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1. Resume 
 
Marius Pedersen A/S, Ølstedvej 20B har søgt om tilladelse til årligt at modtage op 
til 3.800 tons trykimprægneret træ og jernbanesveller, som neddeles [listepunkt 
K203]. Neddelte jernbanesveller skal anvendes som brændsel i Forbrændingsan-
læg Lisbjerg på samme lokalitet. Neddelt trykimprægneret træ afsættes som 
brændsel til et tysk kraft-varmeanlæg. 
 
Marius Pedersens hovedaktivitet på Ølstedvej 20B er sortering og opbevaring af 
indsamlet affald [listepunkt K206, K212 og K203]. Nærværende godkendelse er 
en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse af 19. april 2006. 
 
Der udledes ingen spildevand ved processen. Der findes ikke noget ventilationssy-
stem i hallen for neddelingen, der leder støv fra neddelingsprocessen til omgivel-
serne. Støvproblemer forebygges ved at væskeforstøve materialerne før og under 
neddeling. 
 
Neddeling vil foregå i dagtimerne på hverdage. Det er Natur og Miljøs vurdering, 
at vilkår for støj og støv jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan over-
holdes uden problemer. I forvejen neddeles andet brændbart materiale. 
 
Natur og Miljø har desuden truffet afgørelse om, at den ansøgte aktivitet ikke er 
omfattet af VVM-bekendtgørelsens krav om VVM-pligt. 
 
Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne 
drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstem-
melse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse. 
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2. Miljøgodkendelse  
 
På grundlag af oplysningerne i bilag 6.3, ansøgning om miljøgodkendelse, medde-
les hermed godkendelse til neddeling og oplag af trykimprægneret træ og jernba-
nesveller. 
 
Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og omfat-
ter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.  
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 19. april 
2006 og gives under forudsætning af, at de vilkår der er anført nedenfor overhol-
des straks fra godkendelsens meddelelse. 
 
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. 
 
Tilsynsmyndighed 
Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
Tilsynet udføres af Natur og Miljø. 
 
Øvrige miljøgodkendelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse af 19. april 2006, God-
kendelse omfatter anlæg for modtagelse, sortering og oparbejdning af erhvervs- 
og industriaffald, samt affald fra genbrugsstationer og fra storskraldsordninger. 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

3.1. Generelt 

 

3.1.1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens 
dato.  

 

3.1.2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomhe-
den. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 

 

3.1.3 Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra 
de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. 

 

3.2. Etablering af anlæg m.m. 

 
Besked før anlæg tages i brug 

3.2.1 Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor neddeling 
af trykimprægneret træ og jernbanesveller påbegyndes. Besked skal gives, før 
arbejdet går i gang.  

 

3.3. Indretning og drift 

 
Oplag 

3.3.1 Opbevaring af trykimprægneret træ, jernbanesveller samt neddelingsprodukter 
heraf skal ske indendørs på impermeabel belægning eller udendørs på impermea-
bel belægning og overdækket, så der ikke kan forekomme afskyl fra nedbør eller 
afgivelse af støv fra neddelte materialer. 

 

Driftstid 
 
Krav til driftstid følger af virksomhedens miljøgodkendelse af 19. april 2006.
 

3.4. Trafikforhold 

 
Krav til trafikforhold følger af virksomhedens miljøgodkendelse af 19. april 2006.
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3.5. Støj 

 
Støjgrænser 
Støjkrav følger af virksomhedens miljøgodkendelse af 19. april 2006.  
 

3.6. Luft 

 
Støv 
Krav til støv følger af virksomhedens miljøgodkendelse af 19. april 2006.
 

3.7. Lugt 

 

 Krav til lugt følger af virksomhedens miljøgodkendelse af 19. april 2006. 

 

3.8. Affald 

 
Maksimale affaldsmængder 

3.8.1 Følgende affaldstyper må maksimalt produceres og oplagres i de anførte mæng-
der: 

 

Affaldstype EAK-kode Mængde (tons/år) Max. oplag (tons) 

Trykimprægneret 
træ 

200137 3.000 60* 

Trykimprægneret 
træ, neddelt 

200137  20 

Jernbanesveller 200137 800 50* 

*Træet modtages og opbevares på Modtagestation, Ølstedvej 34 indtil neddeling. 

 
 
Håndtering og bortskaffelse af affald 

3.8.2 Alt affald fra virksomheden skal opsamles, opbevares og transporteres uden gener 
for omgivelserne og uden, at der opstår fare for forurening. Der henvises til de til 
enhver tid gældende affaldsregulativer for Århus Kommune, p.t. ”Århus Kommu-
ne, Regulativ for erhvervsaffald, juni 2008”. 
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3.9. Journalføring og kontrolrutiner 

 

3.9.1 Der skal løbende føres journal over: 

 - Modtagne og fraførte mængder af trykimprægneret træ og jernbanesveller. 

 - Modtagere af fraført trykimprægneret træ med angivelse af navn, adresse og 
CVR. 

