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Dato: 4. juli 2013
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Miljøgodkendelse
Ændring af vilkår i
Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg
Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning

Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på
www.datatilsynet.dk
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Stamdata for virksomheden
Virksomhedens navn
Virksomhedens adresse
Virksomhedens telefonnr.
Virksomhedens mail-adresse
Virksomhedens kontaktpersoner

Virksomhedens matrikelnr.
Virksomhedens ejer

CVR-nr. / P-nr.
Listebetegnelse, godk.bek. 1454 / 20-12-2012

Omfattet af VVM, bek. 1510 / 15-12-2010
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 14-12-2006
Omfattet af VOC-bek., bek. 1452/ 20-12-2012
Grønt regnskabs pligt, bek. 210 / 03-03-2010
Dato for øvrige miljøgodkendelser
Godkendelsesmyndighed
Tilsynsmyndighed

Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg
Fasterholtgårdvej 10, 7400 Herning
96 26 15 15
ostdeponi@ostdeponi.dk
Per Nielsen [pn@ostdeponi.dk]
Mogens Thude [mt@ostdeponi.dk]
Michael Madsen [mm@ostdeponi.dk]
26 d Gl. Arnborg By, Arnborg
Østdeponi, Uldjydevej 2, 7400 Herning.
Fælleskommunalt affaldsselskab, der håndterer
affald for 7 kommuner (Billund, Hedensted,
Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Varde, Vejle
og Herning)
17 69 27 98 / 10 11 09 14 54
Hovedaktivitet: 5.4
Biaktiviteter: K 203, K 206, K 211, K 212, K 214
jf. nedenstående liste
Bilag 2 punkt 12 b og 14
Nej
Nej
Ja
Jf. nedenstående oversigt
Herning Kommune
Miljøstyrelsen Århus

Aktiviteter
Hovedaktivitet:
Lukket deponeringsanlæg for ikke-farligt affald (lukket pr. 16. juli 2009)
Væsentlige biaktiviteter:
Oplagring, omlastning, omemballering, sortering, neddeling og komprimering af ikke-farligt affald
og farligt affald, genbrugsplads, komposteringsanlæg
Væsentlige miljøforhold:
Støj, støv, lugt, trafik

Herning Kommune

Sagsbehandler
Inge Hansen, Miljø og Klima
Kvalitetssikring
Lise Brock Andersen, Miljø og Klima

Telefon

Mail

9628 8066

mikih@herning.dk

9628 8085

mikla@herning.dk

Miljøgodkendelse – ændring af vilkår, juli 2013
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg
Side 3 af 11

Listepunkter (teksten svarer til listepunktet i bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012)
5.4

Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF
af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om
dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald.

K 203

Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt
affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag
eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 2010, K 211 eller K 212
nævnte anlæg.

K 206

Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag
1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding.

K 211

Genbrugsplads, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med
3
mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m .

K 212

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for
tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
3
samlet volumen på mindst 30 m , bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på
bilag 1 eller punkt K 211.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikkefarligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse
eller bortskaffelse med en kapacitet på 30 tons om dagen eller med mere end 4
3
containere med et samlet volumen på mindst 30 m , bortset fra anlæg omfattet
af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211.

K 214

Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter
etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald
på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1.

Oversigt over virksomhedens godkendelser og tilladelser
9. marts 2001

Tilladelse til indvinding af grundvand til støv- og brandbekæmpelse på Østdeponi

8. februar 2008

Miljøgodkendelse til mellemlagring af emballeret støvende asbestaffald

9. april 2008

§19 tilladelse til nedgravet tank ved genbrugsplads

27. januar 2009

18. februar 2009

Miljøgodkendelse af omlæssehal for affald
Tilladelse til opsamling af perkolat og forurenet overfladevand i nedgravet tank
samt nedsivning af uforurenet overfladevand
Afgørelse om overgangsplan og revurdering

19. februar 2009

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til oplag og neddeling af affaldstræ
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24. juni 2009
22. februar 2010

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til modtagelse, sortering og oplagring af farligt
affald fra kommunale indsamlingsordninger
Tillæg til miljøgodkendelse af omlæssehal for affald

18. marts 2010

VVM-afgørelse og miljøgodkendelse af genbrugsplads

20. maj 2010

Tilslutningstilladelse til afledning af opsamlet spildevand fra aflæsningsområde og
tilladelse til nedsivning af overfladevand fra kørearealer på containerplads
§ 19-tilladelse og tilslutningstilladelse
Perkolatlagune og afledning af spildevand til offentlig kloak
Tilslutningstilladelse til afledning af perkolat til offentlig kloak

24. oktober 2011
16. januar 2012
10. april 2012
26. juli 2012

Miljøgodkendelsen - Anvendelse af lettere forurenet jord til færdiggørelse af
bakkelandskab
Tidsbegrænset miljøgodkendelse - Omlastning og oplagring af fiberfraktion fra
biogasanlæg
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1. Ansøgning
Østdeponi Affaldsbehandlingsanlæg søger om miljøgodkendelse til at øge den årlige tilførsel
og oplagring af havepark-affald fra 20.000 tons til 30.000 tons.
Den nuværende mængde have-parkaffald på 20.000 tons/år kommer primært fra Herning
Kommune. Fremover vil have-parkaffald også blive modtaget fra Billund Kommune og IkastBrande Kommune.
Der søges således om ændring af vilkår C11 i Afgørelse om overgangsplan og revurdering
af 18. februar 2009 for have-parkaffald.

