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RESUME
Denne afgørelse omfatter godkendelse af øgede årlige modtagelsesmængder af
elektronikskrot, øgede oplagsmængder af elektronikskrotprodukter til genbrugs-
virksomhed samt øgede oplagsmængder af ubehandlet EE-affald.

Uniscrap A/S på Langagervej i Trige behandler køle- og fryseskabe samt elektronik-
skrot. Formålet er at sende så meget som muligt til genanvendelse. Det der ikke kan
genanvendes, sendes til forbrænding, deponering eller specialbehandling.

Uniscrap Trige har pr. brev 17. nov. 2005 til Århus Amt indsendt ansøgning om miljø-
godkendelse. Der er fremsendt reviderede ansøgninger 14. dec. 2005 og 26. marts 2007
til hhv. Århus Amt og Århus Kommune.

Med denne godkendelse gives der tilladelse til øgede oplagsmængder af elektronik-
skrotprodukter til genanvendelse, øgede oplagsmængder af ubehandlet EE-affald samt
øgede årlige modtagelsesmængder af elektronikskrot. Godkendelse gives som et tillæg
til virksomhedens miljøgodkendelse fra 1997 med senere tillæg.

I forhold til tidligere gældende vilkår om maksimale oplagsmængder er flere affaldsty-
per minimeret i denne goldkendelse. Det fremgår af vilkår C1.

Det vurderes, at forøgelsen af oplagsmængder samt årlige modtagelsesmængder af di-
verse produkter kan ske uden væsentlig indvirkning på miljøet, når driften sker i over-
ensstemmelse med virksomhedens øvrige miljøgodkendelser.



- 5 -

DEL 1: GODKENDELSE

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen (bilag 3) om miljøgodkendelse, godkender
Natur- og Miljøforvaltningen i Århus Kommune på kommunalbestyrelsens vegne øgede
årlige modtagelsesmængder af elektronikskrot, øgede oplagsmængder af elektronik-
skrotprodukter til genbrugsvirksomhed samt øgede oplagsmængder af ubehandlet EE-
affald.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven (LBK. Nr. 1757 af 2006) og
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 25. november
1997 med efterfølgende tillæg og gives under forudsætning af, at såvel nedenstående
vilkår som vilkår i før nævnte godkendelse overholdes.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid medde-
les godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager stilling til,
om ændringen er godkendelsespligtig.

Retsbeskyttelse
Miljøgodkendelsen af de ændrede vilkår er retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun
meddeles påbud eller forbud, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det kan f.eks. væ-
re, hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere, end der er lagt til grund for
godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt
uden uforholdsmæssige store omkostninger.

Tilsynsmyndighed
Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.

Øvrige miljøgodkendelser
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser:

• Miljøgodkendelse af 25. november 1997 om oplag og oparbejdning af elektro-
nikskrot, oplag og sortering af flasker/glas samt tilladelse til udledning af spil-
devand.

• Miljøgodkendelse af 10. juli 2000 om behandling af køle- og fryseskabe, herun-
der aftapning af CFC, sortering, balletering og udendørs oplag af plastfolie,
plastgranuleringsanlæg, udvidelse af oplagsmængden af elektronikskrot samt §
19 tilladelse til tank til opsamling af vand fra luftbehandlingsanlæg.

• Miljøgodkendelse af 26. marts 2001 om ændringer i plastafdelingen samt æn-
dring af vilkår om sikkerhedsstillelse.

• Miljøgodkendelse af 13. maj 2002 om plastgranuleringsanlæg, udvidelse af
mængden af modtaget plast samt udvidelse af oplagsmængden af plast.

• Miljøgodkendelse af 10. december 2002 om forøgelse af antallet af køle og fry-
seskabe.
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• Miljøgodkendelse af 25. november 2003 om ændring af vilkår om sikkerheds-
stillelse og maksimale oplagsmængder af elektronikskrot.

• Miljøgodkendelse af 7. januar 2005 om øget oplag af batterier og ændring af
størrelsen af sikkerhedsstillelsen.

• Miljøgodkendelse af 1. august 2005 om øgede oplagsmængder af diverse pro-
dukter.

Herudover gælder afgørelse af 7. juni 1999 vedr. modtagelse af usorterede kondensato-
rer og afgørelse af 1. november 2001 vedr. udendørs areal for placering af container.
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VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendel-

sens dato.

