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1. Indledning 
 
Scandic Metal har den 9. november 2015 søgt om miljøgodkendelse. Seneste supplerende materiale i 
ansøgningen er modtaget den 9. februar 2017. Scandic Metal er en eksisterende virksomhed beliggende på 
Farverland 5.  Virksomhedens hovedaktiviteter er indenfor bygningsnedrivning og sanering. Scandic Metal 
håndterer i dag byggeaffaldet på de lokaliteter, hvor bygningssanering og nedrivning finder sted. 
Virksomheden vurderer at de vil kunne opnå en bedre pris på metalaffaldet ved at have egne oplags- og 
sorteringsmuligheder. Virksomheden vurderer, at der er plads til denne aktivitet på adressen Farverland 5. 
Virksomheden ønsker derfor miljøgodkendelse til at kunne sortere og oplagre jern-og metalaffald fra egen 
aktivitet, såvel som fra eksterne leverandører. Årligt forventes omkring 17.500 tons metal affald behandlet på 
adressen. 
 
Som biaktivitet vil virksomheden etablere autoværksted med henblik på service og reparation af egne biler 
samt reparation af andre.  
 
Det ansøgte er omfattet af “bekendtgørelse1 om standardvilkår” 1 - K 212, der gælder for anlæg, der oplagrer, 
omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot:  
  “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 om dagen eller med mere 
end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.” 
 
Miljøgodkendelsen er således baseret på standardvilkår, dog er følgende vilkår udeladt af denne 
miljøgodkendelse, da de er vurderet uaktuelle for virksomheden:   
- Vilkår om luftforurening nr.: 9, 11, 12  
- Vilkår om beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand nr.: 15, 21, 22, 24 

  
Der er stillet supplerende vilkår om støjvilkår i overensstemmelse med Miljøstyrelsens støjvejledning. 
 
Virksomhedens biaktiviteter er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen2. Bekendtgørelsens  bestemmelser 
§§ 6-14  anses som mindstekrav for etablering og drift af autoværkstedsaktiviteterne. De relevante 
bestemmelser er derfor indarbejdet i godkendelsen.  
 
Vurdering af virksomhedens miljømæssige forhold, herunder forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger, tager udgangspunkt i det fremsendte ansøgningsmateriale. 
 
Aktiviteten er omfattet af bekendtgørelse 3om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er foretaget en VVM-screening, der resulterede i, at en 
VVM-redegørelse ikke er nødvendig.  
 
 

2. Stamoplysninger 
 

Virksomhedens navn Scandic Metal ApS 

Beliggenhed Farverland 5, 2600 Glostrup 

Matrikel nr. 6u,  Herstedøster By, Herstedøster 
Grundejer Scandic Metal 

CVR nr. 32468632, P.nr.: 1015546324  
Ansvarlig for driften Direktør Rami Singh 

Kontaktperson Rami Singh, E-mail: info@scandicmetal.dk, Telefon: 50554551 
 

Listepunkt K212: anlæg for midlertidig opbevaring af ikke farligt affald  
 

Godkendelsesmyndighed Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik 

Tilsynsmyndighed Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik 
 

 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?schultzlink=bek20151733&activesolution=http%3a%2f%2fwww.lovportaler.dk#p6
mailto:info@scandicmetal.dk
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3. Miljøgodkendelsens vilkår 
 
Albertslund Kommune meddeler miljøgodkendelse til Scandic Metal, Farverland 5, 2600 Glostrup.  
Miljøgodkendelsen gives efter § 33 i lov 4om miljøgodkendelse .  
 
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 hovedaktivitet 
 

Affaldsfraktion Eak kode Max.oplag (ton) 

Affald ikke andetsteds specificeret  (afklip, 
restmetal o.lign usorteret)  

12 01 99 100 

Jernholdigt metal 16 01 17 100 

Ikke jern metal  sorteret 16 01 18 100 

Plast 16 01 19 50 

Komponenter ikke andetsteds specificeret- 
sorteret 

16 01 22 100 

Kasseret udstyr – sorteret, (undtaget er affald 
med farlige stoffer ( 16 02 09 - 16 02 13) ) 

16 02 14 100 

Dele fra kasseret udstyr- sorteret (undtaget er 16 
02 15) 

