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Stamdata for virksomheden
Virksomhedens
Virksomhedens
Virksomhedens
Virksomhedens

navn
adresse
telefonnr.
kontaktperson

Virksomhedens matrikelnummer
CVR-nr./P-nr.
Listebetegnelse, godk.bek. 1447 / 02-122015 med senere ændringer
Omfattet af standardvilkår, godk.bek.
1418 / 02-12-2015 med senere ændringer
Omfattet af bilag 1, godk. bek. 1447 /
02-12-2015 med senere ændringer
Omfattet af VVM, bek. 1832 af 16. december 2015
Omfattet af risikobek., bek. 1666 / 1412-2006
Bek. om et register over udledning og
overførsel af forurenende stoffer (PRTR),
bek. 1172 / 13-10-2015
Dato for øvrige miljøgodkendelser
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AFLD Tarm
Vardevej 83 A, 6880 Tarm
9737 3377
Hanne Vase Bendtsen, tlf.nr. 9648 2029 /
e-mail: hb@esoe.dk
10b, Foersum By, Egvad og 22p Tarm By,
Egvad
13814708 / 1000629849
5.4, K203 og K212
Ja for K 212 findes der vilkår.
Nej
Nej, ingen bygge- eller anlægsaktivitet ellers under bilag 2 punkt 12b
Nej
Nej, ikke for den nye aktivitet (K212),
men for den eksisterende 5.4 (K105)
14.7.2009: Afgørelse om overgangsplan
og revurdering for Renovationsselskabet
ESØ 90 I/S anlæg ved Brosbøl på Vardevej 83A, 6880 Tarm (Revurderingsafgørelse) udfærdiget af Miljøcenter Aarhus.
Revurderingsafgørelsen omfatter også eksisterende miljøgodkendelser med retsbeskyttelse, disse er:
8.6. 2000: Miljøgodkendelse af RGS 90
A/S – Vestjyllands Slamkompostering
29.9. 2000: Miljøstyrelsens stadfæstelse
af miljøgodkendelse af 8.6. 2000
9. 10. 2002: Miljøgodkendelse af RGS 90
A/S – jordbehandling
11.11. 2004: Miljøstyrelsens stadfæstelse
af miljøgodkendelse af 9.10. 2002 samt
ændring i vilkår nr. 44.
8.4. 2005: Anvendelse af jordbehandlingsplads kontra slambehandlingsplads
på Vardevej 83, 6880 Tarm – tolkning af
interaktion mellem de 2 miljøgodkendelser
4.11. 2002: Afgørelse om VVMpligt/miløgodkendelse ”Perkolatrenseanlæg, ESØ”
31.3. 2005: Afgørelse om VVMpligt/miljøgodkendelse, sortere- og pressehal 3 med tilbygninger

Dato for andre tilladelser

22.9.2005: Afgørelse om VVMpligt/miljøgodkendelse, opsamlingstank
ved perkolatrenseanlæg
6.2. 2006: Afgørelse om
VVM/miljøgodkendelse, oplagring og behandling af visse affaldstyper
14.12.2006: Miljøstyrelsen stadfæster
Ringkjøbing Amts miljøgodkendelse ved
rørende afgørelse af 31. 3. 2005
Desuden er der meddelt tilladelser efter
revurdering/overgangsplanen:
21.5. 2010: VVMAfgørelse/miljøgodkendelse: Renovationselskabet ESØ 90 I/S, vardevej 83 A,
6880 Tarm – Omlastestation for farlig affald samt separation af olieholdigt affald.
17.10. 2012: VVM-afgørelse og miljøgodkendelse til et oplag af ikke-farligt
brændbart materiale emballeret i plast og
oplagret på befæstet plads, Vardevej 83,
Tarm
8.8. 2011: VVMafgørelse/miljøgodkendslen: Hal 4 til brug
for genbrugsstationsaktiviteter, omlastning af farligt affald og ikke farligt affald
og separation af sand fra udskillere
2.12.2015: Afgørelse om miljøgodkendelse: Tillæg til miljøgodkendelse til hal 4 for
øget flow af H-affald (farligt affald).
Samt flere spildevandstilladelser fx:
30.4. 2003 Tilslutningstilladelse, ESØ
3.1.2006: Tillæg/ændring for tilslutningstilladelse af 30.4. 2003.

Aktiviteter
Hovedaktivitet: 5.4 (K105)
Væsentlige biaktiviteter: K203, K212 og den nye K212
Væsentligste miljøforhold:
Luftforurening, afkast mht. udslip af organiske opløsningsmidler, risiko for forurening
af jord, grundvand og/eller overfladevand, støj – intern kørsel, støj ekstern kørsel,
overfyldte udskillere, støv fra håndtering af affald, affaldsflugt via vind, spildevand,
støj ved los og lastning af affald samt overfladevand der forurenes af farligt affald.

