Miljøgodkendelse – De Nova ApS, Havnevej 31, 3300
Frederiksværk: Håndtering og neddeling af haveaffald

Miljøgodkendelse – godkendt af Halsnæs Kommune: 30. juni 2017

DATABLAD
Miljøgodkendelse – De Nova ApS, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk: Håndtering og
neddeling af haveaffald
Miljøgodkendelse - godkendt af Halsnæs
Kommune

30. juni 2017

Virksomhedens hovedaktivitet og
listebetegnelse

K 212: 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, bortset fra anlæg omfattet af
listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K
211.
Rekonditionering, herunder omlastning,
omemballering eller sortering 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, bortset fra anlæg omfattet af
listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K
211.

Virksomhedens biaktiviteter og
listebetegnelser

-

Virksomhedens beliggenhed

Havnevej 31, 3300 Frederiksværk

Matr.nr. og ejerlav

60 Ø, Frederiksværk Markjorder

Ejer og kontaktperson

De Nova ApS
Havnevej 25
3300 Frederiksværk
Michael Pedersen
Tlf. 40 71 34 48
E-mail. Michael@denova.dk

CVR-nr.

60857016

P-nr.

1021623683

Tilsynsmyndighed

Halsnæs Kommune

Omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Sags nr.

09.02.16-P19-30-01

Juni 2017
Miljøgodkendelse – De Nova ApS, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk: Håndtering og neddeling af
haveaffald

Indholdsfortegnelse
1

Indledning .................................................................................................................. 2
1.1

Myndighedskompetence .......................................................................................... 2

2

Afgørelse .................................................................................................................... 3

3

Vilkår ......................................................................................................................... 3
3.1

4

5

Indretning og drift ................................................................................................. 3

Grundlag for godkendelse.............................................................................................. 5
4.1

Liste over sagsakter ............................................................................................... 6

4.2

Planforhold ........................................................................................................... 6

4.3

Bygningsmæssige forhold ....................................................................................... 6

4.4

VVM-screening ...................................................................................................... 7

4.5

Partshøring ........................................................................................................... 7

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering .............................................................................. 7
5.1

Indretning og drift ................................................................................................. 7

5.2

Luftforurening ....................................................................................................... 7

5.3

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand ....................................................... 8

5.4

Støj ..................................................................................................................... 9

5.5

Affald ................................................................................................................... 9

5.6

Bedst tilgængelige teknik (BAT) ............................................................................... 9

5.7

Ikke relevante vilkår .............................................................................................. 9

6

Klagevejledning .......................................................................................................... 10

7

Referencer ................................................................................................................. 12

Side 1

Juni 2017
Miljøgodkendelse – De Nova ApS, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk: Håndtering og neddeling af
haveaffald

1

Indledning

De Nova ApS er en virksomhed, der håndterer affald i bred forstand herunder jordrens,
skrotneddeling, metaludskillelse, affaldsseparation m.v. Virksomheden har også indtil sommeren
2016 haft en aktivitet med håndtering og neddeling af haveaffald på Havnevej 25, 3300
Frederiksværk. Virksomheden har haft udfordringer med at håndtere haveaffaldet på Havnevej 25
uden lugtgener. Virksomheden har været i dialog med Halsnæs Kommune for at løse problemet.
Virksomheden foreslog at flytte aktiviteten til Havnevej 31, der ligger ca. 850 meter sydvest for den
oprindelige plads.
Halsnæs Kommune gav 18. juli 2016 en midlertidig tilladelse til at flytte aktiviteter med neddeling
af haveaffald fra Havnevej 25 til Havnevej 31. Aktiviteten blev evalueret efter ca. 3 måneder.
Virksomheden ønsker at fortsætte aktiviteten med neddeling af haveaffald på Havnevej 31, og har
derfor fremsendt en ansøgning den 9. december 2016.
Virksomheden ønsker at modtage følgende affaldsfraktioner på pladsen:
Affaldsfraktion

EAKkode

Affald fra skovbrug

02 01 07

Have – og parkaffald (inkl. Affald fra
kirkegårde) – bionedbrydeligt affald

20 02 01

Affald fra fremstilling og forarbejdning
af papirmasse, papir og pap – Bark- og
træaffald

