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1. Ansøgning 

AFLD Fasterholt har den 13. april 2018 ansøgt om bortskaffelse af spildevand/over-
fladevand fra areal på AFLD Fasterholt til spildevandskloakken. Arealet skal indgå i 
et eksisterende areal som er reguleret i tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 
 
Det befæstede arealer anvendes til oplag, neddeling og mellemlagring af affaldstræ, 
og plastmaterialer til spildevandskloak. 

Der søges om en udvidelse af det befæstede areal på yderligere 1600 m2 ift. tidli-
gere. Sammensætningen og mængden af oplaget vil være uændret.   
 

2. Afgørelse 

Herning Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte ved tillæg til tilslut-
ningstilladelse af 26. maj 2016 om afledning af overfladevand til Herning Rensean-
læg. Tilladelsen gives efter § 28 i lov om miljøbeskyttelse. 

Tilladelsen gives under følgende vilkår, der supplerer vilkår i virksomhedens tilslut-
ningstilladelse ”Tilladelse til afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg” af 
26. maj 2016 som følger: 
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3. Vilkår  

1. Der må maksimalt afledes spildevand/overfladevand fra befæstede arealer på i 
alt 6360 m2 som beskrevet i den spildevandstekniske vurdering. 

2. Afledningen skal overholde gældende vilkår i tilslutningstilladelse af 26. maj 2016 
om afledning af overfladevand til Herning Renseanlæg. 

3. Oplaget og typen af affaldsfraktioner må ikke øges eller ændres ift. tidligere. 

4. Spildevandsteknisk vurdering 

Spildevandsplan 
 
Virksomheden ligger i et ikke kloakeret område, hvorfor det ikke er muligt at blive til-
sluttet offentlig kloak. Derfor opsamles perkolatet og fragtes i nødvendigt omfang til 
rensning på Herning Renseanlæg. 
 
Indretning og drift 
 
Virksomheden påtænker at befæste (asfalt) et areal på sammenlagt ca. 1600 m2 be-
liggende sys-øst for modtage- og kontrolhallen for affald i tilknytning til området for 
håndtering af genanvendelige affaldsfraktioner. Se bilag 1. 
 
Arealet på de 1600 m2 integreres som en del af det eksisterende areal på 4760 m2 
og vil herefter øges til 6360 m2. Mængderne samt sammensætningen som håndteres 
på arealet vil være uændret.  
 
Afvandingen fra det ny befæstede areal med afledning af spildevand/overfladevand 
vil blive koblet sammen med afvandingen fra det øvrige område for håndtering af 
genanvendelige affaldsfraktioner og ført via allerede etableret sandfang og olieudskil-
ler til nedgravet spildevandstank.  
 
Den samlede årlige mængde spildevand/overfladevand afledt fra det nye areal for-
ventes at andrage i størrelsesordenen 670 m3. Med indregning af klimafaktor (faktor 
1,3) fås en forventet afledt mængde på ca. 870 m3.  
 
Den nuværende tilgang af spildevand/overfladevand til spildevandstanken andrager 
årligt ca. 2.600 m3 svarende til ca. 84 tømninger/år.  
 
Fremadrettet vil antallet af tømninger således stige til ca. 107 tømninger /år.  
 
Sammensætningen af det afledte spildevand vil være uændret ift. tidligere fraktio-
ner/aktiviteter på arealet dvs.:  
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Løst oplag af ikke-neddelt træ, EAK-kode15 01 03, 17 02 01, 20 01 38. Løst oplag af 
landbrugsfolie, EAK-kode 02 01 04 samt hård plast mm EAK-kode 20 01 39. 
 
Konklusion 
 
Jf. Tilslutningstilladelsen af 26. maj 2016, vilkår 7, må mængden af de enkelte typer 
spildevand ikke øges, uden der er foretaget en vurdering.  
 
Afvandingen fra det befæstede areal vil blive ledt gennem sandfang og olieudskiller 
forud for afledning til spildevandstankene. Virksomheden har i forbindelse med det 
eksisterende areal valgt at etablere et olieudskilleranlæg selv om sammensætningen 
af spildevandet er uproblematisk, dvs. behovet for olieudskilleren var ikke tilstede.  
 
Olieudskilleranlægget blev underdimensioneret ift. det eksisterende befæstede areal, 
og vil derfor stadigvæk være underdimensioneret med tilknytningen af det nye areal.  
 
Det vurderes dog fortsat, at sammensætningen af spildevandet vil være uproblema-
tisk ift. den etablerede olieudskiller. 
 
Sammensætningen og mængden af affaldsfraktionerne vil være den samme som 
hidtil og det vurderes derfor, at dette ikke vil give anledning til at stofmængden af de 
afledte stoffer vil ændres væsentligt. 
 
Det vurderes derfor, at den øgede mængde af spildevand kan afledes til Herning 
Renseanlæg uden væsentlige miljømæssige konsekvenser. 
 

5. Klagevejledning 

Tilladelsen offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside (www.herning.dk) den 
(dato). 
 
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse.  
 
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen 
Nord samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sa-
gens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens 
§§ 99 - 100. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø og Fødevarekla-
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 
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www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sen-
des gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er 
indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. 
 
Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune senest den 26.december 2018  
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til 
den følgende hverdag  
 
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for 
virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau). Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen. 
 
Miljø og Fødevareklagenævnet 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 
Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresen-
der herefter anmodningen til Miljø og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater 
af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt. 
 
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. 
 
 

6. Søgsmål 

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag 
skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
 
Herning Kommune 
Ole Damgaard, Miljø og Klima 
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7. Liste over modtagere af kopi af tilladelsen 

 
Miljøstyrelsen , Haraldsgade 53, 2100 København Ø [mst@mst.dk] 
 
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Nord  
[senord@sst.dk] 
 

Danmarks Naturfredningsforening , Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
[dnherning-sager@dn.dk] 
[herning@dn.dk] 
 
Friluftsrådet , Scandiagade 13, 2450 København SV. 
[midtvestjylland@friluftsraadet.dk] 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund , Skyttevej 5, 7182 Bredsten 
[post@sportsfiskerforbundet.dk] 
 
Aktive Fritidsfiskere i Danmark , v/ formand Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup 
[stormyleif@mail.dk] 
 
Danmarks Fiskeriforening , Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia 
[mail@dkfisk.dk] 
 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark , v/ Formand Niels Barslund, Vormstrup 2, 7540 
Haderup [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk] 
 
 
 
 

 



- Bilag til tilladelsen - 
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