Ny aktivitet
Aktivitet
Væsentligste miljøforhold:
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K212
Mellemdepot af metalaffald / skrot fra
genbrugspladser.
Støj ved

-

Listebetegnelse:

Omfattet af bilag 1:
Omfattet af VVM:

Omfattet af risikobek.:

Sagsbehandler
Vibeke Frølich Lanzky,
Byg og Miljø

kørsel til og fra virksomheden
samt intern transport,
- håndtering af affaldet ved grabning
Støv ved
- Modtagelse og håndtering af affald
Risiko for forurening af jord, grundvand
eller overfladevand:
- Metalbelastning ved oplag/overfladevand
- Utætte belægninger
- Uheld med olieudslip fra transportmateriel og maskiner
K212 Anlæg for midlertidig oplagring af
ikke-farligt affald eller affald af elektrisk
og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet
for tilførsel af affald på 30 tons om dagen
eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset
fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Rekonditionering, herunder omlastning,
omemballering eller sortering af ikkefarligt affald eller affald af elektrisk og
elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse
eller bortskaffelse med en kapacitet for
tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset
fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
Nej
Ja – Bilag 2 punkt 14 (punkt 12b), idet
der skal iværksættes anlægsaktivitet i
forbindelse med indretningen af afledningen af overfladevand fra den ansøgte aktivitet.
Nej

Telefon
99741751

Kvalitetssikret af: Yvonne Grandahl, Byg og Miljø
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Mail
vibeke.lanzky@rksk.dk

1 Ansøgning
ESØ 90 I/S har ved brev af 12. november 2012 og ansøgning d. 28. januar 2013, søgt
om miljøgodkendelse af oplag og omlastning af metalaffald.
ESØ er pr. 1. januar 2016 fusioneret med Østdeponi til AFLD I/S.

2 Afgørelse
2.1 VVM
Der er foretaget en screening af projektet i henhold til VVM-bekendtgørelsen. Det er
vurderet, at der ingen væsentlig indvirkning er på miljøet og det er derfor afgjort, at
indretningen af den eksisterende plads og af afledningen af overfladevand fra pladsen
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 privates anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning nr. 1832
af 16. december 2015”.

2.2 Miljøgodkendelse
Ringkøbing-Skjern Kommune godkender hermed det ansøgte på de i afsnit 3 nævnte
vilkår. Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i
øvrigt, jævnfør beskrivelserne og bilagene til denne godkendelse.


Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som
driftsmæssigt, som kan indebære forøget forurening, eller flytning af forureningsniveau til andre områder eller øget affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der
foreligger en afgørelse fra Miljøstyrelsen. Det er Miljøstyrelsen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).
Der gøres opmærksom på, at miljøgodkendelsen ikke fritager fra krav om tilladelse,
godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning. Eventuelt byggeri må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.
Der gøres endvidere opmærksom på at indretning og drift skal overholde gældende
lovgivning på miljøområdet.
Retsbeskyttelsen er nærmere beskrevet i afsnit 6.2. Det anvendte lovgrundlag er
nærmere beskrevet på bilag 4.
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2.3 Tilslutningstilladelse
Der meddeles tilslutningstilladelse for afledningen af overfladevand til kloakken.
Tilladelsens vilkår ses under punkt 3.7 Tilslutningstilladelse
Tilladelsen meddeles efter § 28, stk. 3 i lov om miljøgodkendelse. Vilkårene i tilslutningstilladelsen kan ændres jf. § 30 i lov om miljøbeskyttelse og er ikke omfattet af 8
års retsbeskyttelse.
Der er ingen klageadgang til anden myndighed jf. § 28, stk. 5 og Bekendtgørelse nr.
46 af 12. januar 2016 ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4” (§ 10, stk.1. nr. 1).