03 03 01

Det maksimale oplag må ikke overskride 3.000 tons.
Virksomheden forventer en årlig mængde på 20.000 tons haveaffald
Flowet af haveaffald vil være sæsonafhængigt og forventes at variere over året med ca. 500 –
1.000 tons pr. måned i vinterhalvåret og 1.000 – 4.000 tons pr. måned i sommerhalvåret.
1.1

Myndighedskompetence

De Nova ApS hører under listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen [1]:
K 212: 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, bortset fra
anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering 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, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
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Det er derfor kommunen, der skal træffe afgørelse miljøgodkendelse af anlæg til håndtering og
neddeling af haveaffald jf. bekendtgørelsens [1] § 5 stk. 1.
2

Afgørelse

På det foreliggende grundlag meddeler Halsnæs Kommune hermed miljøgodkendelse af De Nova
ApS, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk.
Denne miljøgodkendelse er meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens [2] § 33 stk. 1.
Vilkår for miljøgodkendelsen er angivet nedenfor.
3

Vilkår

Vilkår mærket med (*) er ændrede eller tilføjede vilkår i forhold til standardvilkår.
3.1

Indretning og drift
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.
3. 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.

4. Der må være aktiviteter på virksomheden mandage-fredage i tidsrummet 7-18, lørdage i
tidsrummet 7-14 og undtagelsesvis søn- og helligdage 9-14. (*)

5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner. Samlet
maksimale oplag må ikke overskride 3.000 tons. Indgående mængder af haveaffald må kun
udgøre 500 tons, hvilket svarer til 2 dages produktion. (*)

Affaldsfraktion

EAKkode

Affald fra skovbrug

02 01 07

Have – og parkaffald (inkl. Affald fra
kirkegårde) – bionedbrydeligt affald

20 02 01
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Affald fra fremstilling og forarbejdning
af papirmasse, papir og pap – Bark- og
træaffald

03 03 01

Tabel 1- Haveaffald og ubehandlet træ.

6. 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.
7. 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.
8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens
område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.
Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende
oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af
knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.
9. Når haveaffald bliver neddelt, bliver det separeret i en fin fraktion (løv, jord m.v.) og en
grov fraktion. Den fine fraktion, også kaldet bladdel, skal frakøres virksomheden senest 2
dage efter. Den resterende grove fraktion (biomasseaffald) bestående af grene, stød, rødder
og andet vedmateriale må gerne opbevares på pladsen i mængder angivet i vilkår 5. (*)
10. Det er tilsynsmyndigheden, der afgør, om den grove fraktion er biomasseaffald jf.
Bekendtgørelse om biomasseaffald [3] eller om det er affald. Biomasseaffaldet må ikke
kunne gå i kompostering på noget tidspunkt. (*)
11. 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.
12. Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel.
Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder
motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret
afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller
grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden
maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.
13. Hvis der etableres befæstede arealer skal disse være i god vedligeholdelsesstand.
Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Der må ikke
kunne ske ophobning af vand i lunker på pladsen. (*)

14. Virksomhedens støjbidrag ved fuld normal drift, målt/beregnet udendørs – til det
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må, i intet punkt i omgivelserne uden for
virksomhedens skel overstige følgende værdier: (*)
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Hverdage

Lørdage

Søn- og helligdage

Tidsrum

07-18

18-22

22-07

07-14

14-22

22-07

07-22

22-07

Villabebyggelse

45

40

35

45

40

35

40

35

Lystbådehavn

50

45

40

50

45

40

45

40

Grønne
områder

55

45

40

55

45

40

45

40

Erhverv /
industri

60

60

60

60

60

60

60

60

Tabel 2 - Støjgrænser.

Støjens maksimalværdier må om natten ikke overstige 50 dB(A) i villabebyggelsen og 55
dB(A) i lystbådehavn og grønne områder.
For dagperioden kl. 07.00-18.00 skal grænseværdierne overholdes inden for det mest
støjbelastede tidsrum på 8 timer.
For aftenperioden kl. 18.00-22.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest
støjbelastede time.
For natperioden kl. 22.00-07.00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest
støjbelastede halve time.
15. Tilsynsmyndigheden kan forlange – dog højest én gang årligt – at virksomheden ved
målinger dokumenterer, at støjvilkår overholdes. Beregninger og målinger skal udføres som
”Miljømåling – ekstern støj” af et firma, som er godkendt af Miljøstyrelsen hertil efter de til
enhver tid gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen. Målerapporten skal indsendes til
tilsynsmyndigheden. Hvis målingerne viser, at kravværdierne overskrides, kan
tilsynsmyndigheden forlange, at støjen dæmpes eller driften omlægges. (*)
16. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
•
•

Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
Indvejede og udvejede mængder af haveaffald og rent træ. (*)
Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede
affaldsfraktioner jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal
opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

4

Grundlag for godkendelse
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4.1

Liste over sagsakter
•
•

Midlertidig tilladelse til at flytte aktiviteter med neddeling af haveaffald fra Havnevej 25 til
Havnevej 31, 3300 Frederiksværk, 18. juli 2016
Ansøgning om miljøgodkendelse – Håndtering og neddeling af haveaffald og rent træ – De
Nova ApS, Havnevej 31, 3300 Frederiksværk, COWI A/S, 9. december 2016

Virksomheden har den 1. februar 2017 modtaget denne afgørelse i udkast.
Virksomheden har haft mindre bemærkninger, som er indarbejdet i den endelige version af
miljøgodkendelsen.
Virksomheden har adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger.
4.2

Planforhold

Virksomheden er beliggende på en lejet grund ved stålværkerne i Frederiksværk og er omfattet af
Halsnæs Kommunes Byplanvedtægt 26 BY for en del af Frederiksværk by herunder Det Danske
Stålvalseværk, 18. januar 1977.
Nordvest for arealet ligger Frederiksværk lystbådehavn med nærmeste punkt ca. 350 meter fra
arealet. Nærmeste boligområde er beliggende ca. 800 meter mod øst. Nærmeste øvrige arealer er
optaget af etablerede erhvervsvirksomheder inden for samme lokalplan, som ansøgers areal er
omfattet af.
Af byplanvedtægt 26 BY fremgår: "Delområderne B og C må med nedennævnte undtagelser kun
anvendelse til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves
industri- og større værkstedsvirksomhed, oplagsvirksomhed, engroshandel samt
forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn
naturligt finder plads i området. Byrådet kan tillade, at der på hver ejendom opføres eller indrettes
enkelte boliger for de til virksomheden knyttede personer som bestyrer, portner eller lign.
Oversigt over arealet ses i bilag 1. Aktiviteten med håndtering og neddeling af haveaffald omfatter
ca. 20.000 m2. Virksomheden dækker et areal på ca. 2 hektar. Syd på nærliggende plads ligger
virksomheden Denova Metal ApS, som er miljøgodkendt til oplag af importeret RDF-affald
(brændstoffer udvundet af affald).
Virksomheden kan etablere sig på ejendommen i overensstemmelse med Byplanvedtægten.
Arealet er beliggende i et V2 kortlagt område med begrænsede drikkevandsinteresser.

4.3

Bygningsmæssige forhold

Der er ingen bygninger på arealet.
Virksomheden vil etablere et anlæg til brandbekæmpelse i forbindelse med driften af aktiviteterne.
I tilfælde af brand skal der hentes vand fra fjorden. Virksomheden har de nødvendige pumper, som
ikke vil være fast på pladsen.
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4.4

VVM-screening

Anlægget er omfattet af VVM-loven [4]:
Bilag 2: 11. Andre Projekter, b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af
bilag 1).
Halsnæs Kommune har foretaget en VVM-screening af anlægget (vedlagt miljøgodkendelsen) og
vurderer på den baggrund, at anlægget ikke skal undergå en miljøvurdering (VVM).
4.5

Partshøring

Jf. forvaltningslovens [5] § 19 stk. 1 må der ikke træffes afgørelse, før der er foretaget partshøring.
Dette gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig
betydning for sagens afgørelse.
Virksomheden ligger på en lejet grund. Ejer af grunden er Vorskla Steel Denmark. Udkast til
miljøgodkendelsen er sendt til ejeren.
Vorskla Steel Denmark har ikke haft bemærkninger til miljøgodkendelsen.
5

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

Kommunen vurderer, at anlægget kan drives uden væsentlig risiko for miljøbeskyttelsen, når
virksomheden overholder vilkår i denne skrivelse.
5.1

