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1. Resume 
 

AffaldVarme Aarhus har behov for midlertidigt at øge oplagsmængden af brænd-

bart affald på AffaldsCenter Aarhus, Driftsanlæg, Ølstedvej 38A, 8200 Aarhus N, 

grundet omkobling til den nye fælles skorsten for AffaldsCentret/Det Biomassefy-

rede Kraftvarmeværk, hvorved der opstår driftsstop. I henhold til miljøgodkendelse 

af den 15. august 2013, må oplagsmængden af brændbart affald ikke overstige 

12.000 tons. Virksomheden søger om mulighed for midlertidigt at forøge det mak-

simale oplag til 20.000 tons og forøge højden fra 6 m til 8 m indtil 1. juli 2018.  

  

Affaldet oplagres på en del af virksomhedens slaggebehandlingsplads, der er etab-

leret med tæt asfaltbelægning og opsamling og genbrug af overfladevandet på Af-

faldsCentret. Slaggebehandlingspladsen er reguleret ved miljøgodkendelse af 9. 

april 2001.  

  

Hovedaktiviteten på Driftsanlægget er omfattet af listepunkt K212 i Godkendelses-

bekendtgørelsen. En del aktiviteter omfattet af dette listepunkt er omfattet af Mil-

jøstyrelsens standardvilkår, men oplagring af brændbart affald er ikke omfattet af 

disse standardvilkår.  

  

Der er foretaget en screening af virksomheden med afgørelse om, at virksomhe-

den ikke er VVM-pligtig.   

  

Det vurderes, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering fortsat vil kunne 

drives uden væsentlige gener for omgivelserne / indvirkning på miljøet, når driften 

sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelser.  

  

På det foreliggende grundlag har Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi 

meddelt midlertidig godkendelse til at øge oplagsmængde i en tidsbegrænset pe-

riode.  
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2. Miljøgodkendelse  
 

På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, 

meddeles hermed midlertidig godkendelse til øget oplag af småt brændbart affald 

på slaggepladsen, Ølstedvej 38A. Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttel-

sesloven kapitel 5, § 33 og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres 

af denne lov.  

Godkendelsen gives som et midlertidigt tillæg til virksomhedens øvrige miljøgod-

kendelser for driftsanlæg og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående 

vilkår som vilkår i øvrige godkendelse overholdes. 

 

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i 

god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelses-

myndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 

 

 

Øvrige miljøgodkendelser 

 

Følgende tidligere meddelte godkendelser gælder fortsat: 

Miljøgodkendelse af 16. juni 2017 til oplag og omlastning af papir og pap 

Miljøgodkendelse af 25. juni 2015 til revurdering af modtagestation for farligt af-

fald. 

Miljøgodkendelse af 15. august 2013 af øget mængde ballet brændbart affald 

Miljøgodkendelse af 22. december 2003 til ændret åbningstid 

Miljøgodkendelse af 10. oktober 2002 af modtageplads for affald 

Miljøgodkendelse af 30. oktober 2001 af modtageplads for affald 

Miljøgodkendelse af 8. oktober 2001 af komposteringsplads for haveaffald samt 

lugt og støjvilkår for Øvrige Anlæg. 

Miljøgodkendelse af 9. april 2001 af slaggebehandlingsplads 

Miljøgodkendelse af 25. januar 2001 til modtageplads for affald 

Miljøgodkendelse af 28. november 2000 af sorteringsanlæg for byggeaffald 

 

 

Tilsynsmyndighed 

Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

Tilsynet udføres af Center for Miljø og Energi. 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

3.1. Generelt 

 

 

3.1.1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomhe-

den for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

 

3.1.2. Denne midlertidige godkendelse bortfalder den 1. juli 2018. 

 

3.1.3. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra 

de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. 

 

3.2. Indretning og drift 

 

 

3.2.1. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet 

skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde 

af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og 

kendt af personalet.  

 

3.2.2. Oplaget af småt brændbart affald må ikke overstige en højde på 8 meter målt fra 

terræn, og det samlede oplag må ikke overstige en mængde på 20.000 tons.   

 

3.2.3. For at denne midlertidige godkendelse kan udnyttes, er det en forudsætning, at 

der foreligger en brandmæssig godkendelse af oplaget.   

 

3.2.4. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljø-

godkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en 

anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virk-

somheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere 

om affaldet. 