16 02 16 100 

Uorganisk affald – sorteret (undtaget er 16 03 03) 16 03 04 100 

Metaller ( undtaget er 17 04 09 og 17 04 10)  17 04 100 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                                
1 Bekendtgørelse nr. 1520 af 17.december 2016 om standardvilår i godkendelse af listevirksomhed 
2 Bekendtgørelse nr. 1312 af 8.november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v 
3 Bekendtgørelse nr. 1440 af 23.november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
4 Lovbekendgørelse nr. 1189 af 27. sep 2016 af lov om miljøbeskyttelse 
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Tabel 2 Biaktivitet  
 

Affaldsfraktion EAK Koder 

Udtjente dæk 16 01 03 

Blyakkumulatorer 16 06 01 

Absorptionsmidler  15 02 02 

Køler og Sprinklervæske 16 01 98  

Spildolie 13 02 03  

Oliefiltre 16 01 07 

Spraydåser 20 01 22  

Pap 15 01 01 

Papir 20 01 01 

Plast 20 01 39  

 

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. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for 
at hindre, at materialer giver anledning til flugt. 

Støj  

8.  Virksomhedens bidrag – målt udendørs - til det ækvivalente, korrigerende støjniveau må på intet 
tidspunkt uden for skel, indenfor industriområdet, overstige følgende værdi:  

 

Alle døgnets timer alle ugens dage 70 dB(A) 

 
 
9. Virksomhedens bidrag – målt udendørs – til det ækvivalente, korrigerende støjniveau må på intet 
tidspunkt i skel til nærmeste boligområde overstige følgende værdier:  
 

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) 

 
   
10. Virksomheden skal på Albertslund Kommunes forlangende lade udføre støjmålinger og beregninger til  
dokumentation for, at de fastsatte støjvilkår er overholdt. Kravet kan højst fremsættes en gang årligt, med 
mindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdt.  
 
Dokumentation skal ske i form af støjmålinger, som er udført efter de til enhver tid gældende anvisninger 
fra Miljøstyrelsen eller i form af beregninger udført efter den til enhver tid gældende nordiske 
beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder.  
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Er dokumentationen udført som en beregning, skal den indeholde de oplysninger om 
beregningsforudsætninger, som er nødvendige for kommunens vurdering af rigtigheden af 
beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilder beskrives og deres kildestyrke angives.   
 

Luftforurening 

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

12. 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.  

13. Maskinel slibning og andre støvfrembringende aktiviteter skal foregå indendørs og med etableret 
udsugning. Udsugningsanlægget må ikke anvendes til udsugning af organiske opløsnings- eller 
fortyndingsmidler.  
 
Koncentrationen af støv i den afkastede luft (emissionskoncentrationen) må ikke overstige 20 mg/m3 (0°C, 
1013 hPa, tør gas) målt som 1 times middelværdi. Afkast skal være opadrettet og føres mindst to meter 
over det højeste punkt på taget af den bygning, som afkastet er etableret på, og mindst i samme højde som 
den højeste eksisterende eller planlagte bygning, hvori mennesker opholder sig mere end 6 timer dagligt, 
inden for en afstand af 50 meter fra afkastet. Lufthastigheden i afkastet må ikke være mindre end 8 m/sek. 
ved mindste praktiske belastning af udsugningsanlægget. 

14. Udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal udsuges fra indendørs lokaliteter. Afkast fra 
udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg skal føres mindst en meter over det sted på tagfladen, 
hvor afkastet er placeret 

Affald 

15. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller 
affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med 
indhold. 

16. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles 
straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild 
af sådanne stoffer eller blandinger, skal udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset 
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Der skal til enhver tid forefindes 
opsugningsmateriale på virksomheden. 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

17. Virksomheden må ikke modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller flydende 
olie. Dog må transformere og spåner mv med indhold af olierester eller køle- og smøremidler o.lign. 
modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller behodere. Disse containere eller 
beholdere kan stå uafdækket indendørs. 

18. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på 
en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der 
sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump. 
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19. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et 
befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så 
støvdannelse minimeres, og der må ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden. 

20. Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på et areal eller gulv, der er 
forsynet med tæt belægning. 

21. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs 
eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og 
modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. 

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

23. 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 

24. 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. 

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

Driftsjournal 

26. 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. 

27. Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. 

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. 

