
 
 

Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K  /  Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg   
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
 

AFLD I/S Fasterholt 

Fasterholtgårdvej 10 

7400 Herning 

 

  

 

Virksomheder 

J.nr. MST-1270-01711 

Ref. LOBMA/MARBA 

Den 19-02-2018 

 MILJØGODKENDELSE 

 

For: 

AFLD I/S Fasterholt 
Fasterholtgårdvej 10 

7400 Herning 

Matrikel nr.:    26 d, Gl. Arnborg By, Arnborg   

CVR-nummer:    13814708 

P-nummer:    1021072954 

Listepunkt nummer:   5.3, b) Nyttiggørelse, ikke-farligt 

affald, >75 tons/dag, i) Biologisk 

behandling 

 

J. nummer:    MST-1270-01711 

 

 

Godkendelsen omfatter:  
Udvidet kapacitet til kompostering af have- og parkaffald fra 30.000 til 45.000 

tons på AFLD I/S Fasterholt. Godkendelsen erstatter Miljøgodkendelse fra 

Herning Kommune af 4. juli 2013. 

 

 

Dato:   

 

Godkendt: Louise Bjerregaard Madsen 

 

 

 

Annonceres den 19. februar 2018 

Klagefristen udløber den 19. marts 2018 

Søgsmålsfristen udløber den 19. august 2018 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-

konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.  



 

2 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

 

 

1. INDLEDNING ................................................................................................................ 3 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR ......................................................................................... 5 

A. Generelle forhold ...................................................................................... 5 
B. Indretning og drift .................................................................................... 6 
C. Luftemissioner ........................................................................................... 7 
D. Støj ................................................................................................................. 7 
E. Jord og grundvand ................................................................................... 7 
F. Indberetning/rapportering ................................................................... 9 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER .................................................................... 10 

3.1 Miljøteknisk vurdering ........................................................................ 10 
A. Generelle forhold .................................................................................... 12 
B. Indretning og drift .................................................................................. 12 
C. Luftforurening ......................................................................................... 14 
D. Støj ............................................................................................................... 14 
E. Jord og grundvand ................................................................................. 14 
F. Bedst tilgængelige teknik ..................................................................... 17 
Spildevand, overfladevand m.v. ................................................................. 17 
Til og frakørsel .................................................................................................. 18 

3.2 Udtalelser/høringssvar........................................................................ 18 
3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder ................................................... 18 
3.2.2 Udtalelse fra borgere mv. .................................................................. 18 
3.2.3 Udtalelse fra virksomheden .............................................................. 18 
3.2.4 Udtalelse fra øvrige .............................................................................. 18 

4.1 Lovgrundlag .............................................................................................. 19 
4.1.1 Miljøgodkendelsen ................................................................................ 19 
4.1.2 Listepunkt ................................................................................................ 19 
4.1.3 BREF ........................................................................................................... 19 
4.1.4 Revurdering............................................................................................. 19 
4.1.5 Risikobekendtgørelsen........................................................................ 19 
4.1.6 VVM-bekendtgørelsen ......................................................................... 19 
4.1.7 Habitatdirektivet ................................................................................... 20 

4.2 Tilsyn med virksomheden .................................................................. 20 
4.3 Offentliggørelse og klagevejledning ............................................... 20 

Søgsmål .................................................................................................................. 21 
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen .................................. 21 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse ....................................................................................................... 22 
Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 .......... 33 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) .............................. 35 
Bilag D: Sammenligning mellem standardvilkår for listepunkt 
5.3.b.i og AFLD I/S Fasterholts gældende vilkår .............................. 39 
Bilag E: Prøvetagningssteder ved regelmæssig monitorering 
af jord ................................................................................................................. 50 
Bilag F: Lovgrundlag - Referenceliste ................................................... 53 
Bilag G: Liste over sagens akter ............................................................... 54 

  

 



 

3 

1. INDLEDNING 
 

 AFLD I/S Fasterholt, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning har d. 22. april 2015 

indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til øgning af oplaget og behandling af 

have- og parkaffald fra 30.000 til 45.000 tons om året. Ansøgningsmaterialet kan 

ses i bilag A og oversigtsbilleder i bilag B og C.  
Denne godkendelse erstatter miljøgodkendelse af 4. juli 2013 meddelt af Herning 
kommune til komposteringspladsen.  

Den øgede mængde have- og parkaffald kan håndteres indenfor eksisterende plads 

og tekniske anlæg til have- og parkaffald. AFLD I/S oplyser, at den øgede mængde 

vil medføre yderligere 2 lastbilkørsler til anlægget om dagen. Lastbiltransporten til 

og fra anlægget går dermed fra 80 til 82 om dagen.  

 

Der vil være aktiviteter på anlægget i tidsrummet mandag til fredag fra kl. 07.00-

16.00. Dette tidsrum er sammenfaldende med de resterende aktiviteter hos AFLD 

I/S Fasterholt.  

 

Der vil foregå indvejning og modtagerkontrol af affaldet. Affaldet vil blive neddelt 

og sorteret og herefter oplagt til kompostering i miler. Komposteringen kan enten 

foregå aerob (med ilt) eller anarob (uden ilt). I løbet af komposteringsperioden vil 

milerne blive oversprinklet med opsamlet overfladevand fra pladsen, for at øge 

komposteringsprocessen og reducere risikoen for støvgener.  

 

Den ansøgte kapacitetsændring ændrer det oprindelige listepunkt K214 til 

listepunkt 5.3 b i). Til dette listepunkt hører standardvilkår fra bekendtgørelse 519 

af 27. maj 2016, afsnit 26. Komposteringsanlæg omfattet af 5.3 b, i)biologisk 

behandling. Standardvilkårene tager højde for gældende BAT-konklusioner 

indenfor affaldsbehandlingsområdet. 

I forhold til vilkår for det samlede anlæg, som givet ved overgangsplan og 

revurdering, 2009 bl.a. med hensyn til støj, støv, lugt vil disse fortsat være 

gældende. Det er dermed kun i den udstrækning at standardvilkårene ikke er 

tilstrækkelig dækket af andre vilkår, at disse er givet i godkendelsen.  

 

I bilag D findes en sammenligning af standardvilkår med vilkår fra AFLD I/S 

Fasterholts gældende miljøgodkendelser og tilladelser. 

 
Udvidelse af anlæg til kompostering af have og parkaffald er omfattet af 12b: 
Anlæg til bortskaffelse af affald i VVM-Bekendtgørelsen og punkt 14 ændring af 
eksisterende anlæg. Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, 
at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet d. 19-02-2018 efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1 i 
VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 957 af 27. juni 2016 om visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

 

Miljøstyrelsen har d.22. juni 2016 afgjort, at der sammen med ansøgning om 

miljøgodkendelse skal indsendes en basistilstandsrapport, der tager udgangspunkt 

i de stoffer, der er på arealet til have- og parkaffaldet samt den bygning/areal, hvor 

de opbevarer hjælpestoffer til komposteringsanlægget. Vejen til og fra anlægget 

skal også inddrages i basistilstandsrapporten. AFLD I/S har d. 1. dec. 2016 

indsendt den endelig basistilstandsrapport. Miljøstyrelsen vurderer, at 

basistilstandsrapporten opfylder de påkrævede undersøgelseskrav. Der er ikke 

fundet nogen jordforurening i forbindelse med udarbejdelse af 

basistilstandsrapporten.  



 

4 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelsen af komposteringspladsen ved sin art, 

størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når 

driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 / bilag [A], ansøgning om 

miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed, at oplaget af have-og 

parkaffald hos AFLD I/S Fasterholt øges fra 30.000 til 45.000 tons om året.   

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 

en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til 

revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 

2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion 

i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.   

 

Af godkendelsesbekendtgørelsens
1
 § 31, stk. 2 fremgår, at hvis der er fastsat 

standardvilkår for en eller flere af virksomhedens aktiviteter, skal de indsættes i 

miljøgodkendelsen. Det fremgår dog også, at hvis aktiviteterne ikke kan adskilles 

fra den øvrige virksomhed, kan godkendelsesmyndigheden fravige 

standardvilkårene og erstatte dem med individuelt fastsatte vilkår. 

 

Nedenstående vilkår gælder for komposteringspladsen, påfyldningspladsen og 

kørevejen hertil. 

 

Den tidligere meddelte afgørelse af juli 2013 ”Ændring af vilkår i Afgørelse om 

overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009” bortfalder hermed. 

Vilkår 2.5.1.6-2.5.1.9 samt 2.5.1.11 i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 

18. februar 2009 bortfalder hermed.  

 

 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

A. Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 

 

A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens 

indhold. 

 

A3 Krav om at oplyse tilsynsmyndigheden ved ændring i drift eller 

ejeroplysninger er reguleret af vilkår A3 i overgangsplanen fra 2009.  

 

A4  Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

godkendelse ikke overholdes. 

 
Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld med-
fører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang 
truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant 
omfang indstilles. 

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring 

af, at vilkårene igen overholdes. 

                                                             
1
 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr.669 af 18. juni 2014  
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A5 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. 

 

Ophør 

A5 Ved ophør af virksomhedens drift 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. 
 

B.  Indretning og drift 
 

 Krav til driftsinstruks for modtagerkontrol og beredskab ved uheld er 

reguleret af vilkår C1 og D1-D3 i overgangsplanen fra 2009.  

 

B1 Arealer til oplagring af råvarer, kompostering og efterlagring skal være 

etableret med tæt belægning, som kan modstå påvirkningerne fra 

køretøjer og redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan anvendes en 

membran. Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at 

overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt 

opsamlingsbeholder eller bassin. 

 

Krav til indhegning og mulighed for aflåsning af komposteringspladsen er 

reguleret af vilkår C3 og C5 i overgangsplanen fra 2009.  

 

B2 Der må modtages og oplagres følgende mængder på 

komposteringspladsen: 

 

Fraktion Mængde 

[Tons] 

Maks. Oplag 

[Tons] 

Have- og Parkaffald fra 

kommunale 

indsamlingsordninger 

41.238 45.000 

Have- og parkaffald fra 

privat indsamling 

3.762 

Figur 1 Tilladte fraktioner, mængder og oplag på komposteringspladsen.  

B3 Temperaturen i have- og parkaffaldet skal som minimum registreres 1 

gang pr. uge. Er temperaturen udenfor intervallet 45 - 70 grader °C i de 

første 4 uger af komposteringsforløbet, skal materialet enten vandes eller 

beluftes. 

 

B4 Modtaget have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 1 måned i 

perioden 1. maj – 1. september inden neddeling. 

 

B5 Neddelt have- og parkaffald må maksimalt opbevares i 7 dage inden 

kompostering. 

 

 



 

7 

B6 Ved »milekompostering« forstås kompostering af neddelt have- og 

parkaffald i miler. Ved kompostering i miler (højde på 1,5 til 4 meter og 

bredde på 4 til 9 meter) skal materialet ligge minimum 2 uger inden første 

vending. Såfremt der opstår lugtgener, som af tilsynsmyndigheden 

vurderes at være væsentlig, skal milekompostering udføres i miler af højde 

på 1,5-3 m og bredde på 4 til 7 meter.  

