støjrapporten af 30. oktober 2014 anføres, at betonknuseren er i drift en 

gang for hver ca. 18 måneder og af en varighed på maksimalt en uge, og 

at betonknuseren er lokaliseret på lagerpladsen syd for selve fabrikken. 

Videre anføres, at der ikke foreligger oplysninger om, hvilken betonknu-

ser der skal bruges, og derfor er der anvendt en kildestyrke, som tidligere 

er målt for et tilsvarende anlæg, samt målinger på et betonknuseanlæg i 

indsats fra støjmålerens arkiv.  

 

Støjbelastningen er beregnet til følgende: 

 

Beregningspunkt 

nr. 

Dagperiode 

hverdag kl. 07-18 

Støjgrænse 

Dag 

1. Flinthøj 4 53 ±5 55 

2. Møgelgårdsvej 30 52 ±3 55 

3. Møgelgårdsvej 32 52 ±2 55 

4. Møgelgårdsvej 34 45 ±3 55 

5. Møgelgårdsvej 51 53 ±4 55 

 

Der regnes med højst 3 dB, som resulterende udvidet sikkerhed, inden 

sammenligning med støjgrænser.  

 

 

Om beregningerne anføres bl.a., at der subjektivt vurderet ikke er tydeligt 

hørbare toner eller impulser i virksomhedsstøjen (inkl. betonknusning) i 

naboskel, og at der ikke et indregnet et genetillæg på 5 dB.  

 

Om ovenstående skema anføres i rapportens konklusion: 

 

”Af ovenstående skema ses, at alle beregnede værdier for støjbelast-

ningen ligger under de respektive støjgrænser. 

 

 Støjgrænsen er med sikkerhed overholdt 

    Støjgrænsen er ikke overskredet  

 Støjgrænsen er overskredet, men overskridelsen er ikke signifikant 

 Støjgrænsen er med sikkerhed overskredet 
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I beregningspunkt 1 og 5 er støjgrænsen ikke overskredet, og for be-

regningspunkt 2, 3 og 4 er støjgrænsen med sikkerhed overholdt. 

 

De resulterende udvidede usikkerheder er indregnet i konklusionerne. 

Der er regnet med højst 3 dB inden sammenligning med støjgrænser-

ne. 

 

I ovenstående skema er de beregnede resulterende udvidede usikker-

heder anført afrundet til nærmeste heltal.” 

 

Aarhus Kommune meddelte den 17. april 2015 tillæg til miljøgodkendel-

se til det ansøgte. I miljøgodkendelsens afsnit med vilkår er standardvil-

kår markeret med (●).  

 

Tillægget til miljøgodkendelsen indeholder bl.a. følgende vilkår: 

 
”Driftstider  

3.2.1. Det godkendes, at virksomhedens driftstid udvides til ligeledes 

at omfatte produktion i hal 3 på lørdage kl. 7-14. Dette indbefatter 

produktion på blokstensmaskinen - herunder transport og afvejning af 

råvarer, blanding af beton, emballering af betonvarer, rumbling af 

hærdede belægningsprodukter og udkørsel til lagerplads af palleterede 

produkter.  

 

Udendørs lagerareal  

3.2.2. Det godkendes, at virksomhedens udendørs lagerareal udvides 

til at omfatte det areal umiddelbart øst for produktionshallerne, som 

fremgår af oversigtsplanen i bilag 6.2. Lagerarealet må benyttes til op-

lagring af virksomhedens palleterede færdigvarer samt til- og frakørsel 

med færdigvarer med truck. 

 

Læsning af lastbil kl. 6-7  

3.2.3. Det godkendes, at virksomheden må foretage læsning af og kør-

sel med lastbil i tidsrummet kl. 6-7 på hverdage (mandag til fredag).  

 

3.2.4. Læsning af og kørsel med lastbil må udelukkende forekomme på 

matr. 19a, Lystrup By, Elsted som forudsat i miljøansøgningens støj-

beregning.  

 

3.2.5. Der må i tidsrummet kun foretages læsning af og kørsel med én 

lastbil som forudsat i ansøgningens støjberegning.  

 

3.2.6. I forbindelse med læsning af lastbil skal unødig støj undgås. Der 

må ikke bakkes med lastbil og truck, der udløser akustisk bakalarm. 

Lastbilens motor skal være slukket under læsningen.  