 

3.2.5. Virksomheden skal være indhegnet på en sådan måde, at flugt af småt brændbart 

affald til omgivelserne forhindres.  
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3.2.6. Hegnet og virksomhedens areal skal dagligt renses for eventuelt papir, plast og 

pap m.m. Hvis der er kommet papir, plast og pap m.m. udenfor virksomhedens 

areal, skal dette straks fjernes.  

 

 

3.3. Sikring mod jord- og grundvandsforurening 

 

 

3.3.1. Øget oplag af småt brændbart affald skal ske i overensstemmelse med miljøgod-

kendelse af 15. august 2013, med undtagelse af mængde og højde som beskrevet 

i denne godkendelse.  

 

3.3.2. Alle arealer, hvor der opbevares småt brændbart affald, skal være befæstet med 

tæt belægning som fx asfalt, beton eller cementstabiliseret slagge, der er indret-

tet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Med ”befæstet 

areal” menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtræn-

gelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 

 

3.3.3. Belægningen skal holdes i en god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres 

så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 

 

3.3.4. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af dato for og resultat af 

inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af disse belægninger. 

 

4. Afgørelse om ikke VVM-pligt 
 

 

Oplag af småt brændbart affald er omfattet af punkt 11 b i bilag 2 til bekendtgø-

relse nr.  nr. 447 af 10. maj 2017. Bekendtgørelse om samordning af miljøvurde-

ringer og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter 

omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM). 

 

Aarhus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommune-

planretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens 

§ 3 stk. 2 for det pågældende projekt. Baggrunden for den vurdering er, at æn-

dringen af anvendelse for slaggepladsen ikke kan antages at få væsentlig indvirk-

ning på det omgivende miljø. 
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Afgørelsen begrundes i, at der er tale om oplag på tæt asfalteret plads med fald 

mod beholder til opsamling af overfladevand, som genanvendes på virksomheden. 

Der anvendes ikke vand til projektet. Transportniveauet vil ikke være øget. Der 

henvises i øvrigt til vurdering af de enkelte punkter. Endvidere har hele området 

tilhørende AffaldVarme Aarhus fået foretaget en VVM-vurdering i år 2013.  
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5. Vurderinger 
 

5.1. Miljøteknisk vurdering 

 

 

AffaldVarme Aarhus ansøger om mulighed for midlertidigt at forøge oplagsmæng-

den af brændbart affald på AffaldsCenter Aarhus, Driftsanlæg, Ølstedvej 38A, 

8200 Aarhus N, grundet omkobling til den nye fælles skorsten for AffaldsCen-

tret/Det Biomassefyrede Kraftvarmeværk, hvorved der opstår driftsstop. Der er 

generelt meget affald i Jylland, hvilket gør det vanskeligere at finde andre afta-

gere eller opsige aftaler. Der arbejdes generelt inden for branchen på at udjævne 

reparationer på anlæg, så landets affaldsforbrændingsanlæg aflaster hinanden i 

spidsbelastningssituationer.  

 

Den ændrede anvendelse af slaggepladsen vil ikke afstedkomme forbrug af vand 

eller produktion af spildevand eller øget affald. Ændringen kræver ikke bygnings-

mæssige eller anlægsmæssige ændringer eller udvidelser. Pladsen er befæstet 

med asfalt og der er hyppig inspektion heraf. Driftstider vil forblive uændrede. 

Der er endvidere hegn langs virksomheden til at opfange eventuelt papir/pap og 

plast m.m.  

 

Det er virksomhedens vurdering, at risiko for driftsforstyrrelser og uheld med væ-

sentlig skade til følge er minimal.  

 

Den ændrede anvendelse af pladsen er omfattet af Listepunkt K 212, Nyttiggø-

relse og bortskaffelse af affald, Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering 

eller sortering af ikke-farligt affald. 

 

 

5.1.1. Grundvandsforhold placering/fysisk planlægning 

 

Slaggepladsen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, OSD 

område.  

Grundvandsgruppen har været hørt i sagen og har følgende bemærkning: ”Da der 

er tale om samme affald, som i den eksisterende miljøgodkendelse af 15. august 

2013, vil bemærkninger og vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse være gæl-

dende også ved en udvidelse”.  