 

B7 Ved »trapezkompostering« forstås kompostering af neddelt have- og 

parkaffald i trapezformede rækker, hvor højden og eller bredden er større 

end miler. Materialet skal ligge i minimum 2 måneder inden første 

vending. 

 

B8 Ved »madraskompostering« forstås ikke-neddelt have- og parkaffald 

oplagt og neddelt lagvis i en madras. Materialet skal vandes inden første 

vending. 

 

B9 Have- og parkaffaldet skal minimum vendes 3 gange i 

komposteringsforløbet. 

 

C. Luftemissioner 
 

 Vilkår til minimering af lugt- og støvgener er reguleret af vilkår G1, H1 og 

H2 i overgangsplanen 2009.  

 

D. Støj 

Støjgrænser 

Støjniveauet fra komposteringspladsen er en del af virksomhedens 

samlede støjbidrag, og er reguleret af støjvilkår fastsat i vilkår F1 i 

overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009.  

E. Jord og grundvand 
  

E1 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. 

 

 Krav til opbevaring af farligt affald er reguleret af vilkår J4 i 

overgangsplanen fra 2009. 

 

 Krav til egenkontrol af belægninger er reguleret af vilkår O4 i 

overgangsplanen fra 2009.  
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E2 Der skal ske monitering for følgende stoffer i jord og grundvand:  

 Benzen 

 Toulen 

 Ethylbenzen 

 Xylener 

 Napthalen 

 PAH’er (gælder ikke for grundvandsmoniteringen) 

 Kulbrinter (C6-C10) 

 Kulbrinter (<C10-C15) 

 Kulbrinter(<C15-C20) 

 Kulbrinter (<C20-C35) 

 Kulbrinter (C6-C35) 

   

E3 Moniteringen af stofferne i jorden skal finde sted hvert 10 år, med start 

2028. Moniteringen af stoffer i jord skal foretages tæt ved og i samme 

dybde, som de boringer, der indgik i basistilstandsrapporten. 

Prøveudtagning og analyse skal ske efter samme metode som beskrevet i 

basistilstandsrapporten. 

 

E4 Moniteringen af stofferne i grundvandet skal finde sted hvert 5. år med 

start 2023.  

 

E5 Der skal etableres 1 moniteringsboring til grundvandsanalyser 

umiddelbart nedstrøms olietankene og olieudskillerne ved hallen. 

Placering af moniteringsboring skal godkendes af tilsynsmyndigheden 

inden etablering. Forslag til placering samt tidsplan for etablering af 

moniteringsbrønden skal sendes til tilsynsmyndigheden senest august 

2018.  

  

E6 Såfremt en boring, der indgår i kontrolprogrammet ikke er/kan bevares 

funktionsduelig, skal virksomheden straks skriftligt orientere 

tilsynsmyndigheden og samtidigt redegøre for, hvornår en 

erstatningsboring vil blive etableret.   

 

 Placering af erstatningsboringen skal ske efter aftale med 

tilsynsmyndigheden.  

 

E7 Prøvetagning, målinger, analyser og beregninger skal foretages i henhold 

til krav i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger
2
, eller senere 

bekendtgørelser.  

 

Der skal foretages pejling af vandstanden i boringen før renpumpning og 

prøvetagning. 

 

Før prøvetagning gennemføres feltmålinger af pH, ledningsevne, ilt og 

redox.   

 

Grundvandsprøver skal udtages af en prøvetager, der har gennemgået et 

relevant prøvetagningskursus, og har erfaring hermed.  

 

E8 Analyseresultater for de udtagne prøver af jord og grundvand skal løbende 

sendes direkte fra laboratoriet til tilsynsmyndigheden. 

                                                             
2
 Bekendtgørelse nr. 914 af 27. juni 2016 om kvalitetskrav til miljømålinger. 
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F. Indberetning/rapportering 
Driftsjournal og opbevaring af journaler 

 

F1 Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

1. Registrering af oplag af have- og parkaffald, jf. vilkår B2 

Registrering af temperaturer, tidspunkt for oplægning og 

eftermodning samt dato for vending af miler.. 

2. Registrering af mængder og typer af råvarer, som tilføres 

komposteringsanlægget. 

3. Registrering af dato for hhv. modtagelse, neddeling og påbegyndt 

kompostering af have- og parkaffald 

4. Registrering af modtagne mængder, årsrapport og journal over 

egenkontrol med belægninger, som angivet for øvrige biaktiviteter 

ifølgevilkår M1, O1, P1, O4 og O6 i overgangsplanen fra 2009 .  

5. Resultat af den 10 årige monitorering af jord for kulbrinter, 

BTEX’er og PAH’er jf. vilkår E2 og E3. 

6. Resultat af den 5. årige monitering af grundvand jf. vilkår E2 og 

E4. 

 

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være 

tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

Følgende punkter skal indholdes i den årlige årsrapport fra AFLD I/S 

Fasterholt, som indsendes til tilsynsmyndigheden: 1,5 og 6.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Miljøteknisk vurdering 

Planforhold og beliggenhed 

AFLD I/S Fasterholt beliggende Fasterholtgårdvej 10, Herning er omfattet af Her-
ning Kommunes lokalplan nr. 79.T7.3. Ifølge lokalplanen er området udlagt til 
omlastning, håndtering, bearbejdning og midlertidig oplagring af affald. Ifølge den 
gældende Kommuneplanramme 79.T5 for området, er området udlagt til kontrol-
leret losseplads, samt de aktiviteter fastlagt i de gældende lokalplaner. Udvidelse af 
kapaciteten på komposteringsanlægget forudsætter derfor ikke ændring af kom-
muneplanen eller lokalplanen.  

Drikkevandsinteresse 

AFLD I/S Fasterholt ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. jf. 
SagsGIS. Komposteringsanlægget er indrettet med belægning i form af asfalt, der 
har hældning mod et opsamlingssystem til overfladevand. Overfladevand opsam-
les i en lagune, og genanvendes til oversprinkling af kompostbunkerne. Miljøsty-
relsen vurderer, at oplag og behandling af have- og parkaffald ikke vil medføre en 
hindring for fremtidig anvendelse af drikkevandet.  

National naturbeskyttelse 

Indenfor anlægsområdet til komposteringsanlægget er der ikke naturtyper, som er 
beskyttede i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3, men der er beskyttede natur-
typer tæt på arealet:  

 

 Hedeareal ved indkørsel til anlægget ca. 40 mod syd fra pladsen til have- og 
parkaffald, samt hhv. 125 og 250 m sydvest for anlægget.  

 Engareal ca. 180 m nord for anlægget.  

 Mose 750 m øst for anlægget 

 Masser af søer især øst for anlægget. Den nærmeste er 100 m fra anlægget.  

 

Anlægget har i dag tæt belægning med kontrolleret afledning, hvormed afledning 

af næringsrigt overfladevand til nærvedliggende søer og engområde forventes at 

være minimal.  Hedeområdet er sårbart overfor kvælstofsdeposition, som 

forventes at vil kunne forekomme fra komposteringsanlægget. Der er i vilkår B5-

B11 fastsat driftsvilkår til selve komposteringen, som skal sikre minimering af 

risikoen for emissioner af gasser og hermed lugtgener. Vilkår B5-B11 er 

standardvilkår, som stemmer overens med anbefalingerne i Miljøprojekt nr. 1212, 

2008, ”Driftsvilkår for komposteringsanlæg”. 

 

DTU har i  2007 udgivet en Bilagsrapport 4: Haveaffald-systembeskrivelse, der 

bl.a. omhandler emissioner fra kompostering af have- og parkaffald. Ud fra 

målinger og litteraturstudie konkluderer rapporten, at der vil være en emission af 

kvælstof i form af lattergas N2O og ammoniak NH3 på hhv. 0,7 % og 1,2 % af 

kompostens totale indhold af kvælstof.  

 

I VVM-screeningsafgørelsen af 19-02-2018 er der vurderet på 

kvælstofsdepositionen fra den ansøgte udvidede kapacitet på 

komposteringspladsen i forhold til de nærvedliggende hedearealer og andre 

kvælstofsfølsomme § 3 områder. Herning Kommune har på baggrund af en OML-

beregning af kvælstofsdeposition fra anlægget vurderet, at de vil give en 

dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven. De begrunder dispensationen med, 

at den øgede kvælstofsbelastning vurderes til ikke at ville ændre på arealets § 3 

status, samt at udvidelsen på anlægget har stor samfundsmæssig interesse.   
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AFLD I/S Fasterholt har redegjort for, at det er muligt at flytte 

komposteringspladsen ca. 225 m mod nord. Der vil så skulle etableres en ny tæt 

belægning og laves nye afledningssystemer til de eksisterende spildevandslaguner. 

AFLD I/S Fasterholt vurderer, at det vil medføre en udgift på 4,75 mio kr.  

Flytningen af pladsen forventes at ville medføre en betydelig reduktion i 

kvælstofsbelastningen til Hedearealerne syd og sydvest for den eksisterende plads, 

da kvælstofsdepositionen er størst indenfor de første 100 m fra 

komposteringsanlægget (jf. oml.beregning i VVM- redegørelsen). Den nye 

placering har et større hedeareal mod 350 m mod vest, samme afstand til søerne i 

skoven mod øst, og 90 m til et engstykke. Flytning af komposteringspladsen vil 

derfor ikke fjerne anlæggets påvirkning af § 3 beskyttede områder, men vil reducre 

den, i forhold til den ansøgte placering.  

AFLD I/S Fasterholt mener ikke, at overdækning af komposteringsmilerne vha. en 

membran er en god løsning, da milerne løbende skal vendes under 

komposteringsprocessen. Derudover kan det formodes, at kvælstofsbelastning, ved 

en overdækning af milerne, mere vil komme som en stødmæssig og kraftigere 

belastning, når milerne venes, da overdækningen her skal fjernes.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget lever op til de standardvilkår, der er for 

komposteringsanlæg med en kapacitet på over 75 tons/dag, og dermed lever 

anlægget også op til BAT.  

Miljøstyrelsen vurderer yderligere, at der ikke er en miljømæssig proportionalitet i 

at forlange, at komposteringspladsen flyttes længere nord på til en udgift på 4,75 

mio kr, da det ikke helt vil fjerne anlæggets kvælstofspåvirkning af § 3-områderne i 

området, men kun reducere den og fordele den ud på flere §3-områder. Derudover 

har Herning Kommune vurderet, at de påvirkede hedearealer syd for den 

eksisterende plads stadig vil beholde status som § 3- arealer. Da hedearealet 40 m 

syd for komposteringspladsen forventes at vil ændres til primært at bestå af 

græsser såsom blåtop og mindre af dværgbuske, sker der en tilstandsændring af 

det §3-beskyttede areal. Herning Kommune har d. 12-01-2018 givet en § 3 

dispensation til denne tilstandsændring med begrundelse i den samfundsmæssige 

vigtighed af, at kunne håndtere have-og parkaffald, og at det kan opveje den øget 

kvælstofstofsbelastning, der må komme til hedearealet, som er af mindre 

naturmæssig interesse for kommunen.  

International naturbeskyttelse 

Hverken anlæg eller drift vurderes at kunne medføre påvirkning af internationale 

naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste habitatområde er nr. 61 – Skjern 

Å, der ligger 4,5 km sydvest for anlægget. Der er også et Natura 2000 område, 

Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage ca. 5 km øst for anlægget.  