 

 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsyns-
myndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 

3.10. Indberetning 

 

3.10.1 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden 
med følgende oplysninger: 

 
- Modtagne mængder trykimprægneret træ og jernbanesveller. 
- Oplag af trykimprægneret træ (inkl. neddelt) og jernbanesveller pr. 1. januar. 
- Navn og adresse på modtagere af trykimprægneret træ. 
 
Frist for indberetning: 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.  
Afrapportering skal ske pr. 1. januar. 
 
Første afrapportering er pr. 1. januar 2011. 

 
3.10.2 Såfremt trykimprægneret træ og jernbanesveller ønskes disponeret anderledes 

end det ansøgte, og såfremt der skiftes modtagere af disse materialer, skal dette 
straks meddeles tilsynsmyndigheden.  
 

3.11. Afgørelse om ikke VVM-pligt 

 
Neddeling og opbevaring af trykimprægneret træ og jernbanesveller er omfattet 
af punkt 12b i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurde-
ring af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov 
om planlægning. Natur og Miljø har gennemført en VVM-screening af den ansøgte 
aktivitet. 
 
Århus Kommune vurderer, at der ikke er behov for udarbejdelse af kommune-
planretningslinjer med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til bekendtgørelsens 
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§ 3 stk. 2. Baggrunden for den vurdering er, at det ansøgte ikke kan antages at få 
væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.  
 
Afgørelsen begrundes i, at der ikke vil forekomme spildevand fra processen, og at 
den ikke vil medføre væsentligt øget støj og støv til omgivelserne. Der vil fore-
komme let forøget lastbilstrafik til området, der i forvejen har høj trafikbelastning 
med lastbiler.  
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4. Vurderinger 
 

4.1. Miljøteknisk vurdering 

 
Marius Pedersen A/S har ansøgt om godkendelse til opbevaring og neddeling af 
trykimprægneret træ og jernbanesveller på virksomhedens område på Ølstedvej 
20B. Materialerne modtages på Modtagestation for Affald, Ølstedvej 34. Der for-
ventes modtaget op til 3.800 tons af angivne materialer årligt. For yderligere op-
lysninger henvises til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse, som vedlægges 
som bilag 6.3. 
 
Placering/fysisk planlægning 
Virksomheden er placeret i eksisterende erhvervsområde 26.04.07TA med virk-
somhedsklasse 5-7 jævnfør Kommuneplan 2009. Virksomheden er placeret i 
OSD-område. 
 
Bedste tilgængelige teknik 
Der er ikke identificeret renere teknologimuligheder, der er aktuelle i forhold til 
det ansøgte. Nyttiggørelse af affald er i sig selv BAT relateret. 
 
Forurening 
Der vil ikke forekomme væsentlig emission af støv fra neddelingsprocessen, da 
støvfrembringelse forebygges ved væskeforstøvning af materialerne. 
 
En øget aktivitet med neddeleren vil medføre øget støjemission til omgivelserne. 
Støjen er dog uden betydning set i forhold til den type erhvervsområde, som virk-
somheden er beliggende i. 
 
Der vil forekomme let forøget lastbilstrafik til området med den ansøgte aktivitet. 
Dette vurderes uvæsentligt erhvervsområdets karakter taget i betragtning. 
 
Der genereres ingen spildevand fra processen. Ved udendørs oplag er der stillet 
vilkår til sikring af, at der ikke forekommer afskyl af forurenende stoffer. 
 
Affald 
Jernbanesveller og andet træ trykimprægneret før 1997 er typisk behandlet med 
hhv. creosot og arsen. Træ indeholdende disse stoffer klassificeres som farligt af-
fald, og skal opbevares, håndteres og bortskaffes som sådant. Træ som er tryk-
imprægneret efter 1997 indeholder typisk stoffer, som ikke klassificeres som far-
ligt affald. Da alderen på det træ Marius Pedersen modtager og neddeler ikke er 
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kendt, skal samtlige materialer behandles som værende farligt affald, med de 
krav der stilles hertil. 
 
Der genereres ingen affald ved neddelingsprocessen. 
 
Risiko 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen (BEK nr. 1666 af 2006). 
 
Tidsbegrænsning 
I ansøgningsmaterialet bilag 6.3 har Marius Pedersen A/S angivet ønsket opstart 
af neddelingen til 1. maj 2010 og en forventet afslutning 1. juli 2013. Natur og 
Miljø finder det ikke nødvendigt at stille vilkår om tidsbegrænsning i godkendel-
sen. 
 
Begrundelse for fastsættelse af vilkår 
Natur og Miljø har rettet henvendelse til Miljøstyrelsen for en afklaring af, hvilken 
virksomhedskategori neddeling af træ hører under. Miljøstyrelsen har vurderet, at 
aktiviteten skal høre under kategori K203, selvom der ikke er anført neddeling 
under listepunktet. Der er udarbejdet standardvilkår for virksomhedskategori 
K203 jævnfør godkendelsesbekendtgørelsen, bilag 5, afsnit 6. Miljøstyrelsen har 
imidlertid udtalt, at Natur og Miljø ikke skal anvende standardvilkårene til denne 
aktivitet. Marius Pedersen A/S har derfor udfyldt det almindelige ansøgningsske-
ma for godkendelsespligtige bilag 2 virksomheder. 

