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1. Indledning

TG Renovation har den 11. marts 2016 søgt om miljøgodkendelse.  TG Renovation er en eksisterende 
virksomhed beliggende på Naverland 17.  Virksomheden indsamler i dag 6-7000 tons madolie årligt fra 
restauranter og andre private køkkener for efterfølgende at sælge olien videre til genanvendelse hos 
godkendte modtageanlæg. Virksomheden ønsker  miljøgodkendelse til på tilsvarende vis at kunne indsamle 
også madaffald i et omfang på 1000 tons affald årligt samt glasemballager på 10.000 stk årligt. Der foretages 
ingen omhældning eller behandling af det indsamlede affald på adressen. 

Miljøgodkendelse er baseret på standardvilkår efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om 
standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr.1418 af 2.december 2015. Det ansøgte matcher 
standardvilkårene under kategori K212: “Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald 
på 30 tons pr. dag eller derover,  eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.”

Følgende standardvilkår er udeladt af denne miljøgodkendelse, da de er vurderet uaktuelle for virksomheden:
Indretning og drift : 7 
Luftforurening : 11, 12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand; 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 

Standardvilkårene er suppleret med vilkår om støj, og enkelte vilkår af generel karakter er ligeledes tilføjet. 

Vurdering af virksomhedens miljømæssige forhold, herunder forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger, tager udgangspunkt i det fremsendte ansøgningsmateriale samt oplysninger meddelt ved 
besøg på adressen den 30. marts 2016. 

2. Stamoplysninger

Virksomhedens navn TG Renovation 
Beliggenhed Naverland 17, 2600 Glostrup
Matrikel nr. 8 ak,  Herstedøster By, Herstedøster
Grundejer Glostrup Auto Ophug ApS 
CVR nr. 32317448
Ansvarlig for driften Cemal Guclu
Kontaktperson Dilek Guclu telefon: 22252156  mail: tgrenovation@live.dk
Listepunkt K212: Anlæg for midlertidig opbevaring af ikke farligt affald 

Godkendelsesmyndighed Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik
Tilsynsmyndighed Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik
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3. Miljøgodkendelsens vilkår

Albertslund Kommune meddeler miljøgodkendelse til TG Renovation Naverland 17, 2600 Glostrup. 

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19.november 
2015 af lov om miljøbeskyttelse.  Godkendelsen meddeles på følgende vilkår: 

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare 
og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver 
mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes 
betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er 
uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for- 
nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 
Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne 
mængder.

Tabel 1 

Affaldsfraktion Eak kode Max.oplag 
Madaffald  20 01 08 50 ton
Glas emballage 15 01 07 2000 stk
Madolie 20 01 25 500 tons

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende 
arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som 
det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i 
et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og 
orientere om affaldet.

7. Omhældning og aftapning må ikke finde sted på virksomheden. 

Luftforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som 
efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

9. Albertslund Kommune kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal 
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opbevaringstid, og om oplagringsmåde .

10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres 
affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er 
placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter 
over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. 

Affald

11. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller 
affaldsområder. 

12. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal 
opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes 
opsugningsmateriale på virksomheden.

13. Virksomheden skal følge reglerne om affaldssortering og –håndtering, som er nævnt i Albertslund 
Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, og som beskrevet i den til en hver tid gældende 
affaldsbekendtgørelse. 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

14. Beholdere med madaffald, glas og madolie skal opbevares indendørs, hvor der er en tæt belægning . 

15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som 
muligt, efter at de er konstateret.

16. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller 
lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at 
spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, 
overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

Egenkontrol

17. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunker og andre 
skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så 
hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

18. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog 
højst 1 gang hvert tredje år

Driftsjournal

19. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte 
belægninger, gulve, gruber mv.

– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og 
hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. 
Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal 
være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
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Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for miljøtilsynet :  

- Mængde og tidspunkt for aflevering af evt. farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende 
handling er udført.

Støj 

20.  Virksomhedens bidrag til støjbelastningen, angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau i 
dB(A),  må uden for virksomhedens skel på intet tidspunkt overstige de nedenfor angivne værdier: 

I industriområdet 

Alle døgnets timer alle ugens dage 70 dB(A)

Ved nærmeste boligområde

Mandag–fredag kl. 7.00 - 18.00 
Lørdag kl. 7.00-14.00  

45 dB(A)

Mandag–fredag kl. 18.00 - 22.00 
Lørdag kl. 14.00-22.00  

40 dB(A)

Alle dage kl. 22.00-07.00   35 dB(A)

4. Andet

Ved større spild eller større uheld, ringes 112. Samtidig skal Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik 
underrettes. Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt efter driftsmæssigt på en måde, der 
indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er miljømæssigt vurderet af 
godkendelsesmyndigheden.