2. Miljøgodkendelse
Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte vilkår.
Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.
Afgørelsen omfatter:
• Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen
Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på
hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 1.
Det anvendte lovgrundlag er nærmere beskrevet på bilag 1.
Der foretages ikke en VVM-screening af projektet, da en udvidelse af den tilførte og oplagrede mængde have-parkaffald fra 20.000 tons/år til 30.000 tons/år vurderes miljømæssigt at
være uden betydning i forhold til virksomhedens aktiviteter.

3. Vilkår
3.1 Vilkår C11 i Afgørelse om overgangsplan og revurdering af 18. februar 2009 for
haveparkaffald ændres til:
Affaldstype
Have-parkaffald

Årlig mængde

Max. lager

30.000 tons

30.000 tons

Der foretages ingen ændringer for øvrige affaldstyper.

4. Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse
Komposteringspladsen er etableret på et ca. 15.000 m2 stort areal, der er forsynet med tæt
belægning.
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Den eksisterende komposteringsplads kan uden problemer rumme den øgede mængde have-parkaffald, og der skal således ikke foretages ændringer af selve pladsen eller lagunen
for opsamling af overfladevand/perkolat.
Overfladevand og perkolat opsamles i en spildevandslagune med tæt membran på ca. 5.500
m3. Opsamlet vand pumpes tilbage til komposteringspladsen og anvendes til vanding af
komposteringsmaterialet. Herudover sker der en fordampning fra lagunen.
Vanding af kompostmilerne og styring af milernes fugtighed betyder, at have-parkaffald
komposteres på under 3 måneder mod tidligere ca. 4 måneder.
Den nuværende udnyttelsesgrad af komposteringspladsen er ca. 50 %, dvs. ca. 50 % af
arealet er belagt med miler. Dette medfører behov for opsamling af ca. 5.200 m3 overfladevand/perkolat, inkl. et sikkerhedstillæg på 30 %.
Med en øget tilførsel af have- og parkaffald vil udnyttelsesgraden stige til ca. 80 %. Behovet
for opsamling af overfladevand/perkolat mindskes i takt med udnyttelsesgraden. Ved en udnyttelsesgrad på 80 % er mængden af overfladevand/perkolat beregnet til ca. 2.700 m3.
Kompostmilerne vil uændret være ca. 4 m høje og ca. 100 m lange.
En øget tilgang af have- og parkaffald medfører øget trafik i forhold til den hidtidige trafik tilknyttet aktiviteten. Det forventes, at der i gennemsnit vil blive tale om 2 transporter mere pr.
dag. Tidsrummet for driften af aktiviteten vil som hidtil være sammenfaldende med Østdeponi´s normale åbningstider, som er mandag-fredag kl. 07.00-16.00.

5. Kommunens vurdering
Modtagelse og oplagring af have-parkaffald er reguleret af Afgørelse om overgangsplan og
revurdering af 18. februar 2009.
En øget tilførsel og oplagring af have-parkaffald vurderes ikke at medføre ændringer af andre vilkår end C11, som fastsætter, hvor mange tons, der maksimalt må modtages pr. år, og
hvor mange tons, der maksimalt må oplagres.
Den ansøgte mængde have-parkaffald vurderes at være miljømæssigt uproblematisk.
Den øgede til- og frakørsel vurderes ikke at give anledning til miljømæssige problemer.
5.1. Vurdering af Natura 2000 områder
Ifølge § 7 stk. 1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007 skal der før, der
træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 foretages en vurdering af, om projektet
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder
samt Ramsarområder). Dette omfatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på
udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.
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Østdeponi er placeret uden for 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.
Herning Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for virksomhedens område, som er optaget på Habitatdirektivets bilag IV.
Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

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

7. Offentliggørelse og klagevejledning
7.1. Offentliggørelse
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 4. juli 2013.
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.
Der er foretaget en forudgående annoncering af ansøgningen den 14. juni 2013.
7.2. Klagevejledning
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over kommunens afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være kommunen i hænde senest
den 1. august 2013 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.
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Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Herning Kommune, Teknik og Miljø, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning. Klagen vil herfra blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet,
der er klagemyndighed.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. (2012-niveau), når nævnet
har modtaget klagen fra kommunen. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen
af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for
den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen
kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at
tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager
har haft et afgørelsesudkast i partshøring.
Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Natur- og Miljøklagenævnet.
Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.
Herning Kommune
Inge Hansen
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8. Liste over modtagere af kopi af godkendelsen
Miljøstyrelsen Århus [aar@mst.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]
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- Bilag til miljøgodkendelsen -

Bilag 1 Lovgrundlag
Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle
ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):
•

Lov om miljøbeskyttelse nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.
juni 2010.

•

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1454 af 20. december
2012 (godkendelsesbekendtgørelsen).

•

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 486 af 25. maj 2012
(dog kun § 1, stk. 5, § 7 stk. 6, §§ 17 og 18 samt bilag 5)
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