 

4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 

 
Århus Kommune vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste til-
gængelige teknik. 
 
Århus 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 anvendt som vilkår i hovedgod-
kendelsen - vurderes at kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomhe-
den vurderes at kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkring-
boende. 
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4.3. Udtalelse fra andre  

 
Et udkast til godkendelsen har den 14. maj 2010 været sendt til virksomheden til 
kommentering. Virksomheden har haft enkelte kommentarer til udkastet, og disse 
er indarbejdet i godkendelsen. 
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5. Klagevejledning 
 

5.1. Klage over miljøgodkendelsen  

 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 
• ansøgeren 
• 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 

eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker 
underretning om afgørelsen 

 
Skriftlig klage og klagefrist 
Godkendelsen vil blive annonceret i Århus Onsdag og JP Århus den 26. maj 2010. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Århus Kommune, Natur og Mil-
jø, Valdemarsgade 18, Postboks 79, 8100 Århus C.  Vi sender derefter klagen vi-
dere til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved be-
handlingen af sagen. 
 
Klagefristen er anført på forsiden. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en 
eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen 
for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer 
dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
 

5.2. Søgsmål 

 
Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstole-
ne inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Søgsmålsfristen er anført på forsiden. 
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5.3. Klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt 

 
Afgørelsen om, at virksomheden kan miljøgodkendes uden udarbejdelse af et 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan påklages til Naturkla-
genævnet af 
• enhver med retlig interesse i sagens udfald 
• landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har be-

skyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteres-
ser inden for arealanvendelsen 

• miljøministeren 
 
Skriftlig klage og klagefrist 
Afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen. 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenævnet, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV. Klagen skal være modtaget i Naturklage-
nævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefristens udløb er nævnt 
på forsiden. 
 
Gebyr på klage  
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbe-
tales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en op-
krævning på gebyret.  
 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er 
modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet eventuelt be-
stemme, at miljøgodkendelsen og dispensationen fra naturbeskyttelsesloven ikke 
må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og an-
lægsarbejder standses. 
 

5.4. Søgsmål 

 
En eventuel retssag i forhold til VVM-afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Søgsmålsfristen er anført på forsiden. 
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5.5. Underretning om afgørelsen  

 
Navn E-mail adresse

Alt sendes til:  

Marius Pedersen A/S 
Ølstedvej 20B 
8200 Århus N 
Att. Ronnie Fegge

rf@mariuspedersen.dk

Marius Pedersen A/S 
Ørbækvej 49 
5863 Fjerritslev

ferritslev@mariuspedersen.dk

 

Sundhedsstyrelsen midt@sst.dk

Danmarks  
Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Friluftsrådet,  
kommunerepræsentant

 obv@webspeed.dk 

Århus Kommune, 
AffaldVarme  
(ejer af ejendommen)

affaldvarme@aarhus.dk
 

Afgørelse om ikke 
VVM-pligt sendes også 
til:

 

Miljøministeriet Landspla-
nafdelingen

sns@sns.dk
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6. Bilag 

6.1. Liste over sagens akter 

 
Cirius-Arkiv: J.nr.: MIL/06/00007 
 

Arkiv 
nr. 

Tekst Dato 

125 Foreløbig ansøgning om tilladelse til neddeling af trykim-
prægneret træ og jernbanesveller 

06-01-2010 

132 Revideret ansøgning 09-04-2010 
133 Miljøstyrelsens tolkning af listepunkt for neddeling af tryk-

imprægneret træ 
05-01-2010 

134 Anmoder om supplerende oplysninger 12-04-2010 
136 Revideret ansøgning 14-04-2010 
140 VVM-screening 19-04-2010 
141 Supplerende oplysninger til miljøansøgning 22-04-2010 
142 Supplerende oplysninger til miljøansøgning 22-04-2010 
   

 
 
 
 

6.2. Oversigtsplan 

[Vedlagt som bilag]. 
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6.3. Ansøgning om miljøgodkendelse 

 [Vedlagt som bilag]. 

 
 

6.4. Lokalplan 

Kommuneplanområde 26.04.07TA. 
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6.5. Lovgrundlag mm. 

 
Lov om miljøbeskyttelse: 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljø-
beskyttelse.  
 
Godkendelsesbekendtgørelsen: 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse 
af listevirksomhed 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 virksomhe-
der. 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern 
støj fra virksomheder. 
 
Luftvejledningen: 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virk-
somheder. 

 
Lugtvejledningen: 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksom-
heder. 

 
Affaldsbekendtgørelsen: 
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald 
med senere ændringer. 
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