 

Træpillefyring  

3.2.7. Det godkendes, at virksomheden etablerer et træpillefyr med en 

nominel ydelse på under 250 kW samt en tilhørende træpillesilo.  
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Nedknusning af betonaffald  

3.2.8. Det godkendes, at virksomheden må foretage nedknusning af 

betonaffald i op til 2 uger (10 hverdage) én gang årligt.  

 

3.2.9. Nedknusning må udelukkende forekomme på hverdage i dagti-

merne i månederne januar til april og september til december. Der må 

ikke forekomme nedknusning på danske helligdage/nationale fridage 

samt de tre hverdage inden påsken.  

 

3.2.10. Virksomheden må udelukkende opbevare og neddele rent be-

tonaffald, som fremkommer af virksomhedens drift. (●, justeret)  

 

3.2.11. Nedknusning af betonaffald må udelukkende foretages på matr. 

nr. 19a, Lystrup By, Elsted indenfor det område, der er forudsat i støj-

beregningen udført i forbindelse med miljøansøgningen.  

 

3.5. Støj  

3.5.1. Aktiviteter der godkendes med denne afgørelse reguleres støj-

mæssigt som angivet i virksomhedens miljøgodkendelse af 23. maj 

2013, vilkår 3.5.1, vilkår 3.5.2 og vilkår 3.5.3.  

 

Kontrol af støj  

3.5.2. Virksomheden skal ved en orienterende støjmåling ved påbe-

gyndelse af første betonnedknusning dokumentere, at anlægget ikke 

støjer mere end forudsat i støjberegningen, som er udført i forbindelse 

med miljøansøgningen. Resultatet af den orienterende støjmåling skal 

sendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart efter gennemførelsen. 

 

Afkasthøjder  

3.6.3. Skorstenen fra træpillefyret skal føres op til fri fortynding og 

mindst 8,5 meter over terræn.” 

 

Af miljøgodkendelsens miljøtekniske vurdering fremgår bl.a., at der i 

område III i lokalplan 824 ønskes mulighed for at foretage nedknusning 

af eget betonaffald op til én gang pr. år i en kortere periode. I område III 

må der kun etableres virksomhed i virksomhedsklasse 2-6.  

 

Det fremgår af afgørelsen, at Aarhus Kommune har vurderet, at ned-

knusning er forenelig med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, der 

udlægger det pågældende område til bl.a. cement- og betonstøberi. 

Kommunen har henvist til, at det i dag er en integreret del af et cement-

støberis virksomhed at nedknuse eget betonaffald fra produktionen, og at 

nedknusningen kun vil ske én gang årligt og kun i en periode på op til to 

uger (ti hverdage). 

 

For så vidt angår højden på skorstenen til træpillefyret fremgår af miljø-

godkendelsen, at der er foretaget beregninger, der dokumenterer, hvor 
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høj skorstenen skal være for at sikre, at der ikke opstår sundhedsskadeli-

ge koncentrationer ved naboerne. Denne højde er stillet som et krav.  

 

Det fremgår videre, at alle de ansøgte driftsændringer vil give anledning 

til støj, og at gennemførte akkrediterede støjberegninger dokumenterer, at 

ændringerne sammen med den eksisterende drift overholder de fastsatte 

støjkrav. Træpillefyret er ikke medtaget i støjberegningerne, da det er 

oplyst, at der er en årlig fyldning, hvilket Aarhus Kommune har vurderet 

er af mindre miljømæssig betydning.   

 

Endeligt fremgår det, at Aarhus Kommune har imødekommet virksom-

hedens ønske om læsning og kørsel af én lastbil i perioden kl. 06-07 på 

hverdage, idet støjkravet ved dette aktivitetsniveau er dokumenteret 

overholdt.  

 

Kommunens bemærkninger til klagen 

Aarhus Kommune oplyser i sine bemærkninger af 21. september 2015 til 

klagen bl.a., at der den 19. juni 2015 blev afholdt et dialogmøde mellem 

sagens parter, hvor Aarhus Cementvarefabrik A/S tilkendegav at ville 

gennemføre en række forbedringer til imødekommelse af klagepunkterne.  