3 Vilkår
3.1 Generelt
3.1.1 Virksomheden skal etableres og drives som beskrevet i ansøgningen med supplerende oplysninger, dog med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af vilkårene nedenfor.
3.1.2 Virksomheden skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, hvem der er miljømæssigt driftsansvarlig for virksomheden / aktiviteten.
3.1.3 De af godkendelsens vilkår, der angår driften, skal være kendt af de personer,
der er ansvarlige for og udfører den pågældende del af driften. Et eksemplar af
godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden.
3.1.4 Virksomhedens journaler, procedurer og øvrige registreringer med miljømæssig relevans skal være tilgængeligt for tilsynsmyndigheden.
3.1.5 Hvis godkendelsen ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen, bortfalder den.
3.1.6 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
fat belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.
3.1.7 Godkendelsen omfatter kun pladsen med den gamle omlastestation som ses på
nedenstående tegning. Området er markeret med rød cirkel.
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3.2 Beredskab
3.2.1 Virksomheden skal udarbejde og løbende ajourføre beredskabsplan for uheld
og utilsigtet udslip, inkl. korrekt telefonnr. til Ringkøbing-Skjern Forsyning.
3.2.2 Ved driftsuheld, der kan medføre forurening af kloaksystem, jord og grundvand
eller luft, skal virksomheden straks:
forsøge at afværge situationen
forsøge at standse forureningen og/ eller dens spredning
kontakte alarmcentralen på telefon 112 ved større eller ikke kontrollerbare uheld
kontakte Ringkøbing-Skjern Forsyning pr. telefon.
Tilsynsmyndigheden skal orienteres hurtigst muligt og senest førstkommende
hverdagsmorgen.
Senest 7 dage efter uheld skal virksomheden have indsendt rapport til tilsynsmyndigheden, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige
skader samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for
nye uheld.

3.3 Indretning af drift
3.3.1 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i
tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
3.3.2 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder på den plads nærværende godkendelse omhandler.
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Affaldsfraktion
Metalskrot

Maksimalt oplag
Der må ikke oplageres mere end det kan blive inde
på pladsen og dermed ikke
ske forurening af omgivelserne

EAK-Kode
20 01 40

3.3.3 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden
ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
3.3.4 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise
til anden godkendt affaldsmodtager i forhold til den konkrete affaldsfraktion eller andet området på AFLD Tarm, hvor affaldet kan håndteres som godkendt,
skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter
hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
3.3.5 Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
3.3.6 Alt affaldet skal være placeret indenfor pladsen
3.3.7 Losset affald skal placeres i båse, containere, beholdere eller lignende således
pladsen er ryddelig så der ikke slæbes affald med ud fra pladsen igen.
3.3.8 Der må ikke ske nedsivning af overfladevand der opsamles på omlastepladsen i
forbindelse med afledning til lagunerne.
Der skal indsendes en handleplan for gennemførelse af en foring/rørlægning eller tilsvarende tiltag for at sikre tætheden af den eksisterende grøftestrækning
mellem omlastepladsen og den eksisterende kloakledning der leder ud i lagunerne.
Handleplanen skal indsendes til tilsynsmyndigheden (Miljøstyrelsen) senest den
16. juni 2016.
3.3.9 Der må ikke ske afstrømning af overfladevand fra omlastepladsen til omkringliggende arealer så der sker nedsivning i jorden.

3.4 Forureningsbegrænsning
Støj
3.4.1 Støj reguleres i henhold til Afgørelse om overgangsplan og revurdering (revurderingsafgørelse) af 14. juli 2009 vilkår F1, F2, F3, F4, F5 og F6.
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Luft / Støv / Lugt
3.4.2 Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige
for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige
støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der
etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter.

Beskyttelse af jord og grundvand
3.4.3 Virksomheden må ikke på det område som nærværende miljøgodkendelse omhandler modtage skrot, der på forhånd vides at indeholde farligt affald eller
flydende olie. Dog må transformatorer og spåner mv. med indhold af olierester
eller køle- og smøremidler o. lign. modtages, oplagres og afsendes i tætte,
overdækkede containere eller beholdere.
3.4.4 Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker, skal opbevares og håndteres på en oplagsplads eller på et gulv med tæt belægning
indrettet med fald mod afløb eller grube, hvorfra der sker kontrolleret afledning, eller i lukket/overdækket container med indbygget sump.
3.4.5 Jern og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares på
et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i lukket/tildækket container. Opbevaring og håndtering skal udføres, så støvdannelse minimeres, og der må
ikke ske støv-/materialeflugt til omgivelser uden for virksomheden.
3.4.6 Neddeling, klipning eller opskæring af jern- og metalskrot må kun foretages på
et areal eller gulv, der er forsynet med tæt belægning.
3.4.7 Farligt affald som f.eks. spildolie må ikke opbevares på pladsen, det skal straks
ved erkendelse transporteres andet steds hen på virksomheden, hvor det kan
placeres i forhold til andre godkendelser.
3.4.8 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Affald
3.4.9 Affald der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede
containere eller affaldsområder.
3.4.10 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til
opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på AFLD Tarm.
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3.5 Egenkontrol
3.5.1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for
revner, lunker og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger,
kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at
de er konstateret.
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig
foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
Driftsjournal
3.5.2 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
-

Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.