 

Bilag I, II og IV -arter 

Herning Kommune har oplyst, at de ikke har kendskab til, at der skal være bilag 4 

arter i området, men de kan ikke afvise, at der f.eks. kan være markfirben i den 

nærved liggende hede, da heder lever op til markfirbenets krav til leveforhold.  

Det er vurderet tidligere, at anlægget ikke forventes at kunne påvirke beskyttede 

naturarealer og dermed ødelægge et levested for et evt. markfirben.  Støjniveauet 

forventes at have en indflydelse på, om et markfirben vil være i området eller ej. 

Hvis der i dag er markfirben, er de kommet til området og levet i området, mens 

der er aktiviteter på AFLD I/S, og kan dermed også tåle det støjniveau, der 

kommer fra anlæggets aktiviteter herunder oplag og behandling af have- og 

parkaffald. Ved et øget oplag af have- og parkaffald forventes der en stigning i 

lastbilkørsel på 2 om dagen.  
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Siden 2007 og til 2014 er antallet af transporter til anlægget gået fra 25.801 til 

20.168. dvs. fra ca. 102 til 80 lastbiltransporter om dagen.  

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at en øgning i kapaciteten på anlægget til have- og 

parkaffald ikke vil have indflydelse på, om et evt. markfirben vil forsvinde fra den 

nærved liggende hede.  

 

Danske rødlistearter 

Der forventes ikke at være rødlistearter på eller i nærområdet til anlægget. 

A. Generelle forhold 
  

Vilkår A1  

Vilkåret er en følge af § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen. 

 

Vilkår A2    

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være 

orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige 

for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne 

overholdes til enhver tid. 

 

Vilkår A3 

I overgangsplanen fra 2009 er der krav til, at virksomheden skal orientere 

tilsynsmyndigheden, hvis der sker ejerskifte af virksomheden eller udskiftning af 

driftsherren eller hvis driften indstilles i mere end 6 måneder.  

 

Vilkår A4  

Standardvilkår nr. 2 for 5.3.b.i 

 

Vilkår A5    

Standardvilkår nr. 2 for 5.3.b.i.  

 

Vilkår A6 

Standardvilkår 1 for 5.3.b.i 

B.  Indretning og drift 
 

Miljøstyrelsen vurderer, at standardvilkår nr. 3 for 5.3.b.i. allerede er indarbejdet i 

vilkår C1, D1-D3 i overgangsplanen fra 2009.  

 

Vilkår B1 

Standardvilkår nr. 5 for 5.3.b.i. 

 

Komposteringspladsen er etableret med en asfaltbelægning med hældning mod et 

opsamlingssystem, der leder til en lagune. Belægningen har et bærelag på 180 

kg/m2 GAB 0 og et slidlag på 70 kg/m2 SMA 8.  

Der er standardvilkår om, at komposteringspladsen skal etableres med en tæt 

belægning.  

Der er krav til, at komposten minimum skal vendes 3 gange i 

komposteringsperioden jf. vilkår B11. Derudover er der krav til, at komposten skal 

beluftes eller vandes, hvis temperaturen i komposten i de første 4 uger ikke er i 

intervallet 45-70 °C jf. vilkår B5. Miljøstyrelsen forventer derfor ikke, at der vil ske 

så væsentlig en forsuring af kompostmaterialet, at det vil kunne medføre en 

nedbrydning af asfaltbelægningen. Det kan ikke være i anlæggets interesse, hvis 

pH falder eller stiger over pH 7, da det forringer komposteringsprocessen.  
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Asfaltbelægningen har hældning mod afløb til spildevandslaguner, så kompostsaft 

og lignende overfladevand fra komposteringspladsen vil blive afledt fra pladsen i 

stedet for at oplagres på pladsen.  

Miljøstyrelsen accepterer, at asfaltbelægningen kan anses for at være tæt 

belægning for en komposteringsplads. 

 

Herning Kommune har d. 24-11-2011 givet en § 19 tilladelse til etablering af et tæt 

overfladebassin/lagune, hvor overfladevand fra komposteringspladsen kan afledes 

til. Vandet fra lagunen må genanvendes til oversprinkling af oplag på 

komposteringspladsen. Der er d. 24-10-2011 givet en tilslutningstilladelse efter 

Miljøbeskyttelseslovens § 28 til at aflede overskydende vand fra lagunen til 

offentligt kloaksystem.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at standardvilkår nr. 6 for 5.3.b.i er reguleret i 

overgangsplanens vilkår C3 og C5.  

 

Vilkår B2 

Iht. Standardvilkår nr. 7 skal der fastsættes grænser for hvor meget kompost, der 

må oplagres på komposteringsanlægget. AFLD I/S Fasterholt har telefonisk d. 25. 

nov.2 2015 bekræftet, at de kun har behov for et oplag på 45.000 tons, hvilket 

svarer til 1 års kapacitet og ikke 2 år, som standardvilkårene ligger op til.  

I vilkåret fastsættes der grænser for hvor meget af have- og parkaffaldet, der må 

komme fra privat indsamling (kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald) i 

forhold til kommunalt indsamlet. Miljøstyrelsen Jord & Affald traf d. 25. juni 2015 

afgørelse om, at AFLD I/S Fasterholt fortsat må modtage kildesorteret 

erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse i de mængder, som de modtog før 

lovændringen i Miljøbeskyttelsesloven i 2009. Lovændringen i 

Miljøbeskyttelsesloven gjorde, at det ikke længere er muligt for kommunerne at 

kapacitetsplanlægge for det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald.  

 

Vilkår B3 

Standardvilkår nr.11 for 5.3.b.i. 

 

Vilkår B4- B5 

Standardvilkår nr. 13-14 for 5.3.b.i 

 

Vilkår B6 

Ifølge Standardvilkår nr. 15 for 5.3.b.i defineres milekompostering at gælde for 

miler af en højde på 1,5 til 3 m og en bredde på 4-7 m. AFLD I/S Fasterholt har 

miler af 4 meters højde og 9 meters bredde.  

Miljøstyrelsen vurderer, at standardvilkåret er fastsat ud fra anbefalinger i 

miljøprojekt nr. 1212 fra 2008: Driftsvilkår for komposteringsanlæg. 

Miljøprojektet omhandler bl.a. hvordan driftsvilkårene skal være, for at 

lugtgenerne er mindst mulige. Miljøstyrelsen vurderer, at standardvilkåret er 

fastsat med krav til milens størrelse, for at reducere lugtgener fra anlægget. Ved 

større miler, kan der nemmere opstå iltfrie forhold i midten af milen, hvilket i 

større grad giver anledning til lugtgener ved milevending.  

Lokalplan nr. 79.T7.3, som gælder for området, hvor AFLD I/S Fasterholt er 

placeret fastsætter, at der ikke må etableres boliger i 500 meters omkreds fra 

AFLD I/S Fasterholt. Hermed er det sikret, at der ikke fremover vil blive etableret 

beboelse i afstande tættere end 500 m til anlægget. I dag er afstanden til den 

nærmeste bolig 1,2 km.  
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Miljøstyrelsen vurderer dermed, at risikoen for, at de eventuelle større lugtgener, 

der vil opstå ved at have større miler, end standardvilkårene foreskriver, ikke vil 

give anledning til lugtgener ved de nærmeste boliger, da de nu og for fremtiden vil 

være placeret over 500 m fra anlægget.  

Miljøstyrelsen vurderer hermed, at der er hjemmel til at give dispensation fra 

standardvilkår 14 for listepunkt 5.3bi, så det tilpasses til de aktuelle forhold på 

AFLD I/S Fasterholt.  

Dispensationen gives med hjemmel i § 31 stk. 3 i Godkendelsesbekendtgørelsen.  

  

Vilkår B7-B9 

Standardvilkår nr. 16-18 for 5.3.b.i 

C. Luftforurening 
 

Miljøstyrelsen vurderer at standardvilkår nr. 8 og 9, som stiller krav til lugt og støj  

er reguleret i vilkår G1,H1 og H2 i overgangsplanen fra 2009.  

D. Støj 
 

Miljøstyrelsen vurderer, at støjvilkårene i F1 i overgangsplanen for 2009 er 

dækkende for komposteringspladsen og dens udvidelser.  

E. Jord og grundvand 
 

Vilkår E1  

Standardvilkår nr. 30 for 5.3.b.i 

 

Standardvilkår nr. 29 for 5.3.b.i stiller krav til oplag af farligt affald og kemikalier. 

Ifølge ansøgningsmaterialet anvendes der ikke kemikalier i 

komposterringsprocessen. Miljøstyrelsen vurderer, at krav til opbevaring af farligt 

affald er reguleret i vilkår J4 i overgangsplanen fra 2009.  

 

Standardvilkår nr. 31 for 5.3.b.i stiller krav til kontrol med belægninger. 

Miljøstyrelsen vurderer, at dette allerede er reguleret i vilkår O4 i overgangsplanen 

fra 2009. 

 

Basistilstandsrapport 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 skal myndigheden træffe afgørelse om, 
hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med 

miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens § 33
3
. 

 

Komposteringspladsen hos AFLD I/S Fasterholt er omfattet af bilag 1, listepunkt 

5.3.b.i i Godkendelsesbekendtgørelsen. 

 
Miljøstyrelsen har vurderet, at AFLD I/S Fasterholt er omfattet af kravet om udar-
bejdelse af basistilstandsrapport. Virksomheden har således udarbejdet en rapport 
med oplysninger om og dokumentation for jordens tilstand med hensyn til forure-
ning. 
Rapporten opfylder kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6. 

 

                                                             
3
 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015. 
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Miljøstyrelsen har som en del af AFLD I/S Fasterholt ansøgning i bilag A den 14. 
marts 2016 modtaget en opdateret liste over de farlige stoffer/blandinger af stof-
fer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktivi-
teter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen. Listen angiver de 
stoffer/blandinger af stoffer, der klassificeres som farlige efter forordning 

1272/2008
4
. Herudover indeholder listen angivelser af mængderne i forbindelse 

med brug, fremstilling og frigivelse samt oplysninger om leverings-, opbevarings- 
og anvendelsesform og lokaliteter. 
 
Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere, om de pågældende farlige stof-
fer/blandinger af stoffer, som AFLD I/S Fasterholt bruger, fremstiller eller frigiver, 
er relevante jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette indebærer, at karakteren 
og mængden skal udgøre en risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforu-
rening. Forurening skal i denne sammenhæng forstås som en risiko for en længe-
revarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal fra 
stoffer, der hidrører fra bilag 1-aktiviteterne, inkl. andre aktiviteter, der hører til 
samme anlæg som bilag 1-aktiviteterne, jf. anlægsdefinitionen i godkendelsesbe-
kendtgørelsens § 2, nr. 6. 
 