 

Det er kommunens vurdering, at de stillede vilkår i tillægget af 17. april 

2015 er fyldestgørende og fastsat efter gældende lovgivning og vejled-

ninger fra Miljøstyrelsen. Det anføres endvidere, at der foreligger akkre-

diterede støjmålinger/-beregninger, der dokumenterer, at virksomheden 

overholder de stillede støjkrav.  

 

Det er Aarhus Kommunes vurdering, at de frivillige tiltag, som virksom-

heden har tilkendegivet at ville gennemføre, kan gennemføres inden for 

den gældende miljøgodkendelse af virksomheden.    

 

Virksomhedens bemærkninger til klagen 

Virksomheden har den 29. maj 2015 sendt sine bemærkninger til klagen, 

hvor virksomheden bl.a. anfører, at det er muligt at reducere opblæs-

ningstiden af træpiller med ca. 5 minutter ved en ændring af rørføringen, 

hvilket virksomheden vil gøre. Desuden anføres, at opblæsning er nød-

vendig to til tre gange om året. Virksomheden tilbyder endvidere at op-

stille en støjvæg i skel mellem hal 3 og boligområdet.  

 

Vedrørende knusning vil virksomheden tilstræbe at foretage knusning i 

perioden fra november til februar, hvor der ikke er så stor udendørsaktivi-

tet.  

 

Det anføres vedrørende udvidelse af udendørs færdigvarelager, at områ-

det tidligere har været udlejet til en anden virksomhed, der også anvendte 

det til lager. For så vidt angår lørdagsdrift er det anført, at det ved ansøg-

ning om miljøgodkendelse i 2012 blev vurderet, at der ikke var behov 

herfor, og derfor blev der ikke ansøgt herom.  
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Videre anføres, at der tidligere er givet afslag på nedknusning af beton på 

et område, der lå tættere på boligerne på Møgelgårdsvej, da der ikke var 

sikkerhed for, at støjgrænserne kunne overholdes.  

 

Endeligt anføres, at det er dokumenteret, at støjen overholder gældende 

støjgrænseværdier for boliger i blandet bolig- og erhvervsområde. Det 

beregnede støjniveau er beregnet på maksimal produktion på 62.000 tons, 

og i 2014 blev der kun produceret 30.000 tons.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Indledende bemærkninger 

Den omhandlede virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godken-

delse af forurenende virksomhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet 

virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen un-

der punkt B 202, Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonele-

mentfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en pro-

duktion på mere end eller lig med 20.000 tons pr. år.4 Der er desuden en 

biaktivitet i form af listepunkt K 206, Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt 

affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, 

skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. 

 

Det bemærkes, at sagen skal behandles af nævnet i henhold til bekendtgø-

relse nr. 699 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed, jf. § 60, 

stk. 3 i den gældende bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 2017 

om godkendelse af listevirksomhed. 

 

Aarhus Kommune er godkendende og tilsynsførende myndighed.  

 

Anlæg omfattet af listepunkterne B 202 og K 206 er omfattet af standard-

vilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsens bilag 1, afsnit 3 og 18.5 Sa-

gen skal behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 

2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, jf. § 3, stk. 3 i 

den nugældende standardvilkårsbekendtgørelse. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets prøvelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har i denne klagesag fundet anledning til 

at behandle følgende forhold: 

 

1. Virksomhedens placering 

2. Støjgener 

3. Etablering af træpillefyr med tilhørende træpillesilo  

 

                                                 
4 Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed.  
5 Bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2017 om standardvilkår i godkendelse af listevirksom-

hed. 
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Efter nævnets vurdering er der ud over det under pkt. 1-3 anførte ikke 

med klagerne fremkommet forhold, der kan føre til ændringer af Aarhus 

Kommunes afgørelse. 

 

Ad 1) Virksomhedens placering og klassificering 

Miljø- og Fødevareklagenævnet konstaterer, at lokalplanen anfører, at der 

i området bl.a. må etableres cementstøberier mv.  

 

Den omhandlede virksomhed med betonnedknusning skal som udgangs-

punkt klassificeres som en klasse 7 virksomhed, jf. Miljøministeriets 

håndbog om miljø og planlægning.6 Det fremgår imidlertid af håndbogen, 

at der inden for en branche kan være betydelige forskelle i karakteren af 

den enkelte virksomheds forurening, og at der derfor bør foretages en 

konkret vurdering i stedet for automatisk at benytte den branchevise klas-

sificering. 