-

Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede
affaldsfraktioner jf. vilkår 3.3.2. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig
for tilsynsmyndigheden.

3.6 Ophør
3.6.1 Ved endelig ophør af driften, skal virksomheden meddele det til tilsynsmyndigheden.
3.6.2 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.
3.6.3 Ved endelig ophør af driften, skal betonpladsen med tilhørende afledningssystem fjernes, og den resterende del af slutafdækningen skal etableres i henhold til de til enhver tid gældende vilkår for slutafdækning af deponeringsanlægget.
3.6.4 Miljøgodkendelsen bortfalder senest, når driften har været indstillet i 3 år.

3.7 Tilslutningstilladelse
3.7.1 Tilslutningstilladelsen er ikke bundet af det areal der søges miljøgodkendelse
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for, men regulerer overfladevandet der genereres der.
3.7.2 Overfladevandet skal tilkobles offentlig kloaknet via de eksisterende laguner.
3.7.3 Der skal være mulighed for at vandet kan analyseres inden det ledes til kloak.
Det kan ske ved det allerede etableret prøvetagningssted.
3.7.4 Vilkårene i tilladelse til tilslutning af spildevand fra Renovationsselskabet ESØ
90 I/S, Vardevej 83A, 6880 Tarm med matr. nr. 22p, Tarm By og 10b, Foersum By, Egvad til det kommunale spildevandssystem (med senere ændringer)
af den 30. april 2003, skal stadig overholdes; navnlig må koncentrationerne
anført i tilladelsen stadig ikke overskrides efter den nye tilslutning.

4 Ikke teknisk resumé
AFLD Tarm ønsker at håndtere skrot på den gamle omlasteplads i stedet for at have
aktiviteten i hal 3, derfor er der søgt miljøgodkendelse til dette.
Der skal modtages skrot fra genbrugspladserne for omlastning inden videre transport.
Affaldet tilkøres via lastvogne. Det tippes på pladsen og derefter grabbes det op i containere som står på pladsen.

5 Miljøtekniske vurdering
Der er standardvilkår for virksomhedstypen K212 jf. godkendelsesbekendtgørelsen.
Generelt gælder, at standardvilkårene er vurderet i relation til virksomhedens aktuelle
ansøgte drift, indretning og forureningspotentiale.
Der er fjernet nogle standardvilkår idet aktiviteten fx ikke indbefatter oplag i bygninger, akkumulatorer m.m.
Standardvilkår nr. 9, 10, 11, 12, del af 13, 15, 20, 21, 22, 24 og 25 er derfor ikke anvendt.
Ydermere er der tilføjet lidt til nogle af standardvilkår for at tage højde for den allerede eksisterende virksomhed som nærværende godkendelse skal bringes i samspil
med.

5.1 Lokalisering
Pladsen er placeret inde på Renovationsselskabet AFLD Tarm’s område, ovenpå et
nedlukket deponeringsanlæg.
Renovationsselskabet er placeret ude på landet knap 4 km syd for Tarm.
Området er i lokalplan nr. 48 klassificeret som landzone.
Formålet i lokalplanen passer med den ansøgte aktivitet.
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Figur 1: Rød cirkel markerer placereringen af AFLD Tarm.
Nærmeste nabo ligger godt 700 m fra omlastepladsen i nordvestlig retning. Nærmeste
bolig er Vardevej 84, 6880 Tarm.
Der er i forvejen mange aktiviteter på AFLD Tarm’s område og den aktivitet som behandles i nærværende godkendelse har tidligere fundet sted i hal 3.

5.2 Indretning og drift
Aktiviteten placeres på en allerede anlagt betonplads med opsamling af overfladevand
der ledes til laguner og derefter via kloak til renseanlæg.
Pladsen blev tidligere anvendt til dagrenovation og andet brændbart siden har glashåndtering foregået her.
Pladsens omfang er ca. 1.100 m2.
Kørevejen til pladsen går gennem hovedindgangen med brovægt. Det første stykke er
asfalteret derefter overgår kørevejen til stabilgrus inden pladsen nås.
Nedenfor ses placeringen af pladsen på AFLD Tarm’s område samt kørevejen til pladsen fra indgang/hovedvejen.
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Figur 2: Kørevej og afledning af overfladevand.
Kommentarer til figur 2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

røde streg asfalteret kørevej
blå streg stabilgrus
Lilla streg terrænforhøjning
Grøn streg grøft
Lyseblå streg eksisterende kloakledning 43 mm PEL
Lyseblå streg stiblet ny kloakledning 43 mm PEL

