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Stamdata for virksomheden
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse
Virksomhedens telefonnr.
Virksomhedens mail-adresse
Virksomhedens kontaktperson
Virksomhedens matrikelnr.
Virksomhedens ejer
CVR-nr. / P-nr.
Listebetegnelse, godk.bek. 1640 / 13-12-2006
(i)-mærket, godk.bek. 1640 / 13-12-2006
Omfattet af VVM, bek. 1335 / 06-12-2006
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006
Grønt regnskabs pligt, bek. 1515 / 14-12-2006
Øvrige miljøgodkendelser

Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg
Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning
9626 1515 / 9714 8444
ostdeponi@ostdeponi.dk
Mogens Thude 9714 8420, mt@ostdeponi.dk
Per Nielsen 9626 1532, pn@ostdeponi.dk
Jacob Damsgård 9626 1535 jd@ostdeponi.dk
26 d Gl. Arnborg By, Arnborg
Østdeponi, Uldjydevej 2, 7400 Herning
17 69 27 98 / 1.003.094.032
Hovedaktivitet: K 105
Biaktiviteter: K 203, K 211, K 212, K 214
Hovedaktivitet – ja
Biaktiviteter - nej
Hovedaktivitet – bilag 2 pkt. 12b
Biaktivitet – bilag 2 pkt. 14
Nej
Ja
- Miljøgodkendelse til mellemlagring af emballeret støvende asbestaffald af 8. februar 2008
- §19 tilladelse til nedgravet tank ved genbrugsplads af 9. april 2008
- Miljøgodkendelse af omlæssehal for affald af
27. januar 2009
- Afgørelse om overgangsplan og revurdering af
18. februar 2009
- VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til oplag
og neddeling af affaldstræ af 19. februar 2009

Aktiviteter
Hovedaktivitet:
Deponeringsanlæg (nedlukkes 16. juli 2009)
Væsentlige biaktiviteter:
Oplagring, omlastning, omemballering, sortering, neddeling og komprimering af ikke-farligt affald.
Modtagelse, omlastning, sortering og oplagring af farligt affald.
Genbrugsplads.
Komposteringsanlæg.
Væsentlige miljøforhold:
Støj, trafik
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Ny aktivitet
Aktivitet
Listebetegnelse:
(i)-mærket:
VVM:
Risiko:

Modtagelse, sortering og oplagring af farligt affald fra kommunale indsamlingsordninger
K 203
Nej (aktiviteten foregår på en i-mærket virksomhed)
Ja – bilag 2 pkt. 14
Nej

Herning Kommune
Sagsbehandler
Inge Hansen, VirksomhedsMiljø

Telefon
9628 8066

Miljøgodkendelse, juni 2009
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg
Side 4 af 20

Mail
mynih@herning.dk

1. Ansøgning
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg har den 18. september 2008 og 28. maj 2009
søgt om miljøgodkendelse til modtagelse, sortering og oplagring af farligt affald fra
kommunale indsamlingsordninger fra husstande i Ikast-Brande Kommune og Herning
Kommune.
Affaldet omfatter hovedsageligt farligt affald og enkelte andre affaldsarter. I miljøgodkendelsen benævnes affaldet som farligt affald.
Affaldet modtages i beholdere, der er godkendte til farligt affald og forsynet med tætsiddende låg. Beholderne indeholder op til 4 kg farligt affald af typer, som forekommer i en almindelig husholdning, såsom maleaffald, batterier, el-sparepærer, medicinrester, pesticider, spildolie, spraydåser og lignende.
I miljøgodkendelsen skelnes mellem beholder, emballage og transportemballage.
Med ”beholder” menes kasser (P-kasser og miljøbokse), som kommunerne anvender
til indsamling af farligt affald.
Med ”emballage” menes alle produkter af en hvilken som helst art og materiale, som
anvendes til beskyttelse og håndtering af farligt affald.
Med ”transportemballage” menes emballage, udformet på en sådan måde, at håndtering og transport gøres lettere, så skader forårsaget af fysisk håndtering og transport
undgås.