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for miljøtilsynet, hvad angår:   

• Indkøb af evt. farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 

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

• Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. 
 

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende 
handling er udført. 
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4. Andet 
 
Der vil ikke være afledning af processpildevand fra vask af biler, rensning af emner eller egentlig 
produktion. I ansøgningsprocessen har virksomheden haft ønske om at etablere en vaskeplads. Denne 
plan har virksomheden senere ændret således at vask af biler og materiel alligevel ikke vil finde sted på 
ejendommen.  
 

5. Lovgrundlag og klagevejledning 
 
Miljøgodkendelsen gives efter § 33 i Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. 
september 2016 om lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven). 
 
Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber maj 2025, 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver 
der har en 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 være kommunen i hænde senest fire uger efter at Kommunalbestyrelsens afgørelse 
er meddelt. Herefter vil kommunen sende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af det materiale, 
der er indgået i sagens bedømmelse.Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
en klage, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen o.l. kan findes på Miljø- og 
Fødevareklagenævnets 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 
 
Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 5, der fastlægger, at området må anvendes til industri- og 
værkstedsvirksomhed. Det fremgår desuden at detailsalg ikke er tilladt.  
 
Farverland 5 ligger mere end 300 meter fra eksisterende boliger ved Gamle Landevej.  
 
Området 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. Virksomheden skal efterleve en række vilkår der kan  beskytte grundvand, og 
kloaksystem, samt  begrænse gener fra transporten og den udendørs håndtering af jern- og  metalaffald.  
 
 

http://www.nmkn.dk/
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Etablering 
 
Virksomheden vil gøre brug af de nuværende bygninger. Der indgår ikke aktuelle planer om nybygning. 
Virksomheden vil sortere jern/ metalaffald i et omfang på 17.500 tons årligt. Sorteringen vil finde sted i 
nordenden af bygningen, hvor jern og metalaffaldet bliver leveret og aftippet.  Se tegning bilag 2. 
 
Biaktiviteten – i form af autoværksted – forventes at omfatte reparation af omkring 1000 biler årligt. Der vil 
forekomme almindelige reparationsarbejder, pladearbejde inkl. CO2-svejsning, slibning og sandblæsning 
med håndholdt værktøj, samt manuelt skærearbejde med brug af mindre maskiner. 

 
Indretning og drift 
 
Der er ikke planer om større bygningsmæssige ændringer. Der etableres rumdeling til afgrænsning af lager 
hvor byggemateriel opbevares. Der er planer om et halvtag udendørs. 
 
Driftstiden på virksomheden vil være 7-17 mandag – lørdag. 
 
Der vil være beskæftiget 2-5 mand på virksomheden. 
 
Vedlagt, som bilag 1, er situationsplan, der viser virksomhedens indretning på grunden.   

 
 

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 
Støj 
Der vil forekomme støj fra transporten af containere til og fra virksomheden: Transporten vurderes ikke til at 
være intensiv, men tung trafik forventes at finde sted hovedsagelig i morgentimerne samt mellem kl. 17.00-
20.00 på hverdage og på lørdage mellem kl. 7.00 – 17.00.  
 
Også håndteringen af de forskellige jern- og metalfraktioner og placeringen i containere forventes at kunne 
frembringe støj til omgivelserne. Ved modtagelse af større jern- og metalstykker vil der blive tale om at 
afkorte dem med håndværktøj, f.eks. vinkelsliber. Klipning og opskæring i metal vil frembringe støj. 
Virksomheden oplyser at dette vil finde sted indendørs på værkstedet.  Større partier af sammensatte 
materialer vil blive afsat til virksomheder med shredderanlæg.  
 
Nærmeste boligområde er placeret ca. 350 meter fra matriklen og aktiviteterne vurderes derfor ikke at være 
til væsentlig gene i boligområdet. Støjgræner er sat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser for industriområde. 
 
I godkendelsen er der sat vilkår om at virksomheden på forlangende skal dokumentere at støjvilkårene kan 
overholdes. Støjvilkår fremgår af vilkår 8-10. 
 
Luftforurening 
Virksomheden oplyser at der ikke behandles støvende affald på virksomheden. Affaldshåndteringen 
forventes ikke at give anledning til luftforurening. 
 