På pladsen, som er et mellemdepot før det videresendes til nyttiggørelse hos affaldsbehandlingsanlæg, sker der oplag af metalaffald. Affaldet ligger på betonen hvorfra
det læsses i containere, når det skal leveres.
Affaldet transporteres indad den røde vej til den blå for at lande på pladsen, der er
skraveret.
Affaldet transporteres ind af udefra kommende transportører som tipper affaldet af på
pladsen.
AFLD Tarm’s ansatte grabber det så op via gravemaskine, der placerer det i containere, som er stillet på omlastepladsen. Når disse er fyldt kommer eksterne transportører
og afhenter containerne for at køre dem til affaldsbehandlere der nyttiggører affaldet.
Virksomheden og dermed omlastepladsen vil være i drift i tidsrummet mandag - torsdag kl. 07.00 – 16.00 og fredag kl. 07.00 – 14.00. Der må ventes, at der i enkelte perioder kan forekomme drift udenfor åbningstiden.
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5.2.1 Modtagne fraktioner og anslåede mængder
Der modtages 1 fraktion til håndtering/oplag/mellemdepot på omlastepladsen: metalskrot (EAK: 20 01 40).
Metalskrot kommer fra kommunale genbrugspladser.
Der vurderes at der vil være et flow på 4000 tons årligt af metalskrot.
Det er i ansøgning oplyst, at det opbevares i miler, dog har Tommy Falck Petersen via
telefonsamtale d. 24. juli 2014 oplyst, at affaldet fyldes i containere.
Der ventes at være et maksimalt oplag på 150 tons metalskrot på pladsen.
Det er vurderet at standardvilkår nr. 4 ikke skal bringes i spil, da det er oplyst følgende forudsætning for at sætte maksimal flow er :”Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse”.
I og med der er tale om oplag af metalaffald og så længe vilkår 3.3.2 kolonne 2 ”Der
må ikke oplageres mere end det kan blive inde på pladsen og dermed ikke ske forurening af omgivelserne” og der indirekte også reguleres mht. tilslutningstilladelsens
koncentrationsgrænser kan det ikke begrundes at sætte en maks. værdi.

5.3 Forureningsbegrænsning
Støj
Der vil være støj fra ind- og udkørsel med lastbil til pladsen samt losning, lastning,
tipning og grabning samt intern kørsel på pladsen.
I og med aktiviteten allerede foregår på AFLD Tarm’s arealer og der er langt til nærmeste nabo, vurderes det at de allerede gældende støjgrænser for hele virksomheden
stadig kan overholdes.
Luft / Støv / Lugt
Det vurderes, at der kan forekomme lidt støvudvikling ved håndtering af affaldet, men
at det må ventes at være af ikke-væsentlig karakter. Det vurderes at støvvilkårene vil
kunne overholdes.
Der vurderes ikke umiddelbart at være megen lugt for de godkendte fraktioner som
må modtages, men i og med at det er affald og der kan ske fejlleverancer er det fastsat, at aktiviteten er omfattet af de lugtvilkår, som allerede er gældende for hele Vardevej 83 A, 6880 Tarm.
Det vurderes at kravene til lugt i de eksisterende vilkår kan overholdes.
Beskyttelse af jord og grundvand
Der er stillet standardvilkårene for beskyttelse af jord og grundvand samt vilkår om at
der ikke må være så meget affald at det kan komme udenfor den beskyttede plads.
Der er således også vilkår i tilslutningstilladelsen om at der ikke må kunne ske nedsivning eller afstrømningen af overfladevand fra omlastepladsen, for beskyttelse af
jord og grundvand.
Spildevand og overfladevand / Tilslutningstilladelse
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Der vil være afstrømningsvand fra pladsen og denne kan have været i kontakt med
metalaffald, herved kan der ”trækkes” metalioner ud i vandet.
Derfor er der ligeledes givet en tillslutningstilladelse der håndterer vandet herfra.
Afledning af overfladevand fra den eksisterende plads foregår pt. til en grøft som går
over i en eksisterende kloakledning der leder ud i laguner, hvor vandet ledes via kloak
til det kommunale rensningsanlæg. Da overfladevandet fra pladsen kan indeholde metalioner fastsættes vilkår i miljøgodkendelsen om, at der ikke må kunne ske nedsivning af vandet i forbindelse med transporten til lagunerne. Det vil sige at AFLD Tarm
skal gennemføre en foring/rørlægning eller tilsvarende af grøftstrækningen i forbindelse med etablering af projektet.
Der er tidligere taget en vurdering af hvor meget AFLD Tarm, Vardevej 83 A, 6880
Tarm må bidrage til renseanlægget/kloakken mht. diverse stoffer. Derfor henvises der
til disse grænsekoncentrationer, da de forekomne stoffer der kan komme fra metalskrot og trådaffaldet allerede er oplistet i vilkår der.
Det vurderes at AFLD Tarm vil kunne overholde disse krav.
Olietanke
Der er ingen olietanke i forbindelse med aktiviteten.