 

I tillægsgodkendelsen af 2013 er der fastsat vilkår om, at virksomheden mindst 

hvert halve år skal foretage en visuel kontrol af alle tætte belægninger til oplag af 

brændbart affald. Endvidere kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden la-
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der en uvildig sagkyndig foretage dette tilsyn højst hvert 3. år. Virksomheden fø-

rer driftsjournal med angivelse af dato for og resultat af inspektioner samt even-

tuelt foretagne udbedringer af disse belægninger.  

 

Da der er tale om oplag af småt brændbart affald på fast belægning med afløb til 

reservoir med anvendelse af spildevandet til intern brug og småt brændbart affald  

ikke indeholder forurenende stoffer, er det Center for miljø og Energis vurdering, 

at placeringen af fraktionen på virksomheden ikke vil have negative konsekvenser 

for grundvandet. 

 

Virksomheden er beliggende inden for Lokalplan 545 og Kommuneplanramme 

26.04.08ER. Områdeklasse 4 – 6. OSD-område i forhold til drikkevandsinteresser. 

Virksomhedens aktivitet svarer til virksomhedsklasse 6. 

 

Det forventes ikke, at til og frakørsel til virksomheden vil øges. 

 

 

5.1.2. Natura 2000 områder og bilag IV- arter 

 

Virksomheden ligger i en afstand af mere end 8 km fra nærmeste Natura 2000 

område (Brabrand Sø med omgivelser og ca. 3 km til Egå Engsø, ca. 2 km fra 

nærmeste lokalitet med bilag IV-arter (stor vandsalamander). Det er således Cen-

ter for Miljø og Energis vurdering, at projektet ikke kræver udarbejdelse af en 

egentligkonsekvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne. 

 

 

5.1.3. Bedste tilgængelig teknik 

 

Center for Miljø og Energi vurderer, at der under hensyntagen til en proportionali-

tetsbetragtning, er taget hensyn til forebyggelse af forurening, idet aktiviteten fo-

regår på slaggepladsen og der ikke anvendes vand, der genererer spildevand. 

 

 

5.1.4. Forurening 

 

Det tilladte oplag vil ikke bevirke væsentlig øget forurening i form af støv, støj, 

luft, lugt, jord eller trafikbelastning og følger i øvrigt generelle fastsatte vilkår for 

AffaldsCenter Aarhus, Driftsanlæg (tidligere benævnt ”Øvrig Anlæg”). 
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5.1.5. Risiko 

 

Det vurderes, at virksomheden i tilstrækkeligt omfang har klarlagt risikoen for 

større uheld og taget de nødvendige forholdsregler, når de særlige vilkår til fore-

byggelse af større uheld er efterkommet. Østjyllands Brandvæsen er hørt og opla-

get er indrettet i samarbejde med Brandvæsnet. Virksomheden er ikke omfattet 

af risikobekendtgørelsen. 

 

5.1.6. Begrundelse for fastsættelse af vilkår  

Relevante vilkår, der er indeholdt i virksomhedens øvrige godkendelser, der er 

angivet under punkt 2 ”Øvrige godkendelser” er ikke medtaget i nærværende 

godkendelse. Standardvilkår uden relevans for dette tillæg til godkendelse er lige-

ledes ikke medtaget.  

 

 

5.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

 

 

Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstalt-

ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste til-

gængelige teknik. 

 

Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i 

overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier for luftemission og støj - der er fastsat som vilkår i godkendelsen 

af 8. oktober 2001 - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til 

virksomheden vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de 

omkringboende. 

 

 

5.3. Udtalelse fra andre  

 

 

Ansøgningen om godkendelse har været sendt i høring hos Aarhus Vand. 

Aarhus Vand A/S har følgende bemærkning: ”Kortlægningen viser, at de nordlige 

dele af matriklen er sårbare overfor eventuel forurening. De sydlige dele er min-

dre sårbare på grund af tykkere lerlag over grundvandsmagasinerne. Arealerne er 

en del af det grundvandsdannende opland til indvindingerne til Truelsbjerg Vær-

ket, der står for ca. 15 % af kommunens vandforsyning.  
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Det er er i en tillægsgodkendelse af den 15. august 2013 til den oprindelige god-

kende af 20.5.1998 fastslået at ”oplag og håndtering af forurenende stoffer ske 

på skærpede betingelser om forureningsbegrænsende foranstaltninger til sikring 

mod forurening af grundvandet. Disse foranstaltninger vil f.eks. være krav til be-

lægningstyper overalt, hvor sådanne oplag og håndtering finder sted, og om at 

sikre, at der ved uheld ikke kan ske nedsivning.  