AFLD I/S har vurderet, at følgende stoffer er klassificeret farlige og relevante i 
forhold til forurening af jord og grundvand:  
 

 Fyringsolie  

 Dieselolier  

 Motorolie  

 Hydraulikolie  

 Sprinklervæske  

 Kølervæske  

 AdBlue  

 Spildolier  

 Kattegrus (mættet)  

 Jord (afgravet)  

 Oliefiltre  

 Syrer i småemballage  

 Baser i småemballage  

 Olie i småemballage  

 Spraydåser  

 Organiske opløsningsmidler  

 Malingsemballage  

 Bekæmpelsesmidler  

 Lyskilder (kviksølvholdige)  

 Lightere  

 Småbatterier  

 Miljøfarligt husholdningsaffald (kendt)  

 Miljøfarligt husholdningsaffald (ukendt)  

 Oliefiltre  

 Spildolie I olieudskiller 
 
AFLD I/S har vurderet at ovennævnte stoffer på grund af deres håndtering og op-
bevaring ikke udgør en risiko for forurening af jord eller grundvand. Bortset fra 
fyrings- og dieselolie og spildolie i olieudskiller, er Miljøstyrelsen enig i denne vur-
dering. Stofferne vurderes derfor ikke yderligere, på nær fyrings- og dieselolie.  
 
Nedgravede fyringsolie- og dieselolietanke  
Miljøstyrelsen vurderer stofferne på baggrund af de enkelte oplag.  

                                                             
4
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 

klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3. 
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Revner og samlinger i tankgårde, belægninger, påfyldningspladser, spild, utætte 
fuger, utætte tanke, utætheder i tilkoblede rør- og afløbssystemer kan erfarings-
mæssigt give anledning til udsivning af forurenende stoffer og give anledning til 
forurening af jord og grundvand. AFLD I/S har overvågningsprocedurer som f.eks. 
påfyldning med ”ventafil” og kontrol af belægninger, der supplerer de tekniske 
barrierer 
(tanke, belægninger), der beskytter mod forurening af jord og grundvand. Over-
vågningsprocedurer kan ikke i sig selv sikre mod en mulig forurening.  
 
AFLD I/S oplyser, at en nedgravet dieselolietank (til transportdiesel) fra år 2000 
har et volumen på 5.900 l og et årligt forbrug på 226.500 l pr. år (sammen med 
entreprenørdiesel). Der er påfyldning fra tankbil på befæstet areal (SF-sten) uden 
afløb. Tankstander er placeret i garageanlæg på befæstet areal (beton). Evt. spild 
opsuges med kattegrus.  
 
AFLD I/S oplyser endvidere, at en nedgravet fyringsolietank fra år 2000 har et 
volumen på 2.500 l, et årligt forbrug på 5.800 l og påfyldning via påfyldningsrør 
fra tankbil på befæstet areal (SF-sten). Evt. spild opsuges med kattegrus.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der grundet tankenes indhold, forbrugsmæng-
der, tankenes alder, befæstelsestypen, samt det, at tankene er nedgravet, er en 
risiko for forurening af jord og grundvand. De to tankanlæg skal derfor indgå i 
basistilstandsrapporten.  

 

Spildolie i olieudskiller 
Miljøstyrelsen vurderer, at revner og samlinger i olieudskillere, utætte fuger, utæt-
heder i tilkoblede rør- og afløbssystemer erfaringsmæssigt kan give anledning til 
udsivning af forurenende stoffer og give anledning til forurening af jord og grund-
vand.  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der grundet olieudskillerens indhold, olieud-
skillerens alder, samt det, at olieudskilleren er nedgravet, er en risiko for forure-
ning af jord og grundvand. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, af olieudskille-
ren skal indgå i basistilstandsrapporten.  

 

Den nedgravede fyringsolietank og dieselolietank samt olieudskilleranlægget er 

derfor omfattet af Vilkår E4 – E10. Vilkår E4-E10 stilles med baggrund i 

godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1517 af 7. dec. 2016) § 21, stk. 2, 

der angiver, at der skal fastsættes vilkår om monitering på jord og grundvand på 

virksomhedens område i forhold til relevante farlige stoffer. Herunder skal der 

også stilles vilkår om moniteringshyppigheden. 

 

Vilkår E2 

Det er de samme stoffer, som der er analyseret for i jorden under udarbejdelse af 

basistilstandsrapporten, som potentielt kan opstå i grundvandet ved en 

forureningssituation med undtagelse af PAH’er. PAH’er vil i højere grad binde sig 

til de organiske partikler i jordstrukturen, og forventes derfor ikke at kunne skabe 

et problem i grundvandet. Derfor stilles der krav om analyse fra de samme stoffer i 

grundvandet som i jorden med undtagelse af PAH’er.  

 

Vilkår E3 og E4 

Moniteringsfrekvensen er minimumsfrekvensen angivet i 

Godkendelsesbekendtgørelsen § 21, stk. 2. 

 

Moniteringen i jorden tager udgangspunkt i den udarbejdede 

basistilstandsrapport, og skal udføres i de samme punkter som beskrevet deri. For 

jordprøver fremgår disse punkter af bilag E. 
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Vilkår E5 

Virksomheden skal have etableret en moniteringsboring til grundvandsanalyser, 

da der er nedgravede olietanke og olieudskiller på pladsen jf. 

Godkendelsesbekendtgørelsen § 21 stk.2. Etableringen af moniteringsboringen 

skal følge brøndboreanvisningerne (forhør hos kommunen).  Tilsynsmyndigheden 

skal godkende den endelige placering af boringen inden placering, for at sikre, at 

den placeres, således en evt. forurening fra anlægget vil kunne måles i 

moniteringsboringen. En placering kan med fordel være ved siden af 

olieudskilleren.  

 

Vilkår E6  

Hvis den etablerede moniteringsboring ikke er/kan bevares funktionsduelig, skal 

der etableres en ny. Tilsynsmyndigheden skal varsles herom på forhånd og skal 

godkende forslag til ny placering.  

 

Vilkår E7- E8 

Af hensyn til tilsynsmyndighedens mulighed for at følge forureningstilstanden og 

handle rettidigt i forhold til forurening af deponiets omgivelser, skal 

analyseresultater for de udtagne prøver af grundvandet løbende sendes direkte fra 

laboratoriet til tilsynsmyndigheden. 

 

 Indberetning/rapportering 
 

Vilkår F1   

Standardvilkår nr. 35 og 36 for 5.3.b.i 

Miljøstyrelsen vurderer, at følgende forhold i standardvilkåret allerede er reguleret 

i Overgangsplanen fra 2009: 

Vilkår M1: Krav til modtagerkontrol 

Vilkår O1: Krav til journal over tilført og fraførte mængder.  

Vilkår O4 og O6: Krav til kontrol med belægninger og journalføring heraf.  

Vilkår P1: Krav om årlig rapport indeholdende registrering af klager over lugt, støj 

og støv,  

De resterende krav i standardvilkåret er ført ind i vilkår F1.  

 

F. Bedst tilgængelige teknik 
Bedst tilgængelig teknik er indarbejdet i standardvilkårene. Miljøstyrelsen 

vurderer, at AFLD I/S Fasterholt ud fra det ansøgte vil kunne opfylde disse krav.  

Spildevand, overfladevand m.v. 
Overfladevand fra komposteringspladsen opsamles og afledes til en lagune, der er 

godkendt 24. okt. 2011 med en § 19 tilladelse af Herning Kommune. Fra lagunen 

tilbageføres det opsamlede perkolat/overfladevand og anvendes til vanding af 

kompostmiler under komposteringsprocessen.  

Lagunen kan rumme ca. 5.200 m3, hvilket dækket det nuværende behov for 

opsamling af perkolat/overfladevand ved komposterings af 30.000 tons have- og 

parkaffald om året. En forøgelse af den årlige komposterede mængde have- og 

parkaffald på 15.000 tons kan rummes på de eksisterende arealer. Der med vil en 

øget mængde til kompostering ikke medføre større arealer, hvor der skal håndteres 

overfladevand fra. Tværtimod vil arealet mellem milerne blive reduceret, hvormed 

mængden af overfladevand, der skal afledes, reduceres, da milerne optager noget 

af vandet. Miljøstyrelsen har derfor ikke stillet krav til ændring af de eksisterende 

forhold til håndtering af overfladevand/perkolat fra komposteringspladsen.  
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Til og frakørsel 
Der er stillet krav til hvordan til- og frakørsel må foregå i overgangsplanen fra 

2009. 

3.2 Udtalelser/høringssvar 

3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Herning Kommune er d. 10-08-2015 udtalt, at de ingen bemærkninger har til 

ansøgningen herunder spildevandsforhold, trafikale og planlægningsforhold.  
 

AFLD I/S Fasterholt er ikke placeret i et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 

2000-område er Skjern Å m.v., der ligger ca. 4,5 km mod sydvest. Skjern Å 

munder ud i Ringkøbing Fjord. En negativ påvirkning af vandløb, ådal, naturtyper, 

flora og fauna i Natura 2000-områderne Skjern Å m.v. og Ringkøbing Fjord m.v. 

vurderes ikke mulig. Der er et areal udlagt til hede ca. 40 m syd for 

komposteringsanlægget. Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af 

dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på 

Habitatdirektivets bilag IV. Det kan dog ikke udelukkes, at heden kan rumme 

f.eks. markfirben. 

 

3.2.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden den 22. juni 

2016. 

Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen. 

3.2.3 Udtalelse fra virksomheden 
Udkast til miljøgodkendelse er sendt i høring hos AFLD I/S Fasterholt og Herning 

Kommune d. 23-11-2017. 

AFLD I/S Fasterholt har d. 8. dec. 2017 indsendt bemærkninger til udkastet.  

Der var nogle fejlhenvisninger som er slettet, samt et krav om registrering af C/N 

forholdet, som ikke er relevant for anlæg, der udelukkende kompostere have- og 

parkaffald, hvorfor dette krav er fjernet.  

 

Standardvilkårene definerer milekompostering til at være for miler med en 

milehøjde på 1,5-3 m og en milebredde på 4-7 m, hvor den reelt er på 4 m i højden 

og 9 meter i bredden på AFLD I/S Fasterholt.  Miljøstyrelsen har vurderet, at det 

på grund af anlæggets placering er muligt at dispensere fra dette standardvilkår. 

Se vilkår og vilkårsbegrundelsen til vilkår B6. 

 

Nyt udkast til godkendelse blev sendt i høring d. 13. dec. 2017. Herning Kommune 

meddelte d. 2. januar 2018, at de ingen bemærkninger har til det nye udkast. 

AFLD I/S Fasterholt meddelte d. 4. januar 2018, at de havde redaktionelle 

rettelser til vilkår F1, som Miljøstyrelsen valgte at efterkomme.  

 

3.2.4 Udtalelse fra øvrige 
 

Der er ikke foretaget høring af ejendommens ejer og beboere i området omkring 

virksomheden, da den nærmeste bolig er placeret over 1 km fra anlægget. 

Ejendommen vurderes derfor ikke at være individuelt berørt af projektet. 
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FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag F 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 

omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 

 

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i 

godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 

eller 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af [tekst] og 

gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse 

som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 

 

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 

på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 

 

4.1.2 Listepunkt 
Oplag og kompostering af op til 45.000 tons have- og parkaffald om året, er 

omfattet af listepunkt 5.3.b.i. 