Indretning og drift

Virksomheden forventer en årlig mængde på 20.000 tons haveaffald.
Flowet af haveaffald vil være sæsonafhængigt og forventes at variere over året med ca. 500 –
1.000 tons pr. måned i vinterhalvåret og 1.000 – 4.000 tons pr. måned i sommerhalvåret.
Haveaffaldet modtages i aflæsningsområdet. Det inspiceres visuelt for fejlsorterede elementer inden
den videre behandling. Det føres til neddeling i en stationær langsomtgående eldreven neddeler.
Neddeleren fødes af en kran. Efter neddeleren er der monteret en tromlesigte, der separerer
materialet i en fin fraktion (løv, jord m.v. der benyttes som kompost) og en grov fraktion, der
benyttes som biomasse. Biomassen videresælges med henblik på energiudnyttelse.
Ved perioder med driftsstop/service vil virksomheden ikke modtage flere indkomne mængder, end
svarende til maksimalt 2 dages produktion (ca. 500 ton). I tilfælde af driftsstop/service i mere end
2 døgn vil tilførslen til pladsen blive stoppet. Komposten vil blive fraført senest 2 dage efter.
Kommunen stiller også krav om, at der til enhver tid kun må ligge 500 tons ikke neddelt haveaffald
på pladsen.
5.2

Luftforurening

Håndtering af haveaffald kan potentielt give anledning til lugtgener. Lugtgener kan opstå, hvis der
sker biologisk nedbrydning af haveaffaldet. Det kan forstærke problemer med lugt, hvis
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haveaffaldet får lov at ligge for længe uden behandling, bliver vådt og ikke får tilført tilstrækkeligt
med luft. Ved for lidt ilt og for meget vand går haveaffaldet i forrådnelse, hvilket medfører lugt. Det
er derfor vigtigt, at haveaffald ikke ligger for længe på pladsen. Det er med vilkår sikret, at
virksomheden, så vidt det er muligt, skal behandle det ældste affald på pladsen først.
Der stilles også krav om, at der kun må ligge 500 tons haveaffald på pladsen, hvilket svarer til 2
dages produktion. Hvis der skulle opstå problemer med lugt, vil ikke behandlet haveaffald kunne
blive neddelt og fjernet fra pladsen på 2 dage.
Den fine fraktion (bladdelen), vil blive fraført pladsen senest 2 dage efter. Kommunen har
accepteret, at bladdelen kan blive på pladsen i 2 dage, hvis der er driftsmæssige udfordringer.
Biomasseaffaldet vil blive placeret i miler efter brandmyndighedernes anvisning. Den ældste
biomasse vil blive fraført først.
Der stilles vilkår om, at der ikke må ske ophobning af vand i lunker på pladsen. Ophobet vand vil
kunne opløse stoffer fra haveaffald, og vil potentielt kunne give anledning til lugtgener.
Nærmeste boligområde ligger ca. 800 m mod øst og 350 meter mod nordvest ligger Frederiksværk
Lystbådehavn. Kommunen vurderer, at aktiviteten kan foregå uden væsentlige gener for
omgivelserne.
5.3

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Jord
Området er V2 kortlagt og i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Der vil ikke blive
opbevaret eller tilført affald eller materialer, der vil kunne forårsage yderligere jordforurening. På
pladsen vil der være opsugningsmateriel i tilfælde af oliespild fra virksomhedens maskiner.
Der stilles vilkår om, at olietanke skal være sikret mod påkørsel. Vilkåret har kun betydning,
såfremt virksomheden etablerer en olietank på pladsen. Da virksomheden ikke har planer om en
olietank på pladsen har vilkåret ikke nogen praktisk betydning, og er derfor ikke til ulempe for
virksomheden.
Spildevand og overfladevand
Der stilles ikke krav om, at Have- og parkaffald skal opbevares på befæstet areal. Området er
separatkloakeret. Aktiviteten med neddeling af have- og parkaffald vil ikke i sig selv generere
spildevand. Underlaget på pladsen består af skeovnsslagge, som fungerer som membran.
Halsnæs Kommune vurderer, at udvaskning af forurenende stoffer vil være begrænset. Det vil
primært være materialer, der er blevet biologisk nedbrudt ved kompostering/forrådnelse, der giver
anledning til udvaskning af forurenende stoffer. Der vil dog være tale om organisk materiale, og
ikke tungmetaller eller kulbrinter. Udledningen til regnvandsledning vil være begrænset, da det med
vilkår er sikret, at den fine fraktion fraføres virksomheden senest dagen efter. Det er ligeledes med
vilkår sikret, at virksomheden ikke vil modtage mængder, end svarende til maksimalt 2 dages
produktion (ca. 500 tons) i tilfælde af driftsstop/service. Det vil derfor være forholdsvis begrænset,
hvor stor udvaskning, der vil kunne forekomme.
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5.4