Tilsvarende er der krav om særlige vilkår for indretning og drift samt skærpet til-

syn i de gældende indsatsplaner for drikkevandsbeskyttelse for området.  

For at sikre mod nedsivning af forurenende stoffer er der i tillægsgodkendelsen 

fastsat vilkår om vedligeholdelse og inspektion af asfaltbelægningen. De fastsatte 

vilkår er standard-vilkår for slaggebehandlingspladser under listepunkt K206, hvor 

der er krav om inspektion en gang årligt. I den foreliggende godkendelse er der 

krav om en halvårlig kontrol med henblik en øget sikkerhed i relation til grund-

vandsbeskyttelsen. 

 

Fordi der er tale om en begrænset periode frem til 1. juli 2018 og på baggrund af 

de skærpede vilkår i tillægsgodkendelsen har Aarhus Vand ikke yderligere be-

mærkninger”. 

 

Bemærkningerne er taget til efterretning og indarbejdet i den midlertidige tillægs-

godkendelse. Der henvises endvidere til vilkår 3.3.1, hvor øget oplag af småt 

brændbart affald skal ske i overensstemmelse med miljøgodkendelse af 15. au-

gust 2013.  
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6. Klagevejledning 
 

6.1. Klage over afgørelsen 

 

Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

• Ansøger 

• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• Sundhedsstyrelsen 

• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker un-

derretning om afgørelsen. 

 

Klage over afgørelse om ikke VVM-pligt efter planloven  

Afgørelse om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et kom-

muneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan for så vidt angår retlige 

spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald 

• Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-

skyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 

inden for arealanvendelsen 

• Miljøministeren 

 

Hvordan klager man 

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven eller planloven skal indgives 

gennem Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndals-

vej 1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klagefristen er anført på side 2. 

 

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk ved 

hjælp af NEM-ID.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i Klage-

portalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af 

Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med betalings-

kort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-

http://www.nmkn.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
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sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an-

modning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 1C, 8260 

Viby J, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk. Vi videresender herefter anmod-

ningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din 

anmodning kan imødekommes.  

 

Du kan læse mere om klage- og gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets hjemmeside www.nmkn.dk/klage 

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler 

en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at 

de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen be-

grænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 

 

6.2. Søgsmål 

 

 

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder fra offentliggørelsen. 

 

Søgsmålsfristen er anført på side 2. 

 

6.3. Offentlighed  

 

 

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato 

er anført på side 2. 

 

Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: 

 

 

AffaldsCenter Aarhus Hatj@aarhus.dk 

Sundhedsstyrelsen, Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed 

sst@sst.dk;sennord@sst.dk;stps@stps.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kommunerepræsentant aarhus@friluftsraadet.dk  

Miljøstyrelsen mst@mst.dk 

mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
http://www.nmkn.dk/klage
mailto:Hatj@aarhus.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:sennord@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk/
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7. Bilag 
 

7.1. Liste over sagens akter 

 

 

Miljøansøgningen og bilag hertil er ikke vedhæftet godkendelsen. Materialet kan 

ses ved at rette henvendelse til Center for Miljø og Energi. Sagens agter er arki-

veret under e-Doc 13/022000 og 17/019131. 
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7.2. Oversigtsplan 
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7.3. Ansøgning om miljøgodkendelse 

 

 

Midlertidig forøgelse af oplag af ballet/løst småt brandbart på slaggebehandlings-

pladsen til 20.000 tons i op til 8 m. højde. Forøgelsen ønskes til 1. juli 2018. End-

videre jf. korrespondance på mail. 

 

 

7.4. Lokalplan mm. 
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7.5. Lovgrundlag 

 

 

Lov om miljøbeskyttelse: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 af lov om miljøbeskyttelse. 

 

VVM-bekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Bekendtgørelse af lov om miljøvur-

dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

 

Godkendelsesbekendtgørelsen: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 725 af 06. juni 2017 om godkendelse af listevirksom-

hed. 

 

Bekendtgørelsen om standardvilkår: 

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1520 af 7.december 2016 om standardvilkår i 

godkendelse af listevirksomhed. 

 

Lugtvejledningen: 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 

 

Luftvejledningen: 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder. 

 

Affaldsbekendtgørelsen: 

Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om 

affald med senere ændringer. 

 

Støjvejledningen: 

_ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

_ Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

_ Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern 

   støj fra virksomheder. 

 

 

 

 

 

 



 

   20 

 

   