  

Kommunen har vurderet, at virksomhedens placering er forenelig med 

lokalplanens anvendelsesbestemmelser og Miljø- og Fødevareklagenæv-

net har i den konkrete sag, bl.a. henset til aktivitetens korte varighed, ikke 

fundet grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. 

 

Ad 2) Støjgener 

Der er klaget over støjgener i anledning af godkendelse til læsning af 

lastbil på hverdage kl. 6-7, nedknusning, opblæsning af træpiller, udvi-

delse af driftstiden med lørdagsdrift kl. 7- 14 samt udendørs færdigvare-

lager  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan indledningsvis konstatere, at støj-

grænserne i miljøgodkendelse af 23. maj 2013, vilkår 3.5.1 er uændrede. 

Nævnet kan endvidere konstatere, at de fastsatte støjgrænser svarer til 

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder endvidere. at de udførte støjmå-

linger- og beregninger ”miljømåling – ekstern støj” er udført i overens-

stemmelse med miljøkvalitetsbekendtgørelsen, jf. bilag 4, afsnit 4.3.4.7 

 

Læsning af lastbil på hverdage kl. 06-07.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at tilladelse til læsning af 

lastbil i tidsrummet kl. 06-07 vil medføre en forøgelse af den støjbelast-

ning, som omgivelserne udsættes for i natperioden.  

 

Nævnet kan konstatere, at den for virksomheden gældende støjgrænse for 

natperioden kl. 22-07 er på 40 dB(A) med en maksimalværdi på 55 

dB(A). 

                                                 
6 Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne, Miljøministeriet, november 

2004. 
7 Bekendtgørelse nr. 1146 af 24. oktober 2017 om kvalitetskrav til miljømålinger. 
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Aarhus Kommune har med afgørelsen imødekommet virksomhedens øn-

ske om læsning og kørsel med én lastbil i perioden kl. 06-07 på hverdage, 

idet kommunen finder, at støjgrænsen ved dette aktivitetsniveau er do-

kumenteret overholdt.  

 

Miljø-og Fødevareklagenævnet bemærker, at ved godkendelse af en ud-

videlse på en eksisterende virksomhed, skal den nye aktivitet kunne dri-

ves sammen med virksomhedens eksisterende aktiviteter uden overskri-

delse af de støjgrænser, der er gældende for virksomheden. Det følger af 

støjvejledningen, at godkendelsesmyndigheden i denne vurdering ikke 

skal tage hensyn til usikkerheden i støjberegningerne.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan konstatere, at det fremgår af støjrap-

porten af 23. september 2014, at støjbelastningen for natperioden kl. 22 – 

07 i beregningspunkt 3 er 43 dB, når der ikke tages hensyn til usikkerhe-

den. Det fremgår ikke, hvorvidt maksimalværdien for natperioden på 55 

dB(A) kan overholdes. Idet støjgrænsen for natperioden kl. 22 – 07 er 40 

dB, er der tale om en overskridelse af støjgrænsen.  

 

På denne baggrund finder Miljø- og Fødevareklagenævnet, at det ikke er 

dokumenteret, at virksomheden kan overholde de gældende støjgrænser, 

og der kan derfor ikke meddeles tilladelse til udvidelse af aktiviteterne.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder på den baggrund, at godkendelse 

til læsning af lastbil kl. 6 – 7, jf. afgørelsens vilkår 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 og 

3.2.6 skal ophæves. Aarhus Kommune skal ved en eventuelt fornyet be-

handling af spørgsmålet foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der er 

grundlag for at ændrer støjgrænserne, herunder tidspunktet for dag- og 

natperioden.  

 

Nedknusning 

Miljø- og Fødevareklagenævnenet konstaterer, at nedknusningen skal ske 

på den sydlige del af lagerpladsen på matrikel 19a og 22 Lystrup By 

(Lægårdsvej 29), jf. vilkår 3.2.11. Nedknusning af beton vil foregå på 

hverdage 7.00-18.00, maksimalt én gang årligt i op til 10 hverdage, jf. 

vilkår 3.2.8 og 3.2.9.  

 

Nævnet kan konstatere, at den for virksomheden gældende støjgrænse for 

dagperioden kl. 07-18 er 55 dB(A). 