5. Lovgrundlag og klagevejledning
Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19.november 
2015 om lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber juni 2024, såfremt afgørelsen ikke påklages til højere 
administrativ myndighed. I tilfælde af at afgørelsen påklages gælder retsbeskyttelsen 8 år fra datoen for 
meddelelsen af den endelige afgørelse. 

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens §41 skal det bemærkes, at der indtil der er forløbet 8 år efter 
godkendelsens meddelelse, kun kan meddeles forbud eller påbud, hvis der er fremkommet nye 
oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige 
skadevirkninger, der ikke kan forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går 
ud over det, der er lagt til grund for godkendelsens meddelelse. 
Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra godkendelsestidspunktet.

Afgørelsen kan efter § 98 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Natur – Miljøklagenævnet af ansøgeren , 
Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver der har en 
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individuel interesse i sagen.

Afgørelse om miljøgodkendelse sendes til de ovenfor nævnte parter og samtidig offentliggøres afgørelsen 
på kommunens hjemmeside og i Albertslund Posten. 

En eventuel klage skal indgives digitalt på www.virk,dk/klageportalen senest 4 uger efter at afgørelsen er 
meddelt. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. 
Vejledning om indgivelse af klage og om gebyrordningen  kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse indbringes for domstolene inden 6 
måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

6. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Beliggenhed og planforhold
Virksomheden lejer ca. 200 m2 lagerlokaler og mindre kontor på Naverland 17. Ejendommen er omfattet 
af byplanvedtægt nr. 5, der fastlægger, at området må anvendes til industri- og værkstedsvirksomhed.  De 
lejede lokaler ligger i  den nordvestlige del af bygningen,  mere end  140 meter fra eksisterende boliger 
syd for Gamle Landevej. Lokalerne ligger samtidig  nord for den angivne miljøzone i kommuneplan 2017. 

Vedlagt, som bilag 1, er situationsplan, der viser virksomhedens placering 

Området generelt betragtes som en del af et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), hvor der tages særlige 
hensyn til beskyttelse af grundvandet. 

Det er Albertslund Kommunes vurdering at virksomhedens aktiviteter ligger indenfor rammerne af 
byplanvedtægten og at virksomhedens aktiviteter på de angivne vilkår ikke vil være til gene for 
omgivelserne. 

Etablering
Der er tale om nyanlæg i eksisterende bygning. Virksomheden er i dag beskæftiget med at hente og 
sælge brugt madolie hos restauranter, kantiner mfl.  Virksomheden ønsker at udvide forretningsområdet 
ved også at hente madaffald og glasemballage hos kunderne og bringe det til godkendte 
affaldsbehandlere.

Indretning og drift
Der er ikke planer om bygningsmæssige ændringer. 

Driftstiden på virksomheden vil være kl. 7-17 fra mandag til lørdag. 

Der vil være beskæftiget 2- 4 medarbejdere på virksomheden, hovedsagelig til at transportere beholdere til 
og fra lageret. 

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Støj
Der vil forekomme støj fra transporten af beholderne til og fra virksomheden, som vil finde sted indenfor 
virksomhedens driftstid.  Virksomheden ejer tre varevogne. Afhentning af beholdere med affald til 
genanvendelse vil variere alt afhængig af aftalerne der bliver indgået med affaldsmodtagerne og afhængig 
af affaldsmængderne, der indsamles hos kunderne.   

Herudover vil der være støj forbundet med flytningen af beholdere ind og ud af lageret. Virksomheden 
arbejder for åbne porte i det meste af driftstiden. 

http://www.virk,dk/klageportalen
http://www.nmkn.dk/
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En gaffeltruck benyttes til at transportere de fyldte beholdere rundt på lageret og til og fra varevogne. Den 
benyttede gaffeltruck kører på batteri, som oplades dagligt. 

Standardvilkårene er suppleret med vilkår om støj. Der er suppleret med Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser.  Der skal rettes særlig opmærksomhed på  at virksomheden har aktivitet også om lørdagen, 
hvor støjgrænsen i driftstiden kl. 14-17 er på 40 dB i det nærliggende boligområde. Miljø & Teknik vurderer 
at støjniveauet fra virksomheden generelt vil kunne overholde de vejledende støjgrænser. 

Luftforurening
Virksomheden oplyser at opbevaringstiden på lageret af beholderne med henholdsvis madaffald og flasker 
vil vær maksimum 7 dage; for  madolien formentlig lidt længere, dog maksimum 14 dage. Der er ingen 
opvarmning på lageret og porten står åben i driftstiden. Der er ikke etableret rumudsug / luftafkast fra 
lageret. 