 

Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt 

affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag, og hvorunder en eller flere af 

følgende aktiviteter finder sted, dog undtaget aktiviteter omfattet af direktiv 

91/271/EØF om rensning af byspildevand:  

i) Biologisk behandling  

  

4.1.3 BREF 
Aktiviteten er omfattet af BREF-dokumentet for affaldsbehandling. Når BREF’en 

revurderes, og der vedtages nye BAT-konklusioner, vil det udløse en revurdering af 

miljøgodkendelsen. Da aktiviteten er samlet under listepunkt 5.3.b.i, som har 

standardvilkår, forventes det, at krav om revurdering og formulering af nye vilkår, 

vil fremgå af Bekendtgørelse for standardvilkår.  

 

4.1.4 Revurdering 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-

konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt. 

  

Revurdering påbegyndes senest i 2027. 

 

4.1.5 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  

 

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen  
 

Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har 

foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 

3, og der er den 19-02-2018 truffet særskilt afgørelse herom.  
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4.1.7 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af natura 2000-område/bilag IV-arter, og er 

derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.  

4.2 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Herning Kommune 

tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af 

spildvandet til det kommunale spildevandsrenseanlæg. 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 

Materialet kan tilgås på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  
 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om af-
gørelsen 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøkla-
genævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, 
typisk 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. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler geby-
ret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender her-
efter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 19. marts 2018. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).  

 

Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Natur- og 
Miljøklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.  

 

 

http://www.mst.dk/
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Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 

Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Herning Kommune, Torvet 5, 7400 Herning CVR. nr. 29189919 

Danmarks naturfredningsforening 

Friluftsrådet 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Bjerregaard Madsen 

LOBMA@mst.dkmail  

 

 

  

mailto:LOBMA@mst.dkmail
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk be-
skrivelse 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 

  

 

 
Figur 2 Placering af AFLD I/S Fasterholt, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning.  
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Figur 3 Placering af komposteringsanlægget på AFLD I/S Fasterholt.   
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

 

 
Figur 4AFLD I/S Fasterholt ligger i et område med drikkevandsinteresse, og omkranset af beskyttede naturtyper såsom søer, hede og overdrev.  
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Figur 5 Oversigt, hvor komposteringspladsen og hedearealerne syd og sydvest, samt søerne og engstykket nordøst herfor tydeligt fremgår.  
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Figur 6 AFLD I/S Fasterholt er placeret indenfor Herning Kommunes kommuneplanramme til tekniske anlæg. Området for komposteringspladsen er omfattet af 
lokalplan nr. 79.T7.3 og kommuneplanramme nr. 79.75.  
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Bilag D: Sammenligning mellem standardvilkår for listepunkt 5.3.b.i og AFLD I/S 
Fasterholts gældende vilkår 

 

Vilkårssammenligning mellem diverse MGK/tilladelser 

Herunder sammenlignes standardvilkår fra bekg. om standardvilkår afsnit 26 mv. med vilkår stillet i diverse 

miljøgodkendelser og tilladelser. Sammenligningen tager udgangspunkt i standardvilkårene og har til formål at sikre, 

at standardvilkår anvendes i denne godkendelse, eller at tilsvarende vilkår i andre godkendelser og tilladelser er 

tilstrækkelige. Tabellen indeholder således ikke en fuld oversigt over vilkår fra afgørelserne i 2009, 2011 eller 2013. 

Det understreges, at de nævnte vilkår kun gælder for det areal, der udgøres af komposteringspladsen og det område af 

fællesarealet, der anvendes af materiel til påfyldning af diesel mv. jf bilag x. 

 

Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

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. 

Endvidere skal 

tilsynsmyndigheden orienteres om 

delvist ophør. 

 

Ingen tilsvarende   Nyt vilkår: 

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. 

Endvidere skal 

tilsynsmyndigheden 

orienteres om delvist 

ophør. 

2. Virksomheden skal straks 

indberette til tilsynsmyndigheden, 

når vilkår ikke overholdes, og 

straks træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at sikre, at 

vilkårene igen overholdes.  

Ingen tilsvarende    Nyt Vilkår 

2. Virksomheden skal 

straks indberette til 

tilsynsmyndigheden, 

når vilkår ikke 

overholdes, og straks 

træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at 

sikre, at vilkårene igen 

overholdes. 

Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg    

Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • mst@mst.dk • www.mst.dk  
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

3. 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 

Ingen tilsvarende   Nyt vilkår 

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     

     

4. Der skal på virksomheden 

foreligge driftsinstrukser, 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. 

Vilkår C1: 

driftsinstruks. 

Næsten dækkende på 

nær at den skal være 

”kendt” af personalet. 

Vilkår D1-D3: 

beredskabsplan 

  Nyt vilkår 

4. Der skal på 

virksomheden 

foreligge 

driftsinstrukser, 

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. 

Vilkår 5 er udeladt, da det 

omhandler vilkår om 

indretning af en vaskeplads, 

såfremt 

komposteringsanlægget 

modtager andet affald end 

have- og parkaffald. 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

6. For komposteringsanlæg, 

der modtager andet eller 

mere end 500 tons have- og 

parkaffald pr. år, skal arealer 

til oplagring af råvarer, 

kompostering og efterlagring 

være etableret med tæt 

belægning, som kan modstå 

påvirkningerne fra køretøjer 

og redskaber. Alternativt til 

en tæt belægning kan 

anvendes en membran. 

Arealerne skal indrettes med 

tilstrækkeligt fald, således at 

overfladevand fra arealerne 

samt perkolat fra affaldet 

bliver ledt til en tæt 

opsamlingsbeholder eller 

bassin.  

Vilkår 2.5.1.6 

Have- og parkaffald må 

kun oplagres og 

neddeles på et befæstet 

areal med fald mod 

afløb eller sump. Have-

og parkaffald skal 

bortskaffes og arealet 

ryddes for have- og 

parkaffald og saft fra 

samme mindst 1 gang 

pr. uge i 

sommerhalvåret. 

Befæstede og 

impermeable arealer 

skal være i god 

vedligeholdelsesstand. 

Utætheder skal 

udbedres så hurtigt som 

muligt, efter at de er 

konstateret. Aktiviteter, 

der foregår på 

beskadigede  

impermeable arealer, 

skal ophøre og må først 

genoptages, når 

skaderne er udbedret. 

Vilkår 3.1 

3.1. 

Perkolatlagun

en 

3.1.1. 

Perkolatlagunen 

dimensioneres 

som beskrevet i 

ansøgningsmater

ialet, således at 

opsamlingsvolu

menet udgør ca. 

5.500 m3 og med 

et overfladeareal 

på ca. 2.200 m2. 

3.1.2. Til sikring 

mod udsivning af 

perkolat skal 

lagunen etableres 

med 

impermeabel 

membran. 

Derudover skal 

der skal 

udlægges 200 

g/m2 geotekstil 

under 

membranen. 

Membranen skal 

fastgøres i 

låserende og 

opfylde kravene 

beskrevet i 

DS/INF 466. 

Svejsearbejde 

skal udføres af 

certificeret 

svejser. 

3.1.3. 

Komposteringspl

adsen skal 

udføres med 

opkantning 

omkring hele 

arealet, ensidigt 

fald mod 

afløbskanaler 

samt mulighed 

for aflukning af 

tilløb til lagune. 

3.1.4. 

Perkolatlagunen 

må ikke give 

 Nyt vilkår 

Arealer til 

oplagring af 

råvarer, 

kompostering og 

efterlagring skal 

være etableret med 

tæt belægning, som 

kan modstå 

påvirkningerne fra 

køretøjer og 

redskaber. 

Alternativt til en 

tæt belægning kan 

anvendes en 

membran. 

Arealerne skal 

indrettes med 

tilstrækkeligt fald, 

således at 

overfladevand fra 

arealerne samt 

perkolat fra affaldet 

bliver ledt til en tæt 

opsamlingsbeholde

r eller bassin. 

 

Vilkår 2.5.1.6 i 

overgangsplan 

2009 anses ikke for 

tilstrækkelig mht. 

befæstelse idet der 

kræves ”befæstet” 

areal i modsætning 

til standardvilkår, 

der kræver ”tæt 

belægning”, hvilket 

er en skærpelse.  

Vilkår for afløb til 

perkolatlagune og 

tæthed af samme er 

givet i vilkår 3.1.1-

3.1.7 i §19-

tilladelsen mv. fra 

2011. 

 

Begrundelse: 

Komposteringsakti

viteten er 

opgraderet fra en 

bilag 2- til en bilag 

1-aktivitet. Kravene 

skærpes derfor 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

anledning til 

lugtgener, der er 

væsentlige efter 

tilsynsmyndighe

dens vurdering. 

3.1.5. Hvis 

perkolatlagunen 

ønskes sløjfet, 

skal dette ske 

efter 

tilsynsmyndighe

dens 

anvisninger. 

3.1.6. Der må 

ikke forekomme 

overløb fra 

lagunen. Der skal 

senest den 01-01-

2012 

fremsendes plan 

for, hvorledes det 

sikres, at der ikke 

sker overløb fra 

perkolatlagunen. 

3.1.7. Tilladelsen 

bortfalder, hvis 

den ikke er 

udnyttet inden 2 

år fra 

tilladelsesdatoen. 

 

svarende til 

standardvilkår.  

7. 

[Godkendelsesmyndigheden 

kan på grundlag af en konkret 

vurdering af hensynet til 

omgivelserne fastsætte krav 

om, at 

komposteringsanlægget skal 

være indhegnet med 

minimum 1,8 meter hegn, 

samt at pladsen skal være 

aflåst udenfor bemandet 

åbningstid. ] 

Vilkår c3: hegn 

Vilkår C5: aflåsning 

  Intet nyt vilkår. 

De eksisterende 

vilkår anses for 

tilstrækkelige 

8. Der må maksimalt 

opbevares færdig kompost i 

en mængde, der udgør 2 års 

produktion på 

komposteringsanlægget. 

Vilkår C11 med 

henvisning til bilag E 

for EAK koder 

Affaldstype: Have- og 

parkaffald 

Årlig mængde: 20.000 

tons/år 

Max. Lager: 20.000 

tons/år 

 

 Vilkår C 11 i 

Overgangsplan 

mv ændres til  

Vilkår 3.1 

Affaldstype: 

Have-parkaffald 

Årlig mængde: 

30.000 tons/år 

Max. Lager: 

30.000 tons/år 

Nyt vilkår: 

Affaldstype: Have- 

og parkaffald.  

Årlig mængde: 

45.000 tons 

Max. Lager: 45.000 

tons. 

 

Begrundelse:  

Vilkåret erstatter 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

Vilkår 2.5.1.7 

Der må ikke modtages 

afskåret grøde fra 

vandløb på 

komposteringspladsen. 

Materialerne skal 

opbevares og håndteres 

på en sådan måde, at 

der dannes mindst 

muligt perkolat. 

 

Vilkår 2.5.1.8 

Materialerne må højst 

ligge på pladsen et år, 

før de sønderdeles eller 

flishugges. Materialerne 

må ikke røres i fuglenes 

yngleperioede. 

 

Vilkår 2.5.1.9 

Kompostmiler og 

kompostmadrasser skal 

være afviklede og 

materialerne fjernet fra 

komposteringspladsen 

inden for en periode af 2 

år regnet fra 

sønderdelingstidspunkt

et. 

 

Vilkår 2.5.1.10  

Flis beregnet som 

brændsel må højst 

oplagres på pladsen i 1 

år 

 

Vilkår 2.1.5.11  

Eventuel kompost, som 

ikke opfylder 

Miljøstyrelsens krav for 

genanvendelse, skal 

bortskaffes til godkendt 

deponeringsanlæg. 

vilkår 3.1 i 

miljøgodkendelsen 

fra 2013. 