 

Det fremgår af støjrapporten af 30. oktober 2014, at nedknusning på den 

anførte placering, på hverdage i tidsrummet kl. 07-18, ikke vil medføre 

overskridelse af støjgrænsen på 55 dB.   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan herudover konstatere, at der i for-

bindelse med virksomhedens ansøgning er redegjort for den støjpåvirk-

ning, der vil være fra nedknusningen, og at kommunen har foretaget en 
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vurdering af disse oplysninger sammenholdt med virksomhedens øvrige 

aktiviteter og støjkilder. Det er herefter kommunens vurdering, at ned-

knusningen sammen med de eksisterende støjkilder, kan overholde de 

fastsatte støjgrænser. Miljø- og Fødevareklagenævnet finder ikke anled-

ning til at tilsidesætte denne vurdering.  

 

Opblæsning af træpiller 

Virksomheden har i ansøgningsmaterialet beskrevet, at der vil fremkom-

me støj ved opblæsning af træpiller i silo, og at opblæsningen vil forven-

tes at forekomme ca. én gang årligt af ca. 30 minutters varighed. Kom-

munen har i afgørelsen vurderet, at det ikke har været nødvendigt at med-

tage støj fra træpillefyret i støjberegningerne, da det er oplyst, at der er én 

årlig fyldning, hvilket kommunen har vurderet som værende af mindre 

miljømæssig betydning.   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at opblæsning af træpiller vil 

være forbundet med nogen støjbelastning af omgivelserne og at godken-

delsen derfor bør regulere driftstiden for opblæsning af træpiller, således 

at det sikres, at virksomheden kan overholde de gældende støjgrænser.  

 

Idet det fremgår af støjberegningerne af 30. oktober 2014, at nedknus-

ningsaktiviteten vil overholde virksomhedens gældende støjgrænse på 55 

dB i dagperioden, fastsætter Miljø- og Fødevareklagenævnet følgende 

vilkår for opblæsning af træpiller:  

 

3.2.1.A Opblæsning af træpiller må kun ske på hverdage i dagperio-

den kl. 07-18 og ikke samtidig med nedknusning.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at virksomheden med denne regu-

lering af driftstiden bør kunne overholde de gældende støjgrænser.  

 

Udvidelse til delvis lørdagsdrift 7- 14 samt udendørs færdigvarelager  

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan konstatere, at det fremgår af støjbe-

regningerne af 23. september 2014, at virksomhedens aktiviteter om lør-

dagen kl. 07-14 medfører en støjbelastning på 34-49 dB. Virksomhedens 

støjgrænse for lørdag kl. 7-14 er 55 dB, og støjgrænsen er således over-

holdt med god margin.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan derfor ikke give medhold i klagen 

over udvidelse af driftstiden til delvis lørdagsdrift samt etablering af 

udendørs færdiglager.  

 

Ad 3) Etablering af træpillefyr med tilhørende træpillesilo 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan konstatere, at der er fremlagt en 

OML beregning, der dokumenterer, at ved en afkasthøjde på 8,5 meter 

kan B-værdien for NOx på 0,125 mg/m
3
 overholdes,8 idet den samlede 

                                                 
8 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2001. 
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emission af NOx er 0,117117 mg/m
3
. Den maksimale koncentration er i 

august måned i en afstand på 18 m og retning 200 grader, hvilket betyder 

at denne koncentration er at finde på egen grund. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder derfor ikke anledning til at tilside-

sætte kommunens vurdering af, at der kan meddeles tilladelse til etable-

ring af en skorsten fra træpillefyret med en højde på 8,5 meter.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Aarhus Kommunes afgørelse 

af 17. april 2015 om tillæg til miljøgodkendelse til Aarhus Cementvare-

fabrik A/S, Flinthøj 1, 8520 Lystrup, med følgende ændringer:  

 

Vilkårene 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 og 3.2.6 ophæves.  

 

Nyt vilkår indsættes:  

 

3.2.1.A Opblæsning af træpiller må kun ske på hverdage kl. 07-18 og 

ikke samtidig med nedknusning.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

   

 

 

 

Annette Nørby 

Kontorchef 

Stedfortrædende formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 Mogens Lintrup; mogens@lintrup.biz 

 Aarhus Cementvarefabrik A/S, sendt til e-boks: cvr: 14177299 

 Århus Kommune, j.nr.: 14/017518; post@aarhus.dk   
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