2. Afgørelse
2.1. VVM
Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen.
Det er vurderet, at modtagelse, sortering og oplag af farligt affald fra almindelige
husholdninger på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg ikke er af et sådant omfang, at
projektet er omfattet af VVM-pligten (Vurdering af Virkning på Miljøet).
Afgørelsen er begrundet i, at miljøpåvirkningens omfang ikke er af en sådan karakter
og/eller grad, at aktiviteterne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen er meddelt i henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1335
af 6. december 2006”.
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2.2. Miljøgodkendelse
Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår.
Vilkår, der er mærket med *, supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår.
Vilkår, der er mærket med **, er tilpasset/omformuleret i forhold til standardvilkår.
Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt,
jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.
Afgørelsen omfatter miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.
Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som
driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke
påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der
afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).
Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 3.

3. Vilkår
3.1. Generelt
3.1.1.

En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og
drift.

3.1.2.

Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den. *

3.2. Indretning og drift
3.2.1.

Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af
farligt affald.

3.2.2.

Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for
uvedkommende ved aflåsning af modtagerum. **

3.2.3.

Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende:
a) modtagelse, oplagring, omlastning og/eller sortering af farligt affald fra
beholdere, herunder sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed
b) rengøring af befæstede arealer, sumpe, brønde og evt. andre opsamlingssteder
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c) virksomhedens egenkontrol
d) driftsforstyrrelser og uheld.
Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering
senest 1 måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af
aktiviteten. Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. **
Modtagelse og oplagring af farlig affald
3.2.4.

Ved modtagelse af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere beholdernes egnethed til oplag af farligt affald.
Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækage fra beholderen,
skal beholderens indhold straks flyttes over i en ny egnet beholder. **

3.2.5.

Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til
en anden modtagevirksomhed, skal affaldet placeres i et særskilt afsnit af
modtagerummet, der er adskilt fra de øvrige oplag. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden om affaldet. **

3.2.6.

Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig. **

3.2.7.

Aktiviteten omfatter modtagelse, sortering og opbevaring af nedenstående
arter og fraktioner af affald. **
Affaldsart /-fraktion

EAKkode

Maksimalt
oplag

Opløsningsmidler

20 01 13

150 kg

Syrer

20 01 14

20 kg

Baser

20 01 15

20 kg

Fotokemikalier

20 01 17

80 kg

Pesticider

20 01 19

30 kg

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald

20 01 21

90 kg

Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25

20 01 26

500 kg

Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser
indeholdende farlige stoffer
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser,

20 01 27

500 kg

20 01 28

500 kg

Detergenter indeholdende farlige stoffer

20 01 29

150 kg

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

20 01 30

150 kg

Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler

20 01 31

Lægemidler bortset fra affald henhørende under 20 01 31

20 01 32

bortset fra affald henhørende under 20 01 27
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120 kg

Oplagsområde

Modtagerum
se bilag 1

Batterier eller akkumulatorer henhørende under
16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede
batterier og akkumulatorer indeholdende disse
batterier
Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende

20 01 33

450 kg

20 01 34

450 kg

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset

20 01 35

470 kg

Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra

20 01 36

470 kg

Plast

20 01 39

20 kg

Metaller

20 01 40

190 kg

Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret

20 01 99

520 kg

under 20 01 33

fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele
affald henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35

Farligt affald er mærket med fed.

3.2.8.

Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at
området er tydeligt afgrænset. **

3.2.9.

Beholdere med farligt affald skal placeres, så der ikke er risiko for, at beholderne vælter. Ved stabling af beholdere må der ikke være risiko for, at de
nederste beholdere lider overlast. **