Virksomheden 

oplyser, at der ikke 

er brug for mere 

lager kapacitet, end 

et års produktion. 

Ved lager forstås 

den samlede 

mængde af have-

parkaffald under 

kompostering og 

færdig kompost.  

 

 

Vilkår 2.5.1.9 

Udgår . 

Begrundelse: er 

ikke indeholdt i  

standardvilkår. 

 

Vilkår 2.5.1.10  

Bevares. 

Begrundelse: hører 

under k212. 

 

 

Vilkår 2.1.5.11 

udgår. 

Begrundelse: det 

er reguleret via 

anden 

lovgivning. 

 

9. Virksomheden må ikke give 

anledning til lugt- og støvgener 

udenfor virksomhedens område, 

der efter tilsynsmyndighedens 

vurdering er væsentlige for 

omgivelserne 

[Godkendelsesmyndigheden kan 

fastsætte krav om, at veje og 

kørselsarealer holdes fugtige, 

Vilkår G1: støv fra hele 

virksomheden. 

Dækkende 

Vilkår H1. Lugt. 

Dækkende 

  Intet nyt vilkår 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

således at man undgår støvgener. ] 

     

Vilkår 10 er udeladt, da 

det omhandler andet end 

have-og parkaffald 

 

    

11. Virksomheder, der 

udelukkende komposterer 

have- og parkaffald, skal som 

minimum registrere 

temperaturen 1 gang pr. uge. 

Øvrige anlæg skal registrere 

temperaturen kontinuerligt. 

Er temperaturen udenfor 

intervallet 45 - 70 grader C i 

de første 4 uger af 

komposteringsforløbet, skal 

materialet enten vandes eller 

beluftes. 

Ingen tilsvarende 

vilkår.  

  Nyt vilkår: 

Temperaturen i 

have- og 

parkaffaldet skal 

som minimum 

registreres 1 gang 

pr. uge. Er 

temperaturen 

udenfor intervallet 

45 - 70 grader C i 

de første 4 uger af 

komposteringsforlø

bet, skal materialet 

enten vandes eller 

beluftes. 

12. Virksomheden skal sikre, 

at overfladevand, der 

opsamles i et bassin med 

henblik på at blive genbrugt 

til vanding af kompost og 

oplag af råvarer, ikke giver 

anledning til lugtgener. 

Tilsynsmyndigheden kan ved 

lugtgener, der er væsentlige 

for omgivelserne, stille krav 

til iltindhold og pH i vandet. 

Vilkår H1. lugt fra 

hele virksomheden. 

Delvist dækkende på 

nær krav til ilt og 

pH, 

3.1.4. 

Perkolatlagunen 

må ikke give 

anledning til 

lugtgener, der er 

væsentlige efter 

tilsynsmyndighe

dens vurdering. 

 

 Intet nyt vilkår 

Er reguleret af § 19 

tilladelsen til 

perkolatlagunerne. 

Særligt for virksomheder, 

der udelukkende 

komposterer have- og park 

affald 

    

13. Modtaget have- og 

parkaffald må maksimalt 

opbevares i 1 måned i 

perioden 1. maj – 1. 

september inden neddeling. 

Vilkår 2.5.1.8: 

Materialerne må højest 

ligge på pladsen i et år, 

før de sønderdeles eller 

flishugges. Materialerne 

må ikke røres i fuglenes 

yngleperiode. 

  Nyt vilkår 

Vilkår 2.5.1.8 i 

Overgangsplan mv. 

fra 2009 erstattes 

med 

standardvilkår:  

Modtaget have- og 

parkaffald må 

maksimalt 

opbevares i 1 

måned i perioden 1. 

maj – 1. september 

inden neddeling. 

14. Neddelt have- og 

parkaffald må maksimalt 

opbevares i 7 dage inden 

Ingen vilkår   Nyt vilkår 

(standardvilkår) 

Neddelt have- og 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

kompostering. parkaffald må 

maksimalt 

opbevares i 7 dage 

inden 

kompostering. 

15. Ved »milekompostering« 

forstås kompostering af 

neddelt have- og parkaffald i 

miler. Ved kompostering i 

miler (højde på 1,5 til 3 meter 

og bredde på 4 til 7 meter) 

skal materialet ligge 

minimum 2 uger inden første 

vending. 

Ingen vilkår   Nyt vilkår Der 

dispenseres fra 

standardvilkåret

, og fastsættes 

nedenstående 

vilkår.  

Ved 

»milekompostering

« forstås 

kompostering af 

neddelt have- og 

parkaffald i miler. 

Ved kompostering i 

miler (højde på 1,5 

til 4 meter og 

bredde på 4 til 9 

meter) skal 

materialet ligge 

minimum 2 uger 

inden første 

vending. Såfremt 

der opstår 

lugtgener, som af 

tilsynsmyndighede

n vurderes 

væsentlige, skal 

milerne reduceres 

til målene 1,5-3 

meter i højde og 4-

7 m i bredde.  

 

16. Ved 

»trapezkompostering« forstås 

kompostering af neddelt 

have- og parkaffald i 

trapezformede rækker, hvor 

højden og eller bredden er 

større end miler. Materialet 

skal ligge i minimum 2 

måneder inden første 

vending. 

Ingen vilkår   Nyt vilkår 

(standardvilkår) 

Ved 

»trapezkomposteri

ng« forstås 

kompostering af 

neddelt have- og 

parkaffald i 

trapezformede 

rækker, hvor 

højden og eller 

bredden er større 

end miler. 

Materialet skal 

ligge i minimum 2 

måneder inden 

første vending. 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

17. Ved 

»madraskompostering« 

forstås ikke-neddelt have- og 

parkaffald oplagt og neddelt 

lagvis i en madras. Materialet 

skal vandes inden første 

vending. 

Ingen vilkår   Nyt vilkår 

(standardvilkår) 

Ved 

»madraskomposter

ing« forstås ikke-

neddelt have- og 

parkaffald oplagt 

og neddelt lagvis i 

en madras. 

Materialet skal 

vandes inden første 

vending. 

18. Have- og parkaffaldet skal 

minimum vendes 3 gange i 

komposteringsforløbet. 

Ingen vilkår   Nyt vilkår 

(standardvilkår) 

Have- og 

parkaffaldet skal 

minimum vendes 3 

gange i 

komposteringsforlø

bet. 

Vilkår 19-24 er udeladt, 

da de omhandler 

kompostering af andre 

fraktioner ud over have-

og parkaffald 

    

Luftforurening     

Vilkår 25 og 26 er 
udeladt, da de 
omhandler 
indendørskomposteri
ng. 

    

27. [Tilsynsmyndigheden 

kan kræve, at lugtende 

udendørs miler overdækkes 

med 20 cm lag biofilter, f.eks. 

sigterest eller færdig 

kompost. ] 

Vilkår H1 og H2. lugt 

fra hele 

virksomheden. H1. 

Virksomheden må ikke 

give anledning til 

lugtgener, der efter 

tilsynsmyndighedens 

vurdering kan betegnes 

som væsentlige for 

affaldsbehandlingsanlæ

gges omgivelser. 

H2 handler om 

væsentlighedskriterie. 

  Intet nyt vilkår. 

De eksisterende 

vilkår i 

overgangsplan 

2009 vurderes at 

være tilstrækkelige 

i forhold til 

standardvilkåret. 

Beskyttelse af jord, 

grundvand og 

overfladevand 

    

Vilkår 28 er udeladt, 
da det omhandler 
andre fraktioner end 

have- og parkaffald. 

    

Håndtering og oplag af     
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

olieprodukter, herunder 

motorbrændstof: 

29. Kemikalier og farligt 

affald skal opbevares i tætte, 

lukkede beholdere, der er 

markeret, så det er tydeligt, 

hvad de indeholder, og være 

placeret under tag og 

beskyttet mod vejrlig. 

Oplagspladsen skal have en 

tæt belægning og 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. 

J4 (under ”Affald”) 

Spildolie og andet farligt 

affald, der fremkommer 

ved virksomhedens 

drift, skal opbevares i 

egnede beholdere, 

forsynet med spildbakke 

og placeret under tag og 

beskyttet mod vejrlig på 

en oplagsplads med 

impermeabel belægning 

med fald mod afløb eller 

sump. Beholderene skal 

mærkes, så det tydeligt 

fremgår, hvad 

beholderen indeholder. 

  Intet nyt vilkår. 

Kemikalier 

anvendes ikke til 

kompostering, jf. 

ansøgningsmaterial

et. Det vurderes på 

den baggrund, at 

vilkår i 

overgangsplan 

2009 er 

tilstrækkelige. 

30. 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. 

Ingen vilkår. 

 

 

  Nyt vilkår 

(standardvilkår) 

Overjordiske tanke til 

fyringsolie og 

motorbrændstof skal 

sikres mod påkørsel. 

Påfyldningsstudse og 

aftapningshaner 

(aftapningsanordninge

r) 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. 

Egenkontrol     

31. Virksomheden skal løbende 

og mindst en gang årligt foretage 

visuel kontrol for utætheder, 

revnedannelser og 

Vilkår O4. 

Virksomheden skal 

mindst 1 gang årligt 

foretage visuel kontrol 

  Intet nyt vilkår 

Det vurderes at 

vilkår O4 og 2.5.1.6 

fra Overgangsplan 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

vedligeholdelsesstand af befæstede 

arealer og tætte belægninger, 

herunder opsamlingskar, gruber, 

tankgrave og bassiner. Utætheder 

skal udbedres, så hurtigt som 

muligt efter at de er konstateret. 

af alle befæstede og 

impermeable arealer 

samt gulve og sumpe. 

Resultatet af 

besigtigelse og 

udbedring skal noteres i 

journal. 

 

Vilkår 2.5.1.6 

Have- og parkaffald må 

kun oplagres og 

neddeles på et befæstet 

areal med fald mod 

afløb eller sump. Have- 

og parkaffald skal 

bortskaffes og arealet 

ryddes for have-og 

parkaffald og saft fra 

samme mindst 1 gang pr 

uge i sommerhalvåret. 

Befæstede og 

impermeable arealer 

skal være i god 

vedligeholdelsesstand. 

Utætheder skal 

udbedres så hurtigt som 

muligt, efter at de er 

konstateret. Aktiviteter, 

der foregår på 

beskadigede 

impermeable arealer, 

skal ophøre og må først 

genoptages, når 

skaderne er udbedret. 

2009 er 

tilstrækkelige. 

Præstationskontrol     

Vilkår 32-34 er udeladt 

da de omhandler 

indendørs kompostering. 

    

Driftsjournal     

35. Der skal føres driftsjournal med 

angivelse af: 

– Registrering af mængder og typer af 

råvarer, som tilføres komposteringsan-

lægget. 

– Registrering af dato for hhv. modta-

gelse, neddeling og påbegyndt kompo-

stering af have- og parkaffald. 

– Registrering af mængder af færdig 

kompost, som køres fra anlægget. 

– Registrering af oplag af have- og 

Vilkår M1 og O1, 

dækker mht. mængder 

og karakteristika og til-

og fraførsel. 