5.4 Nedlukket deponeringsanlæg
Aktiviteten placeres ovenpå et nedlukket deponeringsanlæg på en allerede anlagt betonplads med opsamling af overfladevand.
Ringkøbing-Skjern Kommune forventer ikke, at efterbehandlingstiden for deponeringsanlægget vil blive forlænget som følge af den ansøgte aktivitet.
Kommunen vurderer på den baggrund, at aktiviteten kan miljøgodkendes, jf. Deponeringsbekendtgørelsen bilag 2 afsnit 14.2.
Der fastsættes vilkår om, at den resterende del af slutafdækningen på arealet hvor
aktiviteten etableres, skal etableres umiddelbart efter ophør af driften.

5.5 Natura 2000 områder og bilag IV-arter
Natura 2000
Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 2,6 km fra ansøgte projekt. Der er tale om
Lønborg Hede, som er udpeget som habitatområde (H 196)
Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura
2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, og for opnåelse af
gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for udpegningsgrundlaget.
Kommunen vurderer, at det ansøgte projekt hverken i sig selv, eller i forbindelse med
andre planer og projekter, vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000området eller de arter og naturtyper området er udpeget på baggrund af.
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Bilag IV
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens
vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted Vardevej 83A, 6880 Tarm.
Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.
På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser samt Ringkøbing-Skjern Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at der kan være
småflagermus, odder, markfirben, visse vandtilknyttede insekter, spidssnudet frø og
strandtudse i området.






Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de ikke påvirkes
negativt af ansøgte projekt.
Odder: kan forekomme i nærområdet i tilknytning til vandløb, sø eller fjord,
men er med sin levevis næppe truet af ansøgte projekt.
Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
Visse vandtilknyttede insekter: kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og
fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges
eller gror til.
Spidssnudet frø og strandtudse: kan forekomme i nærområdets vandhuller og
fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt.
Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer
karakter.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre
negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.
Vurderingen er gennemført i henhold til ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr.
1828 af 16. december 2015” (Habitatbekendtgørelsen).

5.6 Egenkontrol
Der er opstillet krav til egenkontrol der følger standardvilkårene.

5.7 Vurdering af renere teknologi
Der er primært anvendt standardvilkår med ændringer og tilføjelser hvor det har syntes betimeligt. Dermed er der tale om renere teknologi.
Desuden er aktiviteten en nødvendig mellemproces for nyttiggørelse af en affaldsfraktion, hvormed det virker med til at udøve renere teknologi.
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6 Gyldighed og retsbeskyttelse
6.1 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.

6.2 Retsbeskyttelse
For nye anlæg/ aktiviteter godkendt efter miljøbeskyttelsesloven § 33 er der 8 års
retsbeskyttelse fra godkendelsesdatoen, men i henhold til § 41a kan der gives påbud
om yderligere tiltag, hvis


der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkninger.



forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses
ved godkendelsens meddelelse,



forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,



væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en
betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger,



det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten
er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller



der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af § 7 om risikobetonede
processer m.v.

Retsbeskyttelsen for ældre anlæg/ aktiviteter udløber 8 år efter at disse blev godkendt første gang. Godkendelser, der er givet for mere end 8 år siden, kan altid revideres ved påbud fra kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b.
Påbud, forbud og ændringer i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41, 41a og 41b
kan påklages.
Ang. tillslutningstilladelsens vilkår 3.7 er der ingen retsbeskyttelse, hvorfor disse kan
ændres når der ellers følger forvaltningslovens principper samt lov om miljøbeskyttelse med div. afledte bekendtgørelser.
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7 Offentliggørelse og klagevejledning
7.1 Offentliggørelse
Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på kommunens hjemmeside www.rksk.dk
under informationer den 18. marts 2016. Derudover orienteres en række interessenter direkte, jf. liste over modtagere af kopi af godkendelse.