3.2.10. Transportemballage til opbevaring eller transport af farligt affald skal være
forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter/-fraktioner, der
oplagres i dem.
Transportemballage skal opbevares i modtagerum for farligt affald, indtil affaldet fraføres virksomheden. */**
3.2.11. Alle beholdere og transportemballager skal være egnede til opbevaring af
farligt affald og forsynede med tydelig mærkning. **
3.2.12. Flydende og støvende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen.
3.2.13. Farligt affald fra kommunale indsamlingsordninger skal opbevares forsvarligt
i aflåst rum forsynet med advarselsskilt. **
3.2.14. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte syrefaste beholdere.
3.2.15. Helt eller delvist knuste kviksølvholdige lyskilder samt kviksølvholdigt glas
eller pulver skal opbevares i tætte lukkede emballager.
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Omlastning og sortering af farligt affald
3.2.16. Omlastning og sortering af farligt affald må kun foregå i modtagerummet. **
3.2.17. Virksomheden må ikke sammenblande og/eller omhælde farligt affald.**
3.2.18. Beholdere, emballager og transportemballager med farligt affald skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er reduceret mest muligt. **
Jord, grundvand og overfladevand
3.2.19. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Ved "befæstet areal" forstås et område med fast belægning (belægningssten, asfalt eller beton), der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning
af nedbør.
På- og aflæsning af beholdere med farligt affald til/fra renovationsbiler skal
ske på areal, der er befæstet med asfalt.
Overfladevand fra arealerne skal ledes til afløb med afspærringsventil.*
3.2.20. Oplagring, omlastning og sortering af farligt affald skal ske på impermeable
arealer og gulve. Arealer og gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant og/eller hældning mod sump, brønd eller lignende tæt(te)
opsamlingsbassin(er) uden afløb eller med afspærringsventil(er).
Arealer og gulve skal endvidere indrettes således, at spild af flydende farligt
affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed til flydende affald i området. **
3.2.21. Alle impermeable og befæstede arealer, sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner, gruber og lignende særlige oplagsområder skal være i god
vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at
de er konstateret.
3.2.22. Rengøringspladser for køretøjer m.v., der har indeholdt farligt affald, skal
være indrettet på et impermeabelt areal med opkant og anden nødvendig afskærmning, således at farligt affald, vaskevand, eventuelle rengøringsvæsker samt aerosoler m.v. ikke spredes uden for rengøringspladsen. Rengøringspladsen skal være indrettet med hældning mod sump eller lignende tæt
opsamlingsbassin. **
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3.2.23. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter
kommunens anvisninger.

3.3. Forureningsbegrænsning
Støj
3.3.1.

Aktiviteten er omfattet af støjvilkår F1 i ”Afgørelse om overgangsplan og revurdering” af 18. februar 2009. *

Luft
3.3.2.

Aktiviteten er omfattet af støv- og lugtvilkår G1 og H1 i ”Afgørelse om overgangsplan og revurdering” af 18. februar 2009. **

Affald
3.3.3.

Spild af farligt affald på befæstede, impermeable og ubefæstede arealer skal
opsamles straks. Hvis der opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et
afløb, skal relevante afspærringsventiler straks lukkes.

3.3.4.

Spild af farligt affald i sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, hvor der f.eks. er gået hul
på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet hurtigst muligt.
**

3.3.5.

Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale og evt.
affald fra rengøring af beholdere/emballager skal håndteres som farligt affald.
Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. **

3.4. Egenkontrol
3.4.1.

Virksomheden skal løbende og mindst en gang i kvartalet foretage visuel
kontrol for utætheder og revnedannelser af
- belægninger og fuger på alle impermeable og befæstede arealer og gulve
- sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner. **

3.4.2.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig
foretage eftersyn af
- impermeable og befæstede arealer
- sumpe, brønde og lignende opsamlingsbassiner.
Dog højst en gang årligt. **
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3.4.3.

Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
a) løbende registrering af antal modtagne beholdere med farligt affald med
angivelse af navn, adresse og CVR-nummer for de kommuner, hvorfra
affaldet er leveret
b) løbende registrering af antal fraførte beholdere/transportemballager med
farligt affald med angivelse af navn, adresse, CVR- og P-nummer på de
virksomheder, hvortil beholderne/transportemballagerne med farligt affald
er leveret
c) dato for og resultatet af den visuelle kontrol af impermeable og befæstede
arealer og gulve, opsamlingsbassiner samt eventuelle foretagne
forbedringer
d) dato for og resultatet af det uvildige eftersyn af impermeable og befæstede
arealer og gulve, opsamlingsbassiner samt eventuelle foretagne
forbedringer.
Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af oplagrede beholdere
og transportemballager med farligt affald. Oplysningerne indføres i journalen.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være
tilgængelig for tilsynsmyndigheden. **

3.5. Ophør
3.5.1.

Ved endeligt ophør af aktiviteten skal den ansvarlige for virksomheden træffe
de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe
stedet til en miljømæssig tilfredsstillende stand.
Forslag til foranstaltninger skal tilsendes og godkendes af tilsynsmyndigheden, før driften indstilles. *

4. Miljøteknisk vurdering
Virksomheden er placeret i delområde II i Herning Kommunes lokalplan nr. 79.T7.3
”Affaldsbehandlingsanlæg ved Fasterholtgårdvej”.
Området er udlagt til omladning/omlastning, sortering, midlertidig oplagring og bearbejdning af affald og forurenet materiale. I kommuneplanen er udlagt en 500 m konsekvenszone, hvor det ikke er tilladt at oprette nye boliger eller virksomheder, hvis
der derved kan opstå konflikter med de i lokalplanen tilladte virksomheder.
Området er uden drikkevandsinteresser. Afstanden til nærmeste vandindvindingsanlæg er ca. 1 km.
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4.1. Indretning af drift
De kommunale indsamlingsordninger omfatter hovedsagligt farligt affald, herunder
medicinrester, og vilkårene er fastsat med udgangspunkt i Miljøstyrelsens standardvilkår for oplagring, omlastning, omemballering og sortering af farligt affald (afsnit 6
listepunkt K 203).
Standardvilkårene er suppleret med følgende vilkår (mærket med *):
- tidsfrist for udnyttelse af miljøgodkendelsen
- krav til oplag af transportemballage
- krav til asfaltbelægning ved af- og pålæsning af renovationsbiler
- støjgrænser
- ophør af virksomhedens drift.
Standardvilkårene er tilpasset/omformuleret den aktuelle aktivitet (mærket med **).
I vilkårene tager der højde for, at beholdere fra de kommunale indsamlingsordninger
kan indeholde medicinrester.
Virksomheden søger om tilladelse til at sortere indsamlet farligt affald for at fremme
den videre håndtering og transport. Sorteringen vil ikke omfatte omhældning eller
blanding. Alternativt videretransporteres beholderne til sortering på godkendte behandlingsanlæg.
På baggrund af disse vilkår og de oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med
virksomhedens ansøgning, vurderes det, at aktiviteten vil kunne foregå uden, at omgivelserne påføres gener.
Følgende standardvilkår er ikke medtaget i miljøgodkendelsen, da vilkårene vurderes
at være irrelevante. Der er tale om standardvilkår nr. 7, 9, 13, 18, 21-28, 30-32, 35,
36, 39, 40, 42, 47, 51, 53 og 55.

4.2. Forureningsbegrænsning
Støj
Det vurderes, at aktiviteten ikke medfører yderligere støjbidrag i omgivelserne.
Affaldet tilføres med renovationsbiler, der i forvejen kører til omlastning på Østdeponi. Beholdernes indhold sorteres for at fremme en optimal håndtering og transport af
affaldet. Frakørsel af indsamlet affald sker med lastbiler.
Jord, grundvand og overfladevand
Der stilles krav om, at af- og pålæsning af beholdere med farligt affald sker på areal,
der er befæstet med asfalt for at sikre jord og grundvand ved evt. spild. Øvrige køreog transportveje accepteres befæstet med belægningssten.
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Overfladevand fra arealerne ledes til eksisterende faskiner, der kan afspærres.
Sortering og oplag af farligt affald foregår indendørs på impermeabel belægning.
Det vurderes, at indretningen sikrer, at der ikke forekommer forurening af jord,
grundvand og overfladevand.
Spildevand
Aktiviteten vil ikke give anledning til spildevand, idet affaldet håndteres og oplagres
indendørs. I ansøgningen er det oplyst, at der ikke foretages vask af beholdere/emballager og renovationsbiler på Østdeponi.
Overfladevand fra transportveje og plads for af- og pålæsning af renovationsbiler afledes til eksisterende faskiner. Afspærringsballoner er til rådighed ved evt. spild.
Nedsivningsanlæggene overholder de fastsatte betingelser i Spildevandsbekendtgørelsens § 30. Overfladevandet forventes ikke at indeholde forurenende stoffer.