A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksom-
heden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning og drift

B1 Vilkår C1 i miljøgodkendelsen af 25. november 1997 ændres til:

Der må maksimalt modtages følgende mængder årligt

Elektronikskrot: 10.000 tons

Øgede oplagsmængder

C1 Vilkår H1 i miljøgodkendelsen af 1. august 2005 ændres til (ændringen vist med
kursiv):

Følgende affaldstyper må maksimalt oplagres i de anførte mængder:

Affaldstype Max. mængder

CFC-12 2,2 tons (=3 beholdere) 1)

Afgasset kompressorolie 2 tons (=1 tank) 1)

Kompressorer 50 tons 6)

Jern fra hårde hvidevarer 50 tons 6)

Metaller fra hårde hvidevarer 20 tons 6)

Kobber fra hårde hvidevarer 10 tons 1)

PU-isoleringsskum 25 tons 6)

Plast fra kabinetter o.lign. 50 tons 6)

Kondensatorer fra hårde hvidevarer 500 kg 1)

Rensevand fra luftrensning 20 m³ 1)

Glas fra hårde hvidevarer 10 tons 1)
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Hårde hvidevarer til behandling andet steds (ikke
CFC-holdige produkter)

20 tons 6)

Ubehandlede køle- og fryseskabe 1500 stk. 1)

Ubehandlet elektronikskrot 173 tons

Elektronikskrotaffald til deponering (losseplads) 8 tons 1)

Elektronikskrotaffald til forbrænding 20 tons 1)

Billedrør 1 tons (tidligere 80 tons)

PCB-holdige kondensatorer og elektrolytter 1,5 tons 3)

Displays 1,5 tons 3)

Lysstofrør 0,5 tons 3)

Selentromler 1 tons 3)

Usorterede batterier (blandede batterityper) 2,5 tons 5)

Sorterede brunstens- og alkalibatterier (blanding)
-må maksimalt indeholde 1 promille af andre typer batterier

5 tons 5)

Sorterede nikkel-cadmium batterier
(ikke tilskudsberettiget)

-må maksimalt indeholde 1 promille af andre typer batteri-

er

0 tons (tidligere 1 ton)

Kviksølvbatterier 50 kg 5)

Kviksølvholdige kontakter og –relæer
(inkl. kviksølvsafbrydere fra CFC-afdelingen)

0,02 tons 3)

Øvrige elektronikskrotprodukter til gen-
brugsvirksomhed (positiv salgsværdi) 4)

70 tons

Plastfolie (ubehandlet+sorteret+balleteret) 50 tons 6)

Hård plast (ubehandlet+granuleret) 50 tons 6)

Hele flasker og skår til genbrug 300 tons 2)

1) Mængderne er overført fra vilkår H1 i miljøgodkendelsen af 10. juli 2000. Retsbeskyttelsen udløber 10.
juli 2008.

2) Mængden er overført fra vilkår G1 i miljøgodkendelsen af 25. november 1997. Retsbeskyttelsen udløb
25. november 2005.

3) Mængderne er overført fra vilkår B1 i miljøgodkendelsen af 25. november 2003. Retsbeskyttelsen udlø-
ber 25. november 2011.

4) Produkter med positiv salgsværdi: Se side 7 i miljøgodkendelsen af 7. januar 2005.
5) Mængderne er overført fra vilkår B1 i miljøgodkendelsen af 7. januar 2005. Retsbeskyttelsen udløber 7.

januar 2013.
6) Mængderne er overført fra vilkår B1 i miljøgodkendelsen af 1. august 2005. Retsbeskyttelsen udløber 1.

august 2013.
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DEL 2: VURDERINGER

2.1 MILJØTEKNISK VURDERING

Uniscrap i Trige har ansøgt om tilladelse til at øge de årlige modtagelsesmæng-
der af elektronikskrot, at øge oplaget af elektronikskrotprodukter til genanven-
delse samt at øge oplaget af ubehandlet EE-affald. Ansøgningen er vist i bilag 3.

2.1.1 Placering/fysisk planlægning
Uniscrap A/S i Trige ligger i landzone. Hele virksomhedens areal ligger i områ-
de med særlige drikkevandsinteresser (Lisbjerg-/Truelsbjerg indsatsområde).

2.1.2 Støj
Det er vurderet, at det samlede støjbidrag fra virksomhedens aktiviteter ikke
ændres betydeligt ved gennemførelse af det ansøgte. Det bemærkes, at glas og
plastaktiviterne er udgået.

2.1.3 Affald
Ved en forøgelse af de mængder af elektronikskrot der årligt modtages på
Uniscrap A/S i Trige, sker der ligeledes en forøgelse af de affaldsmængder, der
kommer fra behandling af elektronikskrot. Den tilladte oplagsmængde af disse
affaldstyper er ikke øget.

Der er ved tilladelsen ikke ændret på sikkerhedsstillelsens beløb, da oplags-
mængden af affald fra behandling af elektronikskrot ikke øges. Derudover har
elektronikprodukter til genanvendelse en positiv salgsværdi. Tilsynsmyndighe-
dens udgifter ved bortskaffelse af affaldet ved en selvhjælpshandling er derfor
uændret, jf. miljøbeskyttelseslovens § 39 a.

2.2 VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET (VVM)

Århus Amt har vurderet ansøgningen i forhold til VVM-reglerne i bekendtgørel-
se nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i medfør af lov om plan-
lægning (samlebekendtgørelsen).