Miljø & Teknik vurderer, at der kan opstå lugtgener under oplagringen, alt afhængig af hvor længe 
madaffaldet har været oplagret før ankomst til lageret på Naverland. Miljø & Teknik vurderer at 
lugtgenerne vil være på et begrænset niveau, så længe der ikke sker omhældning og aftapning af affaldet.  
Standardvilkårene er suppleret med vilkår om, at det ikke er tilladt at omhælde og aftappe på 
virksomheden ( vilkår 7).  Vilkår 8 og 9 giver myndigheden mulighed for at stille krav til virksomheden om 
at eventuelle lugtgener skal minimeres.

Miljø & Teknik vurderer at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til støvgener i omgivelserne. 
Den del af standardvilkår nr. 8, som handler om støvgener er derfor udeladt i godkendelsen.

  
Affald og opbevaring
Virksomheden foretager oplagring af olie-, mad- og glasaffald. Affaldet opbevares i tætsluttede beholdere, 
60 liter spændfade, som ikke bliver åbnet under oplagringen eller transporten.  Virksomheden har 
Fødevarestyrelsens godkendelse til at oplagre og transportere madolie. 

Fra virksomhedens kontor, hvor 1-2 personer er beskæftiget, opstår affald i form af papir, pap og 
dagrenovation. Til bortskaffelse af de nævnte fraktioner benyttes containerne tilknyttet ejendommen, efter 
aftale med udlejer. 

I tilfælde af at virksomheden modtager fejllevering i form af andet affald end madolie, madaffald, glasaffald 
og dagrenovationslignende affald samles og afleveres dette på genbrugsstationen. Vilkår 6 skal være med 
til at sikre at virksomheden indendørs har oprettet et hensigtsmæssigt sted til at opbevare eventuelle 
fejlleverancer, herunder kemikalieaffald eller lignende. Opbevaringen skal være uden mulighed for at 
eventuelt spild kan ledes til kloak.  

Spildevand
Virksomheden vasker ikke selv affaldsbeholderne efter brug. De kommer rengjorte retur fra 
affaldsmodtageren. 

Virksomheden vasker arbejdstøj dagligt i vaskemaskine, som står på lageret. Afledning inkl. miljøvenlig 
sæbe sker til spildevandskloakken. 

Virksomheden gør selv rent på lageret mindst en gang ugentlig med brug af gulvvaskemaskine. Der er  4 
afløb på lageret tilsluttet det kommunale spildevandssystem, hvortil spildevandet afledes.

Servicestation benyttes, når virksomhedens biler skal vaskes og vedligeholdes. 

Jord og grundvand
Der er en del revner i betongulvet på lageret, som skal tætnes, så der ikke kan ske nedtrængning af 
vaskevand eller andet eventuelt spild ved uheld.

Som rengøringsmiddel benytter virksomheden Natronlud 32%, som er stærkt ætsende.  Risiko for 
forurening af grundvandet fra lageret vurderes imidlertid til at være stærkt begrænset, da selve lageret er 



APRIL 2016 NAVERLAND 17, 2600 GLOSTRUP

SIDE 10

hævet ca. 1, 5 meter over terræn og indrettet på tykt beton underlag.  Der sættes vilkår om at 
virksomheden skal vedligeholde en god tæt belægning.

Virksomheden har ikke nedgravede tanke og rørforbindelser tilknyttet aktiviteten.  

Bedst tilgængelige teknik
Der foreligger ingen specifikke BAT anbefalinger på aktiviteterne. Formålet med hovedaktiviteten er at 
foretage størst og bedst mulig oparbejdelse af affald. En nyttiggørelse på 95% forventes at kunne opnås. 

Virksomheden vil ved indkøb sikre anvendelse af miljøvenlige rengøringsmidler.

Øvrige bemærkninger 
Der er i miljøgodkendelsen ikke taget stilling til eventuelle godkendelser eller tilladelser efter anden 
lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

VVM : Aktiviteten er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

Sikkerhedsstillelse : Aktiviteten er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse jf §§ 39a og 39b i 
Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse. 

7. Samlet vurdering
I miljøgodkendelsen er der lagt vægt på at der ikke sker oplagring som kan give anledning til lugtgener 
eller uhygiejniske forhold og ej heller forurening af jord og grundvand. 

Albertslund Kommune, Miljø & Teknik vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan 
måde, at den hverken giver væsentlig gener for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild. 

8. Materiale indgået i sagen

 Ansøgning om miljøgodkendelse, af den 11.marts 2016
 Supplerende oplysninger fra besøg på virksomheden den 30. marts, udarbejdet som notat
 Supplerende oplysninger per mail den 6.april 2016.

9. Bilag
Situationsplan –virksomhedens beliggenhed på ejendommen Naverland 17 er markeret på kortet .
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