7.2 Klagevejledning
Miljøgodkendelse
Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages over Kommunalbestyrelsens
afgørelse. Klageperioden er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet
senest fredag den 15. april 2016.
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.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
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.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
http://www.nmkn.dk Klageportalen ligger på http://www.borger.dk og
http://www.virk.dk Du logger på http://www.borger.dk eller http://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 gebyret 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 herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din
anmodning kan imødekommes.
VVM-afgørelse
I henhold til planlovens § 58, stk. 1 nr. 4 kan kommunens VVM-afgørelse alene påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klageperioden
er 4 uger. Eventuel klage over afgørelsen skal være indgivet senest fredag den 15.
april 2016.
Afgørelsen kan påklages af enhver med retlige interesse i sagens udfald. Det vil sige
at du f.eks. kan klage, hvis du ikke mener, at kommunalbestyrelsen har haft hjemmel
til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
http://www.nmkn.dk Klageportalen ligger på http://www.borger.dk og http://virk.dk
Du logger på http://borger.dk eller http://virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEMID. 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 gebyret 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 herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Prøvning ved domstolene
Ifølge miljøbeskyttelseslovens §101 og planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved
domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Venlig hilsen

Vibeke Frølich Lanzky

Yvonne Grandahl
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8 Liste over modtagere kopi af godkendelsen
Sendt på mail:
Miljøstyrelsen Aarhus (tilsynsmyndighed), Att.: Inge Lise Therkildsen, inlth@mst.dk
Sundhedsstyrelsen – Embedslægeinstitutionen Midtjylland senord@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings Lokalforening for Ringkøbing-Skjern Kommune,
dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
Friluftsrådet Midt-Vest, midtvestjylland@friluftsraadet.dk
Kopi sendt til:
Ejnar Kristian Nørgaard, Vardevej 84, 6880 Tarm.
Steen Nielsen, Teglgårdsvej 6, 6880 Tarm
Marco Schoonhoven, Teglgårdsvej 8, 6880 Tarm.
Anne Skoven Houensgaard, Teglgårdsvej 14, 6880 Tarm.
Jette Vendelbo Førrisdahl og Søren Førrisdahl, Teglgårdsvej 16, 6880 Tarm.
Mette Louise Krohn Smidemann og Michael Smidemann, Teglgårdsvej 18, 6880 Tarm.
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9 Oversigtsplan – Bilag 1

1)
2)
3)
4)
5)
6)

rød streg asfalteret kørevej
blå streg stabilgrus
Lilla streg terrænforhøjning
Grøn streg grøft
Lyseblå streg eksisterende kloakledning 43 mm PEL
Lyseblå streg stiblet ny kloakledning 43 mm PEL
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10 Situationsplan – Bilag 2
Aktiviteterne på pladsen vil kunne flytte rundt indbyrdes.