4.3. Vurdering af renere teknologi
Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning
ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker med mindre virksomhedstypen fremgår af Miljøstyrelsens referenceliste. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den
bedst tilgængelige teknik indenfor branchen.

5. Gyldighed
Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.
Ved klage kan Miljøklagenævnet dog bestemme, at klagen har opsættende virkning.
Udnyttelse i klageperioden og mens eventuel klage behandles sker på eget ansvar.

6. Offentliggørelse og klagevejledning
6.1. Offentliggørelse
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering i Herning Folkeblad, Ugeposten Kibæk og
Lokalavisen Trehøje-Aulum-Haderup den 1. juli 2009. Derudover orienteres en række interessenter direkte. Jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.
Miljøgodkendelsen bliver i klageperioden fremlagt på kommunens hjemmeside
www.herning.dk/offentlighoering.
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6.2. Klagevejledning
Miljøgodkendelse
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens
afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest den 29. juli 2009 indenfor kommunens åbningstid.
Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen - Embedslægeinstitutionen
Midtjylland samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i lovens
§§ 99-100.
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.
Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Herning Kommune, Teknik og Miljø,
Rådhuset, Torvet, 7400 Herning. Klagen vil herfra blive sendt videre til Miljøklagenævnet, der er klagemyndighed.
VVM
I henhold til planlovens § 58, stk. 1 nr. 4 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige
at man f.eks. kan klage, hvis man ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft
hjemmel til at træffe afgørelsen. Man kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter ens opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Klage indgives til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K eller
på mail til nk@nk.dk. Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger
fra offentliggørelsen af denne afgørelse.
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales
et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på
gebyret. Behandling af klagen påbegyndes ikke før gebyret er modtaget. Vejledning
om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret
tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage.
Hvis afgørelsen påklages, kan Naturklagenævnet påbyde et iværksat byggeri standset.
Fælles for miljøgodkendelse og VVM
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag
skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
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Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Herning Kommune
Inge Hansen

7. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen
Miljøcenter Århus [post@aar.mim.dk]
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland [midt@sst.dk]
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
[dn@dn.dk]
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, [fr@friluftsraadet.dk]
Søby Beboerforening v. Viggo Dinesen , Mindelund 14, Søby, 7400 Herning
[klovd@herning.dk]
Kølkær Borgerforening v. Jan Moesgaard, Sortebærvej 6, 7400 Herning
[jam@jndata.dk]
Fasterholt Borgerforening v. Villy Sørensen [vns-service@sol.dk]
Arnborg Borgerforening v. Birgitta Hald [birgitta hald@hotmail.com]
Høgild Borgerforening v. Conni Fyhn [fam.fyhn@get2net.dk]
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- Bilag til miljøgodkendelsen -