 

Vilkår P1 dækker mht. 

årsrapport over klager 

og udslip af lugt mv. og 

afhjælpende 

foranstaltninger, selvom 

der ikke er krav til dette 

i afsnit O om 

journalføring. 

  Nyt vilkår 

(standardvilkår i 

den udstrækning 

gældende vilkår 

er ikke 

tilstrækkelige) 

Der skal føres 

driftsjournal med 

angivelse af: 

– Registrering af 

oplag af have- og 

parkaffald, jf. vilkår 

B6-B11. 
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Standardvilkår  

For komposteringsanlæg 

omfattet af 5.3 b, 

(Standardvilkårsbekendt

gørelsen nr. 519 af 

27/05/2016, afsnit 26) 

Vilkår fra 

overgangsplan/revur

dering 2009 

 

Vilkår fra § 19 

og 28 

tilladelse, 2011 

Tilladelsen er 

uden tidsgrænse 

Vilkår fra 

Miljøgodkend

else, 2013 

Vilkår er 

retsbeskyttet til 

2021 

Vilkår i denne 

godkendelse 

parkaffald, jf. vilkår 13-18. 

– Registreringer af mængder, kul-

stof/kvælstof (C/N-forhold), densitet 

og tørstofindhold (TS) ved oplægning 

til kompostering. Desuden skal tempe-

raturer, tidspunkt for oplægning og 

eftermodning samt dato for vending 

registreres. For virksomheder, der 

komposterer andet end have- og park-

affald, skal der føres driftsjournal for 

hver oplagt mile eller madras under 

komposteringsforløbet og for hvert 

parti under eftermodning og sortering. 

– Registreringer af tidspunkt for lugt-

klager og eventuelt gennemførte 

afhjælpende lugtbegrænsende foran-

staltninger. 

– Dato for visuel kontrol for utæthe-

der, revnedannelser og vedligeholdel-

sesstand af tætte belægninger, hvor der 

håndteres flydende kemikalier, farligt 

affald og øvrige olieprodukter, samt 

befæstede arealer og gruber mv. jf. 

vilkår 31. 

– Dato for eventuelle udbedringer af 

revner eller andre skader, jf. vilkår 31. 

– Afvigelser i driften. 

Driftsjournalen skal opbevares på 

virksomheden i mindst 5 år og være 

tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

  

 

Vilkår O4 og O6 

dækker mht revner 

– Registreringer af 

mængder, 

kulstof/kvælstof 

(C/N-forhold), 

densitet og 

tørstofindhold (TS) 

ved oplægning til 

kompostering. 

Desuden skal 

temperaturer, 

tidspunkt for 

oplægning og 

eftermodning samt 

dato for vending 

registreres. 

– Afvigelser i 

driften. 

 

Driftsjournalen 

skal opbevares på 

virksomheden i 

mindst 5 år og være 

tilgængelig for 

tilsynsmyndighede

n. 

Årsrapport     
36. Virksomheden skal en gang årligt, 

og senest tre måneder efter afslutning 

af virksomhedens regnskabsår, ind-

sende en redegørelse til tilsynsmyn-

digheden, der beskriver resultaterne af 

det foregående års egenkontrol 

Vilkår P1 dækker mht. 

årsrapport over klager 

og udslip af lugt mv. og 

afhjælpende 

foranstaltninger, selvom 

der ikke er krav til dette 

i afsnit O om 

journalføring. 

 

  Intet nyt vilkår 
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Bilag E: Prøvetagningssteder ved regelmæssig monitorering af jord 

 

 
Figur 7 Det er kun olietankene omkring garageanlægget, som er omfattet af Basistilstandsrapporten til komposteringsanlægget.  
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Fyringsolietank:  

Prøvetagning ved tankstuds (terræn)  

Prøvetagning ved føderør (ca. 1,1 m under terræn) ved sammenkoblingssted af føderør og tank.  

Prøvetagning ca. 0,5 m under tank (ca. 2,75 m under terræn) lodret under sammenkoblingssted af føde-rør og tank.  

 

Transportdieseltank:  

Prøvetagning ved tankstuds (terræn)  

Prøvetagning ved føderør (ca. 1,1 m under terræn) ved sammenkoblingssted af føderør og tank.  

Prøvetagning ca. 0,5 m under tank (ca. 3,10 m under terræn) lodret under sammenkoblingssted af føde-rør og tank.  
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Olieudskiller:  

Ved sammenkoblingssted af tilgangsrøret og selve olieudskilleren er der foretaget en mere systematisk undersøgelse af jordlagene fra terræn og ned til bund af olieudskiller ca. 

2,20 m under terræn efter retningslinjer i ”Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr. 13 1998 – Prøvetagning og analyse af jord”. 
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Bilag F: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015. 

 

Bekendtgørelser  

 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen) nr. 669 af 18. juni 
2014 med senere ændringer 

 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) 
nr. 519 af 27. maj 2016 

 Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør 
af lov om planlægning, nr. 1440 af 23. november 2016 

 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr. 914 af 27. juni 2016 

 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spilde-
vandsbekendtgørelsen), nr. 726 af 1. juni 2016 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-
skyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 med senere ændringer 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

 Miljøgodkendelsesvejledningen - http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/  

 Vejledning nr. 12415 af 1. januar 2001, Luftvejledningen (om begrænsning af luftforurening fra virk-
somheder) 

 Vejledning nr. 2/2002 af 16. maj 2002, B-værdivejledningen - http://mst.dk/89804 med tilhørende 
supplement i form af miljøprojekt 1252/2008 af 10. december 2008 - 
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2008/dec/supplement-til-b-
vaerdivejledningen-2008/  

 Vejledning nr. 11058 af 1. januar 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapi-
tel 3 og 4 

 Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder 
(http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf) 

 Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 

 Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

 Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 

 Fra december 2008 – Håndbog om miljø og planlægning (http://www2.sns.dk/udgivelser/2004/87-
7279-588-3/pdf/87-7279-588-3.pdf) 

 Nr. 4/1985, vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 
(http://mst.dk/media/mst/Attachments/Lugtvejledningen.pdf) 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

 Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirksomheder 
(http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-899-3/pdf/978-87-7052-900-6.pdf) 

 Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser 
(http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7614-904-8/pdf/87-7614-905-6.pdf) 

 Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 
(http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-864-1/pdf/978-87-7052-865-8.pdf) 

BREF-noter  

Se oversigt på: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/  
 

  

http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
http://mst.dk/89804
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2008/dec/supplement-til-b-vaerdivejledningen-2008/
http://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2008/dec/supplement-til-b-vaerdivejledningen-2008/
http://mst.dk/media/mst/Attachments/Lugtvejledningen.pdf
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
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Bilag G: Liste over sagens akter 

Miljøgodkendelsessag 2013: øget oplag af have-park affald  26-09-2014 

Ansøgning om vilkårsændring mht. kompostering af have-park-affald [1 vedhæftet fil]  22-04-2015 

SV: Ansøgning om vilkårsændring mht. kompostering af have-park-affald [1 vedhæftet fil]  22-06-2015 

Miljøgodkendelse 04.07.2013 Øget oplag af have-park-affald  23-06-2015 

telefonnotat 25/6/2015: samtale med Michael Madsen, Østdeponi, om MGK-

kompostering  

25-06-2015 

Kvittering for ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse af komposteringskapacitet for 

have-park-affald [1 vedhæftet fil]  

01-07-2015 

telefonnotat: samtale med Michael Madsen, Østdeponi den 1. juli 2015  01-07-2015 

Behandling af ansøgning om vilkårsænding vedr. kompostering af have-/parkaffald  01-07-2015 

Ansøgning om vilkårsændring mht. kompostering af have- og parkaffald[3 vedhæftede 

filer]  

28-07-2015 

Ansøgning om vilkårsændring mht. kompostering af have- og parkaffald[3 vedhæftede 

filer]  

28-07-2015 

Ansøgning fra Østdeponi, Herning videresendes til behandling i Miljøstyrelsen, Århus[5 

vedhæftede filer]  

10-08-2015 

Supp. udtalelse til Østdeponis ansøgning om vilkårsændring_kompostering af have- og 

parkaffald [1 vedhæftet fil]  

19-08-2015 

Kvittering for ansøgning og VVM-anmeldelse vedr. Have-parkaffald samt anmodning om 

supplerende oplysninger [1 vedhæftet fil]  

19-08-2015 

tlf. notat : anmodning om oplysninger fra Herning Kommune mht bilag IV arter  19-08-2015 

SV: Kvittering for ansøgning og VVM-anmeldelse vedr. Have-parkaffald samt anmodning 

om supplerende oplysninger  

07-09-2015 

Supplerende oplysninger ansøgning og VVM ang. have-parkaffald[6 vedhæftede filer]  21-09-2015 

SV:Supplerende oplysninger ansøgning og VVM ang. have-parkaffald  24-09-2015 

Østdeponi ikke i miljøansvarlighedsregisteret  28-09-2015 

Tlf notat: samtale med Inge Hansen, Herning kommune 1. okt. 2015  01-10-2015 

Tlf notat: anmodning om oplysninger om daglige transporterfra 2005-2015  01-10-2015 

Tlf.notat: anmodet Østdeponi om oversigt over kørsler de sidste 10 år  05-10-2015 

Vs: SV: Supplerende oplysninger ansøgning og VVM ang. have-parkaffald [1 vedhæftet fil]  06-10-2015 

SV: SV: Supplerende oplysninger ansøgning og VVM ang. have-parkaffald [1 vedhæftet fil]  06-10-2015 

Basistilstandsrapport ifbm. ansøgning om udvidet kapacitet til have-park affald [1 

vedhæftet fil]  

07-10-2015 

Tlf-samtale med Michael Hansen, Østdeponi  12-11-2015 

Tlf-samtale m. Michael Madsen Østdeponi, mht vilkår.  25-11-2015 

Aktualitet af ansøgning vedr. komposteringsanlæg [1 vedhæftet fil]  07-03-2016 

SV: Aktualitet af ansøgning vedr. komposteringsanlæg [1 vedhæftet fil]  11-03-2016 

SV: Aktualitet af ansøgning vedr. komposteringsanlæg [1 vedhæftet fil]  11-03-2016 

Redegørelse ang. vurdering af behov for udarbejdelse af basistilstandsrapport (BTR) - 1. 

mail[11 vedhæftede filer]  

15-03-2016 

Redegørelse ang. vurdering af behov for udarbejdelse af basistilstandsrapport (BTR) - 2. 

mail[11 vedhæftede filer]  

15-03-2016 

Kvittering for redegørelse vedr. BTR-afklaring samt anmodning om supplerende 

oplysninger vedr. ansøgning mht. have-park affald [1 vedhæftet fil]  

07-04-2016 

SV: Kvittering for redegørelse vedr. BTR-afklaring samt anmodning om supplerende 

oplysninger vedr. ansøgning mht. have-park affald [1 vedhæftet fil]  

20-04-2016 

http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4130743%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4130478%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4130748%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4131334%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4144575%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4144575%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4165476%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4165476%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4165726%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4167373%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4249948%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4249948%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4251022%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4251022%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4265041%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4265041%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4299712%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4299712%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4299767%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4299767%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4299772%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4744974%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4744974%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4417866%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4419799%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4429129%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4444672%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4444677%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4452094%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4458470%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4458477%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4744927%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4744927%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4592370%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4637997%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4965613%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4982820%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D4982832%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5011943%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5011943%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5011952%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5011952%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5062862%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5062862%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5113717%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5113717%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
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Opdaterede samt supplerende oplysninger vedr. ansøgning om have- parkaffald[7 

vedhæftede filer]  