Skrot

Containere

Skrot

0
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10

20

30 m

11 Miljøteknisk beskrivelse – Bilag 3
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 indsættes dele af ansøgningen fra AFLD Tarm (tidligere ESØ 90 I/S) i nedenstående bilag 3.
Virksomhedens listebetegnelser, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og
eventuelle biaktiviteter
Den nye aktivitet er dækket af listebetegnelse K206 Anlæg der nyttiggør ikke-farligt
affald, bortset fra autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering
eller forbrænding.
Efter telefonsamtale med Tommy Falk Petersen fra ESØ 90 I/S, d. 22. juli 2014, er
ESØ 90 I/S og Ringkøbing-Skjern Kommune enig om, at der listebetegnelsen er K212
i stedet for.
Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
Der ansøges om at flytte oplag og omlastning af metal fra hal 3 til omlasteplads på
matrikel 22p.
I dag omlastes metallet i hal 3 jf. Godkendelse af 31. marts 2005 vedr. sortere- og
pressehal med tilbygninger og afgørelse om overgangsplan af 14. juli 2009.
Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for
start af virksomhedens drift
Ingen ændringer.
Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser
Det ønskes at flytte aktiviteten med metallerne fra hal 3 til den nye placering da øl og
sodavandsdåser ruller/flyver over i andet affald i og omkring hal 3, og dermed nemt
kommer til at forurener dette, samt at der er problemer med at læsse metallet inde i
hallen.
Omlastepladsen er indhegnet så problemet med forurening af omliggende affaldsfraktioner vil elimineres og der er bedre plads til håndtering af materialerne så fremmedlegemer som fx trykflasker nemmere identificeres.
Oplysning om virksomhedens daglige driftstid
Virksomhedens åbningstid:
Mandag – torsdag kl. 7.00 – 16.00
Fredag
7.00 – 14.00
Der må forventes at der i enkelte perioder kan forekomme drifttid udenfor åbningstiden.
Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed
Til – og frakørsel foregår via Vardevej. Det forventes ikke at trafikforholdene vil blive
ændret da aktiviteterne bliver flyttet fra anden del af ESØ´s område.
Oplysning om arten af belægning (materialer og udførelse) samt indretning med
sump/grube, spildbakke, opsamlingskar og lignende eller afløb for udendørs arealer
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med tæt belægning til:
- Opbevaring og håndtering af de forskellige arter af affald.
Arealet er befæstet med beton.
- Kørearealer.
Arealet er befæstet med beton
- Områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.
Ikke relevant.
- Oplagspladser for spildolie og andet farligt affald.
Ikke relevant.
- Vaskepladser for materiel.
Ikke relevant.
Hvilke affaldsarter/-fraktioner, virksomheden ønsker at kunne modtage, og oplysning
om evt. særlig forurening i affaldet
Metalskrot fra genbrugspladser. Trådaffald fra papirproduktion.
I metalskrottet kan det ikke udelukkes at der kan forekomme olieforurening.
Hanne Vase Bendtsen, AFLD Tarm, har efterfølgende telefonisk den 9. marts 2016 oplyst, at AFLD ikke længere modtager trådaffald fra papirfabrikken, og det er derfor ikke længere relevant at miljøgodkendelsen omfatter denne fraktion.
Hvor og hvordan de forskellige affaldsarter/-fraktioner vil blive oplagret, fx i containere, båse, beholdere, på særlige oplagspladser eller i miler. Det anføres, om oplagringen foregår i det fri, under tag og beskyttet mod vejrlig eller indendørs
Metalskrot vil ligge i en mile eller i container.
Trådaffald i baller
Efterfølgende har Tommy Falk Petersen telefonisk d. 22. juli 2014 oplyst, at begge
fraktioner opbevares i container på pladsen.
Hanne Vase Bendtsen, AFLD Tarm, har efterfølgende telefonisk den 9. marts 2016 oplyst, at AFLD ikke længere modtager trådaffald fra papirfabrikken, og det er derfor ikke længere relevant at miljøgodkendelsen omfatter denne fraktion.
Affaldsart(er) / fraktion(er)

EAK-kode(r) el- Forventet år- Forventet maksiler anden iden- lig mængde, malt oplag for vætifikation
der modtages sentlige affaldsarter / - fraktioner
20 01 40
4000 tons
500 tons

Metalskrot
Affald fra sortering
af papir og pap be- 03 03 07
regnet til genbrug

800 tons

50 tons

Oplagringsmåde
og
-sted, jf. pkt.
14.
Mile
I ”pølser”

Oplysning om, hvilke maskiner og redskaber der benyttes på virksomheden
Der benyttes gravemaskine ved håndtering af materialerne
Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til
vandløb, søer eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.
Der er ingen spildevand fra området
Overfladevand fra området ledes i grøft vest for pladsen hvorfra den opsamles og ledes til Tarm renseanlæg.
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12 Lovgrundlag – Bilag 4
Godkendelsen er primært givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive
eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 (miljøbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015
(godkendelsesbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1418 af 2.
december 2015.
Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1049 af 28. august 2013 (deponeringsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3
og 4, nr. 46 af 12. januar 2016.
Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012 (affaldsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1832 af 16. december 2015 (VVMbekendtgørelsen).
Lov om naturbeskyttelse, nr. 1578 af 8. december 2015 (naturbeskyttelsesloven).
Bekendtgørelse om udpegning administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1828 af 16. december 2015 (Habitatbekendtgørelsen).
Der er endvidere benyttet følgende vejledninger:
Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder på mst.dk
Miljøstyrelsen luftvejledning nr. 2/ 2001
Miljøstyrelsens vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder nr. 4/ 1985
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/ 1984, ekstern støj fra virksomheder
Miljøstyrelsens orientering om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø
nr. 9/ 1997
By- og Landskabsstyrelsens vejledning om VVM i planloven nr. 9339 af 12. marts
2009
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13 Hovedhensyn ved meddelelse af miljøgodkendelse –
Bilag 5
Ved meddelelsen af denne afgørelse/godkendelse har myndigheden forholdt sig til
godkendelsesbekendtgørelsen § 18, stk. 1 og 2 samt de nedenstående forhold:



Det vurderes at ved meddelelse af denne miljøgodkendelse vil driften som anført i ansøgning/godkendelse samt efterlevelse af vilkår ikke være uforenelig
med hensynet til omgivelserne.
Det vurderes at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for begrænsning
af forurening herunder ved anvendelse af BAT, idet standardvilkår ventes
overholdt samt den ansøgte driftsfacon er effektiv og med til at skabe mindre
transport
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