Bilag 1 Oversigtplan

Bilag 2 Miljøteknisk beskrivelse
Den følgende beskrivelse af projektet bygger på virksomhedens oplysninger jævnfør ansøgningsmaterialet og på oplysningerne fra tidligere godkendelser mv., med
særlig vægt på de miljømæssige og de planlægningsmæssige forhold.
Der søges om miljøgodkendelse til modtagelse, sortering og oplagring af farlig
affald, som er indsamlet i beholdere (miljøbokse og P-kasser) fra husstande i
Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune.
De anvendte beholdere er godkendte til farligt affald og forsynet med tætsiddende
låg. Beholderne indeholder farligt affald (op til 4 kg /stk.) af typer, som forekommer
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i almindelige husholdninger, såsom maleaffald, batterier, el-sparepærer, medicinrester, pesticider, spildolie, spraydåser og lignende.
Østdeponi forventer årligt at modtage ca. 16.000 beholdere fra Ikast-Brande
Kommune og ca. 4.000 beholdere fra Herning Kommune - svarende til ca. 80 tons
pr. år.
Ved modtagelse af beholdere med farligt affald parkerer renovationsbiler på asfaltarealet nord for garageanlægget og syd for telthallen. Øvrige køre- og transportveje er belagt med SF-sten.
Sortering og oplagring foregår i et eksisterende aflåseligt modtagerum i den nordlige del af Østdeponis garageanlæg. Modtagerummet er indrettet med betongulv
uden afløb.
Der etableres et transportbånd til modtagelse af beholdere i modtagerummet.
Transportbåndet føres gennem bygningens væg mod nord. Beholderne aflæsses
enkeltvis direkte på båndet fra renovationsbilen, der holder på det asfaltbelagte
areal udenfor. Transportbåndet etableres med kanter, så beholderne står stabilt.
Der etableres en låseanordning ved hullet ind til modtagerummet.
Ved aflæsning af beholdere på det asfaltbelagte areal kan der ske spild, hvis en
beholder tabes, emballager går itu, og væske løber ud af beholderens plastforing.
Hvis dette sker, vil tydelig skiltning informere renovationsmedarbejderen om, at
alarmere Østdeponi, så spildet kan tørres op. Hvis det er nødvendigt, monteres
afspærringsballoner i afløbsriste.
Renovationsbiler medtager tomme beholdere fra rummet.
I modtagerummet placeres beholderne på EU-paller (3 lag á 8 beholdere svarende
til 24 beholdere pr. palle). Højden på en fyldt palle vil være ca. 1 meter.
Beholdernes indhold sorteres ved en simpel manuel sortering for at fremme en
optimal håndtering og transport af affaldet. Sorteringen vil ikke omfatte omhældning eller blanding af affaldsarter. Affaldet vil inden fraførsel til godkendte behandlingsanlæg blive opbevaret i godkendte transportemballager.
Hvis ikke der foretages en manuel sortering af affaldet, omvikles EU-pallerne med
usorterede beholdere med plast for at stabilisere opstillingen. De usorterede beholdere køres fra Østdeponi til sortering på godkendte behandlingsanlæg.
Beholdere fra Ikast-Brande Kommune køres for nuværende til yderligere sortering
hos Stena Miljø i Vissenbjerg og beholdere fra Herning Kommune køres til sortering på Nederkærgård Genbrugs- og Affaldsplads i Herning.
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Støjen fra aktiviteten vil ikke overstige den støj, som i dag forekommer ved til- og
frakørsel med øvrigt affald til deponering, omlastning og neddeling mv. på Østdeponi.
I en normal driftssituation vurderes aktiviteten ikke at give anledning til luftforurening. Beholderne er lukkede, og alle væsker skal være i tætsluttende emballager.
Ved uheld, hvor f.eks. en beholder tabes, og en emballage lækker, vil væsker blive
tørret op.
Aktiviteten vil ikke give anledning til spildevand, idet fraktionen er emballeret og
håndteres overdækket. Der foretages ikke vask af beholdere/emballager og renovationsbiler på Østdeponi.
Overfladevand fra arealet omkring modtagerummet afledes til eksisterende faskiner, der er placeret i udkanten af kørselsarealet. Afløbsriste kan afspærres med
balloner.
Beholderne med farligt affald håndteres og oplagres på fast betonbelægning og
forventes ikke at bringe jord- eller grundvand i miljømæssig fare.
Modtagelse af beholdere vil ske inden for anlæggets åbningstid mandag - fredag
kl. 7.00 – 16.00.
Forventede mængder af affald opdelt efter fraktion. Tallene er anslået og baserer
sig på indholdet af de af Herning Kommune indsamlede beholdere i perioden
2003-2005. Mængderne er justeret efter det af Ikast-Brande Kommune oplyste
forventede indhold.
Affaldsart /
-fraktion