27-05-2016 

Kvittering for ansøgning vedr. have- parkaffald - annoncering - og anmodning om 

supplerende oplysninger ( Basistilstandsrapport)[2 vedhæftede filer]  

22-06-2016 

Kvittering for ansøgning vedr. have- parkaffald - annoncering - og anmodning om 

supplerende oplysninger ( Basistilstandsrapport)[2 vedhæftede filer]  

22-06-2016 

Udskrift af annoncering på hjemmesiden  22-06-2016 

Tlf. samtale med Michael Madsen, AFLD om BTR og ferie  22-06-2016 

Undersøgelsesoplæg vedr. udarbejdelse af basistilstandsrapport[4 vedhæftede filer]  22-07-2016 

Tlf-notat: har ringet til AFLD. Aftalt at de ringer tilbage.  26-07-2016 

Tlf-notat: samtale med Michael Madsen, AFLD, om krav til BAsistilstandsrapport  11-08-2016 

REttelse til Tlf. notat skrevet 11. august 2016  11-08-2016 

Vedr. udarbejdelse af basistilstandsrapport ifm. ansøgning om øget tilgang af have-park 

affald til kompostering på AFLD Fasterholt [1 vedhæftet fil]  

12-08-2016 

Tlf.notat: samtale med Michael Madsen, AFLD om mulige mødetatoer for møde om BTR  15-08-2016 

Supplerende materiale til undersøgelsesoplæg vedr. basistilstandsrapport[6 vedhæftede 

filer]  

29-08-2016 

VS: Supplerende materiale til undersøgelsesoplæg vedr. basistilstandsrapport [1 

vedhæftet fil]  

06-09-2016 

SV: Supplerende materiale til undersøgelsesoplæg vedr. basistilstandsrapport [1 

vedhæftet fil]  

06-09-2016 

SV: Supplerende materiale til undersøgelsesoplæg vedr. basistilstandsrapport [1 

vedhæftet fil]  

06-09-2016 

SV: Supplerende materiale til undersøgelsesoplæg vedr. basistilstandsrapport [1 

vedhæftet fil]  

07-09-2016 

Fremsendelse af basistilstandsrapport ifm. ansøgning om øget tilgang og behandling af 

have- og parkaffald[3 vedhæftede filer]  

12-09-2016 

SV: Fremsendelse af basistilstandsrapport ifm. ansøgning om øget tilgang og behandling 

af have- og parkaffald [1 vedhæftet fil]  

15-09-2016 

Tlf. notat: samtale med Michael Madsen, AFDL om BTR-screening og BTR.  01-11-2016 

Frist for BTR-rapport mht. ansøgning om udvidet kapacitet til have-park affald [1 

vedhæftet fil]  

07-11-2016 

SV: Frist for BTR-rapport mht. ansøgning om udvidet kapacitet til have-park affald [1 

vedhæftet fil]  

08-11-2016 

Tlf-notat: samtale med Michael Madsen vedr. BTR-prøvetagning  13-11-2016 

Bilag 3, Jordbundsforhold (historisk), virksomhedsområde  02-12-2016 

Bilag 4, Transportdieseltank (tankattest)  02-12-2016 

Bilag 5, Fyringsolietank (tankattest)  02-12-2016 

Bilag 6, Tæthedsprøve, olie- og benzinudskiller  02-12-2016 

Bilag 7, Dokumentation for tømning af olie- og benzinudskiller  02-12-2016 

Bilag 8, Omkringliggende arealer ift. virksomhedsområdet  02-12-2016 

Bilag 9, Oversigt over DGU-boringer vedr. moniteringsprogram for AFLD Fasterholt  02-12-2016 

Bilag 10, Oversigt over prøvestationer (overfladevand) vedr. moniteringsprogram for 

AFLD Fasterholt  

02-12-2016 

Bilag 11, Fyringsolietank (tankstuds), prøveanalyse  02-12-2016 

Bilag 12, Fyringsolietank (føderør), prøveanalyse  02-12-2016 

Bilag 2, Skitse over placering af tanke, olieudskiller, rørføring og jordprøveudtag til 

analyse  

02-12-2016 

Bilag 1, Aktuelt virksomhedsområde vedr. BTR (skraveret)  02-12-2016 

Udarbejdelse af basistilstandsrapport  02-12-2016 

Bilag 14, Transportdieseltank (tankstuds), prøveanalyse  02-12-2016 

http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5268035%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5268035%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5337236%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5337236%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5337244%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5337244%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5340930%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5345132%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5733947%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5734318%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5766815%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
http://captia.esdh.mim.dk/app/captia/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemkey%3D5766832%26template%3Drecord_layout.xml%26p%3Dscanjourlink
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Bilag 15, Transportdieseltank (føderør), prøveanalyse  02-12-2016 

Bilag 13, Fyringsolietank (0,5 m under tank), prøveanalyse  02-12-2016 

Bilag 17, Olieudskiller (ved bund af olieudskiller), prøveanalyse  02-12-2016 

Bilag 16, Transportdieseltank (0,5 m under tank), prøveanalyse  02-12-2016 

Endelig basistilstandsrapport  02-12-2016 

Status på behandling af ansøgning om udvidelse af kapacitet på komposteringspladsen og 

ansøgning om tillæg til nyttiggørelse af jordlignende fraktioner i bakkelandskab  

06-01-2017 

Redegørelse for om det er tør eller våddeposition der skal regnes på  20-01-2017 

Notat OML Depositionsberegning Kvælstof  01-02-2017 

AFLD IS Fasterholt indsender beregning på kvælstofdeposition og beskrivelse af 

belægning  

01-02-2017 

Supplerende spørgsmål til OML beregning  02-02-2017 

Ny OML beregning afventer afklaring af spørgsmål på N i lattergas og ammoniak  02-02-2017 

AFLD laver tilpasset OML beregning  02-02-2017 

Notat OML Depositionsberegning Kvælstof - revideret version, 2017.02.03  03-02-2017 

VS: REVIDERET VERSION OML-beregning kvælstofdeposition  03-02-2017 

Miljøstyrelsen anmoder om fornyet udtalelse til AFLD I/S Fasterholts ansøgning om øget 

kapacitet til komposteringsanlægget grundet nye oplysninger omkring 

kvælstofsdeposition  

06-02-2017 

AFLD IS - vurdering af hede for kvælstofdeposition  23-02-2017 

Herning Kommunes nye vurdering AFLD I/S - kvælstofdeposition på hede i forbindelse 

med kompostering af have- og parkaffald  

23-02-2017 

Herning kommunes nye udtalelse til det ansøgte  27-02-2017 

AFLD IS - kvælstofdeposition  28-02-2017 

AFLD IS - vurdering af hede for kvælstofdeposition  28-02-2017 

AFLD laver ny kvælstofberegning  20-03-2017 

SV: Opdatering vedr. kvælstofbelastning fra AFLD, Herning Kommune  20-03-2017 

Notat OML Depositionsberegning Kvælstof udvidet beregning inkl bilag 2017_04_21  26-04-2017 

Revideret OML-beregning af kvælstofdeposition ifm. AFLD´s ansøgning om udvidet 

kapacitet på komposteringspladsen for have- og parkaffald på AFLD Fasterholt  

26-04-2017 

Notat OML Depositionsberegning Kvælstof udvidet beregning inkl bilag 2017_04_21  27-04-2017 

AFLD Fasterholt og ny depositionsberegning  27-04-2017 

Vurdering af kvælstofbelastning på beskyttet hede syd for komposteringspladsen på 

AFLD, Fasterho  

12-09-2017 

Udtalelse fra Herning Kommune om, at de vil dispensere fra §3  12-09-2017 

Vurdering af kvælstofbelastning på beskyttet hede syd for komposteringspladsen på 

AFLD, Fasterho  

20-09-2017 

Behov for supplerende oplysninger i Herning Kommunes vurdering af AFLD Fasterholms 

komposteringsplads påvirkning af kvælstoffølsomme områder  

25-09-2017 

AFLD - vurdering af kvælstofbelastning på omkringliggende natur  06-10-2017 

Revideret vurdering af kvælstofbelastning fra have- og parkaffald på AFLD, Herning 

Kommune  

06-10-2017 

Anmodning om supplerende materiale til at lave en proportionalitetsvurdering ud fra i 

forhold til komposteringspladsens udvidelse  

27-10-2017 

Supplerende materiale vedr. ansøgning om øget tilgang af have-parkaffald til ko  13-11-2017 

Bilag 1  13-11-2017 

Supplerende materiale med bilag vedr. ansøgning om øget komposteret mængde have- og 

parkaffald på AFLD Fasterholt udgifter til alternativ placering af komposten  

13-11-2017 

Supplerende materiale vedr. ansøgning om øget tilgang af have-parkaffald til ko  14-11-2017 

Bilag 1  14-11-2017 
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Orienterer Herning Kommune om supplerende materiale om vurdering af udgifter til ny 

komposteringsplads  

14-11-2017 

 

Høringsbrev til Herning Kommune  23-11-2017 

Høringsbrev til AFLD I/S Fasterholt  23-11-2017 

Udkast til Miljøgodkendelse og VVM-screeningsafgørelse på udvidelse af kapaciteten på 

komposteringspladsen hos AFLD I/S Fasterholt fra 30.000 tons 45.000 tons pr år  

23-11-2017 

Udkast til Miljøgodkendelse til udvidelse af kapaciteten på komposteringspladsen fra 30.000 

til 45.000 tons pr år på AFLD IS Fasterholt  

23-11-2017 

Udkast til VVM Screeningsafgørelse for udvidelse af kapaciteten til komposterings hos AFLD 

IS Fasterholt fra 30.000 til 45.000 tons pr år  

23-11-2017 

Høringssvar fra AFLD - Udkast til miljøgodkendelse på udvidelse af kapaciteten på 

komposteringspladsen på AFLD Faterholt  

08-12-2017 

SV: Høringssvar vedr. udkast til miljøgodkendelse på udvidelse af kapaciteten på 

komposteringspladsen på AFLD Fasterholt  

11-12-2017 

2 udkast af miljøgodkendelse til udvidelse af kapaciteten på komposteringspladsen hos AFLD 

IS Fasterholt  

13-12-2017 

SV: definition på milekompostering i standardvilkårene  13-12-2017 

Ingen bemærkninger til 2. udkast af miljøgodkendelse til udvidelse af kapaciteten på 

komposteringspladsn hos AFLD I/S Fasterholt fra Herning Kommune 
02-01-2018 

SV: Høringssvar vedr. 2. udkast til miljøgodkendelse på udvidelse af kapaciteten på 

komposteringspladsen på AFLD Fasterholt  

04-01-2018 

Høringssvar vedr. 2. udkast til miljøgodkendelse på udvidelse af kapaciteten på 

komposteringspladsen på AFLD Fasterholt  

04-01-2018 

Fasterholtgårdvej 10 - Dispensation til tilstandsændring af beskyttet hede  12-01-2018 
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