Der vil være emissioner til luften fra aktiviteterne på autoværkstedet: Ved svejsearbejde, samt fra skære- 
og slibearbejde. Herudover fra udstødningsgasser fra bilerne. 
 
I godkendelsen er der sat vilkår om at der ikke må forekomme støvgener for omgivelserne udenfor 
virksomhedens areal. Se vilkår 12-15.  
 
I overensstemmelse med krav §§11 autoværkstedsbekendtgørelsen stilles vilkår om at afkast  
fra ventilation/ rumudsug føres en meter over tagryg, at afkast forbundet med maskinel slibning og andre 
støvfrembringende aktiviteter føres to meter over det højeste punkt på taget, at afkast med   
udstødningsgas, rensemiddeldampe og svejserøg føres mindst en meter over det sted på tagfladen, hvor 
afkastet er placeret. 
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Virksomheden er ikke i dag indrettet med de krævede afkast, men vil etablere dem ved start af aktiviteten. 
 
Affald og opbevaring 
Jern og metaller vil blive aftippet på modtageplads for enden af bygningen. Herfra sker maskinel ( grab) og 
manuel sortering af metallerne, som oplægges i respektive containere. Værdifulde metaller såsom kobber, 
messing mm vil blive opbevaret indendøre.  
 
De forventede affaldsfraktioner fra henholdsvis hoved- og biaktivitet er oplistet under vilkår 16-17 og for 
hovedaktiviteten stilles vilkår om de maksimale oplagsmængder.  
 
Oplag af flydende affald vil ske udendørs under halvtag på tæt bund eller indendørs på spildbakker eller 
lign, som kan tilbageholde indholdet af den største beholder, i tilfælde af lækage. Se vilkår 16-17. 
 
Spildevand 
Der forekommer ikke processpildevand ved hoved- eller biaktiviteten. I hallen er gulvet støbt og uden afløb. 
Virksomheden oplyser, at der ikke er nedgravede tanke og rørforbindelser på ejendommen.  
 
Jord og grundvand 
Virksomheden oplyser at der ikke modtages metaller med olie/skærevæsker, som udgør risiko for jord og 
grundvandsforurening.  I fælde af at der forekommer fejlsorteringer fra leverandører vil virksomheden sikre 
at materialet bliver opbevaret på fast og tæt bund under tag.  
 
Farligt affald fra værkstedet skal opbevares i egnede beholdere og placeres på oplagsplads med tæt 
belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig.  
 
Vilkår 17-25 stilles med henblik på at forebygge forurening af jord og grundvand.  
 

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 det mest energieffektive og støjsvage behandlingsudstyr. 
 

VVM 
Aktiviteten er omfattet af bekendtgørelse nr. 1440 af 23.november 2016 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet  (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der er foretaget en VVM-
screening, der resulterede i, at en VVM-redegørelse ikke er nødvendig. Afgørelsen om ikke VVM pligt 
offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan påklages særskilt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
Klagefristen er fire uger fra afgørelsens offentliggørelse.  
 
 

7. Samlet vurdering 
 
Albertslund Kommune vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at den 
ikke giver anledning til væsentlig gene for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild af miljøfarligt 
affald. 
 
Albertslund Kommune vurderer at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske uden væsentlige 
miljømæssige gener for de omkringboende og at støjen fra virksomheden vil  at være på et niveau, der 
overholder Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.  
 
 

8. Materiale indgået i sagen 
 

• Ansøgning om miljøgodkendelse, 9.november 2015 

• Supplerende oplysninger om de forventede aktiviteter på autoværkstedet, 15.februar 2016. 

• Supplerende oplysninger om affaldsfraktioner, mail 7. februar 2017 
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9. Bilag 
Situationsplan 
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Kontor og velfærd   

Lager maskiner og    

hjælpemidler  

bygningsnedrivning  

Aflæsning / service   

Plads  (2  stk. lifte)  

autoreparation  

Lagerreoler   

Farligt affald:  Ude    

under halvtag     
2015 - 0943:  Scandic Metal.    

Anvendelse bygning / lagerhal  

      
9 . november  2015   

    
Ca . 5 m  
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Albertslund Kommune 
Nordmarks Allé 1 
2620 Albertslund 
 
T T 43 68 68 68 
M mt@albertslund.dk 
 
 
ESDH: [Skriv ESDH nummer] 
 
 

 

 