EAKkode

Forventet
årlig
mængde

Forventet
maksimalt
oplag

kg

kg

Opløsningsmidler

20 01 13

2500

150

Syrer

20 01 14

250

20

Baser

20 01 15

250

20

Fotokemikalier

20 01 17

1250

80

Pesticider

20 01 19

500

30

Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald
Olie og fedt, bortset fra affald
henhørende under 20 01 25

20 01 21

1500

90

20 01 26

8500

500
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Opbevaringsform

Oplagsområde

I lukkede
beholdere
/transportbeholdere

Modtagerum i garageanlæg

- Bilag til miljøgodkendelsen -

Maling, trykfarver, klæbestoffer
og harpikser indeholdende farlige
stoffer
Maling, trykfarver, klæbestoffer og
harpikser, bortset fra affald henhørende under 20 01 27
Detergenter indeholdende farlige
stoffer
Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29
Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler
Lægemidler, bortset fra affald
henhørende under 20 01 31
Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02
eller 16 06 03 samt usorterede
batterier og akkumulatorer indeholdende disse batterier
Batterier og akkumulatorer, bortset
fra affald henhørende under 20 01
33
Kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr, bortset fra affald henhørende under 20 01 21 og 20 01 23,
som indeholder farlige bestanddele
Kasseret elektrisk og elektronisk
udstyr, bortset fra affald henhørende
under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01
35
Plast
Metaller
Andre fraktioner, ikke andetsteds
specificeret
Farligt affald er mærket med fed

20 01 27

8500

500

20 01 28

8500

500

20 01 29

2500

150

20 01 30

2500

150

20 01 32

2000

120

20 01 33

7750

450

20 01 34

7750

450

20 01 35

8000

470

20 01 36

8000

470

20 01 39

250

20

20 01 40

3250

190

20 01 99

8750

520

20 01 31

Den valgte løsning vurderes at tilgodese såvel serviceniveau for borgere og erhverv samt arbejdsmiljø og miljø i form af transportoptimering.

Bilag 3 Lovgrundlag
Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive
eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):
•

Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets
lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, om miljøbeskyttelse.
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•

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13. december 2006 (godkendelsesbekendtgørelsen).

•

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1335 af 6. december
2006 (VVM-bekendtgørelsen).

•

Bekendtgørelse om affald, nr. 1634 af 13. december 2006 (affaldsbekendtgørelsen).

Bilag 4 Sagsdokumenter
Ved sagens behandling er der indgået følgende dokumenter:
Afsender
Østdeponi
Affaldsbehandlingsanlæg
Østdeponi
Affaldsbehandlingsanlæg

Emne
Ansøgning om miljøgodkendelse til modtagelse
og mellemlagring af farligt affald
Supplerende oplysninger vedr. ansøgning om
modtagelse og mellemlagring af farligt affald
Supplerende spørgsmål til ansøgning om modHerning Kommune
tagelse og mellemlagring af farligt affald
Østdeponi
Supplerende oplysninger vedr. ansøgning om
Affaldsbehandlingsanlæg modtagelse og mellemlagring af farligt affald
Herning Kommune
Supplerende spørgsmål om vask af beholdere
Herning Kommune
Østdeponi
Affaldsbehandlingsanlæg
Østdeponi
Affaldsbehandlingsanlæg
Herning Kommune

Dato
18. september 2008
30. marts 2009
4. maj 2009
28. maj 2009
8. juni 2009

VVM-screening bilag 3
Suppl. oplysning til ansøgning om vask af beholdere

8. juni 2009

Suppl. oplysning om afledning af overfladevand

8. juni 2009

Udkast til VVM-afgørelse og miljøgodkendelse
Udtalelse vedrørende udkast til VVM-afgørelse
og miljøgodkendelse til modtagelse, sortering og
Miljøcenter Århus
oplagring på Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg, Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning af farligt
affald fra kommunale indsamlingsordninger
Østdeponi
Bemærkninger til udkast til VVM-afgørelse og
Affaldsbehandlingsanlæg miljøgodkendelse
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