Der er tale om en udvidelse af affaldsoplaget samt årlige modtagelsesmængder
på en eksisterende virksomhed, der behandler og sorterer affald med henblik på
nyttiggørelse. Naturklagenævnet har i foråret 2004 truffet afgørelse om, at an-
læg til bortskaffelse af affald i VVM-reglerne også kan omfatte anlæg til nyttig-
gørelse af affald. Virksomheden er derfor omfattet af punkt 12b på samlebe-
kendtgørelsens bilag 2.
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Forøgelsen af oplagsmængden af elektronikskrotprodukter til genanvendelse på
17 tons udgør kun ca. 1,6 % af de samlede oplagsmængder, som virksomheden
har tilladelse til. Forøgelsen af årlige modtagelsesmængder af elektronikskrot
ændrer ikke på de øvrige oplagsmængder på virksomheden.

Udvidelsen af oplaget samt årlige modtagelsesmængder er endvidere omfattet af
bilag 2, pkt. 14 i samlebekendtgørelsen. Ifølge dette punkt skal der udføres
VVM-screening ved ændringer eller udvidelse af anlæg i bilag 1 eller 2, som al-
lerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til ska-
de for miljøet.

Det vurderes imidlertid, at den ansøgte udvidelse af oplaget ikke kan være til
skade for miljøet, udvidelsens art og omfang taget i betragtning. Der findes der-
for ikke grundlag for at foretage VVM-screening.

2.3 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Århus Kommune har lagt vægt på, at den ansøgte forøgelse af oplagsmængder
samt modtagelsesmængder kan ske uden væsentlig indvirkning på miljøet, når
håndteringen sker i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelser.

I forbindelse med bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendel-
se af listevirksomhed bliver der for udvalgte virksomhedstyper optaget på be-
kendtgørelsens bilag 2 udarbejdet branchebilag. Branchebilaget indeholder stan-
dardvilkår, som er bindende for godkendelsesmyndigheden. Branchebilag for
virksomheder omfattet af listepunkt K206 er under udarbejdelse af Miljøstyrel-
sen.
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DEL 3: KLAGEVEJLEDNING

3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af:
� Ansøgeren,
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
� kommunalbestyrelsen,
� 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 kommunalbestyrelsen, at de ønsker under-
retning om afgørelsen.

Skriftlig klage og klagefrist
Godkendelsen vil blive annonceret i Århus Onsdag.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Århus Kommune, Natur og
Miljø. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag,
hvor klagefristen udløber. Adresse, dato for klagefristens udløb og ekspeditions-
tid fremgår af forsiden.

Klagen vil derefter blive sendt videre til Miljøstyrelsen sammen med det materi-
ale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks ef-
ter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

Betingelser, mens en klage behandles
De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøstyrelsen behandler en
eventuel klage, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Forudsætningen for
det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette indebærer
dog ingen begrænsning for Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller ophæve
godkendelsen.

3.2 SØGSMÅL

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved domsto-
lene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.
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3.3 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Navn Adresse eller e-mail adresse

Uniscrap A/S, Trige Uniscrap A/S
Langagervej 4
8380 Trige
att.: Søren Kriegbaum
sk@uniscrap.dk

Uniscrap A/S, København SV Uniscrap A/S
Fiskerihavnsgade 6
2450 København SV

Uniscrap A/S, Kolding Uniscrap A/S
Miljø
Stålvej 6
6000 Kolding
Att.: Mette Kold-Christensen
mck@uniscrap.dk

Byrådet i Århus Kommune aarhus.kommune@aarhus.dk

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk

Arbejdstilsynet – att. Århus at@at.dk

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk

Friluftsrådet, amtsformand obv@webspeed.dk
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BILAG 1
LISTE OVER SAGENS AKTER

Dato Indhold
J. nr. 8-76-1-751-19-04

17.11.2005 Ansøgning.
05.12.2005 Svar fra Århus Amt med beskrivelse af ansøgningskrav.
14.12.2005 Revideret ansøgning.
09.01.2006 Møde med Uniscrap vedr. ansøgning om miljøgodkendelse.
10.03.2006 Revideret ansøgning.
08.11.2006 Høring af Århus Kommune.
20.11.2006 Høringssvar fra Århus Kommune..

MIL/00/02510
26.03.2007 Revideret ansøgning.
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BILAG 3
Ansøgning om miljøgodkendelse.

BILAG 4

LOVGRUNDLAG m.v.

Lov om miljøbeskyttelse:
Lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse med
senere ændringer.

Lov om planlægning:
Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 om planlægning.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om
supplerende regler i medfør af lov om planlægning (samlebekendtgørelse) med
senere ændringer.

Godkendelsesbekendtgørelsen:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse
af listevirksomhed med senere ændringer.

Godkendelsesvejledningen:
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder.

Støjvejledningen:
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksom-
heder.
Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern
støj fra virksomheder.