Støj

Virksomhedens driftstid er fastsat ved vilkår i forhold til hvad virksomheden har søgt om og hvad
Denova Metal ApS på nærliggende plads har af driftstid.
Til og frakørsel til pladsen foregår via. Havnevej Lastbiltrafikken vil primært være mellem 7:00 –
18:00 på hverdage og 7:00-14:00 på lørdage. Det anslås, at der vil køre 10-12 lastbiler i
gennemsnit pr. dag.
Selve neddelingen af haveaffald sker ved anvendelse af en stationær langsomtgående eldreven
neddeler. Neddeleren fødes af en kran. Efter neddeleren er der en tromlesigte, der separerer
materialet. Anlægget er placeret bag 8 meter høje vægge, der vil agere som en væsentlig barriere i
forhold til støj.
Halsnæs Kommune vurderer, at støjvilkår vil kunne overholdes. Der er stillet vilkår om, at
kommunen kan kræve en ”Miljømåling – ekstern støj” en gang om året. Kommunen kan forlange,
at støjen dæmpes eller driften omlægges, hvis krav overskrides. På den måde er det sikret, at
virksomheden ikke vil give anledning til støjgener for omgivelserne.
Der stilles vilkår om støj i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Det
kan være svært at adskille virksomhedens støj fra andre virksomheder i området.
5.5

Affald

Håndtering og neddeling af haveaffald vil ikke medføre en egentlig egenproduktion af affald på
virksomheden.
Det er med vilkår sikret, at håndteringen af haveaffald ikke giver anledning til støv- eller lugtgener
for omgivelserne.
Der stilles vilkår om, at indvejede og udvejede mængder af haveaffald skal noteres i driftsjournal.
Oplysningerne skal bruges, når der hvert kvartal skal registreres mængder af hver af de oplagrede
affaldsfraktioner, samt når der skal indberettes til affaldsdatasystemet.
5.6

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Denne miljøgodkendelse er udarbejdet i henhold til standardvilkår for listepunkt K212. Anlægget vil
derfor som udgangspunkt være BAT.
Der er stillet vilkår om, at det er tilsynsmyndigheden der afgør, om den grove fraktion fra neddeling
af haveaffald er biomasseaffald. På den måde sikres det, at fraktioner fra haveaffald sorteres godt
nok. Dermed er BAT sikret.
5.7

Ikke relevante vilkår

Det er kommunens vurdering, at standardvilkår 7,10-13,16-21,24-27 ikke er relevante.
Begrundelsen er, at de aktiviteter, som vilkårene skal regulere, ikke forekommer eller ikke må
forekomme på virksomheden.
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Klagevejledning

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk den 30. juni 2017.
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger,
Sundhedsstyrelsen, Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet og enhver der har en individuel,
væsentlig interesse i sagens udfald.
En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal være sket inden 4 uger fra afgørelsen er
modtaget dvs. senest 28. juli 2017.
Klagen skal fremsendes via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Login til www.borger.dk eller www.virk.dk
er oftest med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Information om klagegebyr og betaling kan ses på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
www.nmkn.dk .
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Fritagelse for at bruge klageportalen kan
opnås ved at sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.
Sagen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens [2] § 101 indbringes for domstolene senest 6
måneder fra dags dato, dvs. senest 30. december 2017.

Med venlig hilsen

Chris Andreasen
Miljøsagsbehandler
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Kopi sendt til:
•
•
•
•

Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk
Dansk Naturfredningsforening dnhalsnaes-sager@dn.dk
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
Vorskla Steel Denmark, Olexiy Kompaniyets alkomp@gmail.com
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Bilag 1 – Oversigtskort

Figur 1 - Oversigtskort over pladsen (taget fra ansøgning).
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