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1. Indledning

Rådgivende ingeniør, FM Larsen har på vegne af Gribskov Kommune den 4. september 2014 
ansøgt om miljøgodkendelse for udvidelse og fornyelse af Skærød Genbrugsstation. Ansøgningen 
omfatter en udvidelse af eksisterende genbrugsstation i forbindelse med etablering af containerplads
på tilstødende areal tidligere brugt som jorddepot samt fjernelse af gammel mandskabspavillon og 
etablering af ny.

Den eksisterende genbrugsstation er godkendt af Frederiksborg Amt den 8. maj 2001.

Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse samt tidligere miljøgodkendelse ligger til grund 
for vurdering og begrundelse for miljøgodkendelsen.

Der er meddelt tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet den 7. november 2014 i 
henhold til § 33 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 879 af 26/06/2010).

2. Ansøger og ejerforhold

Navn og adresse Skærød Genbrugsstation
Industrivej 4
3200 Helsinge

Rådgiver Frank Michael Larsen
E-mail: fml@fmlarsen.dk

Matrikel 2 k Skærød by, Ramløse

CVR-nr. 29188440

P-nr.: 1018164848

Ejerforhold Gribskov Kommune

Grundejer Gribskov Kommune

Kontaktperson Vibeke Meno
E-mail: vmeno@gribskov.dk
Tlf.: 72 49 63 21

Listebetegnelse K 211: Genbrugspladser, der modtager affald fra
private og lignende affald fra 
erhvervsvirksomheder med en kapacitet for 
tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med 
mere end 4 containere med et samlet volumen på
mindst 30 m3.

3. Oplysninger om virksomhedens art

3.1. Virksomhedens aktiviteter

Genbrugsstationen er omfattet af listepunkt K 211 på bilag 2 (liste over godkendelsespligtige 
virksomheder) i Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 669 af 18/06/2014).

Anlægget er endvidere omfattet af standardvilkårene i Bekendtgørelse for standardvilkår i 
godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 682 af 18/06/2014) under listepunkt K 211. I 



virksomhedens miljøgodkendelse vil Gribskov Kommune tage udgangspunkt i disse standardvilkår, 
som er udarbejdet efter BAT. Dette vil være med til at nedbringe forureningen og risikoen for 
forurening.

3.2. Risikobekendtgørelsen

Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

3.3. VVM-bekendtgørelsen

Gribskov Kommune har foretaget en VVM-screening af det ansøgte projekt i henhold til VVM-
bekendtgørelsen (BEK nr. 1184 af 06/11/2014)  og vurderet, at det ikke vil medføre væsentlige 
virkninger af miljøet. Projektet er således ikke VVM-pligtigt, hvilket vil sige at der ikke skal 
udarbejdes en VVM-redegørelse. Afgørelse herom er offentliggjort den 9. oktober 2014 med 
klagefrist den 7. november 2014. Kommunen modtog ingen klager over afgørelsen indenfor 
høringsperioden.

4. Etablering

Tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejdet efter § 33 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven er 
givet den 7. november 2014, og anlægsarbejdet forventes at være færdigt i primo marts 2015. 
Ibrugtagning af virksomheden forventes at ske i marts 2015.

5. Beliggenhed

Skærød Genbrugsstation ligger i Gribskov Kommune vest for Helsinge på adressen Industrivej 4, 
Skærød, 3200 Helsinge, matr. nr. 2k, Skærød By, Ramløse. Området har status som landzone. 
Beliggenheden fremgår af bilag 1.

5.1. Kommuneplan

Anlægget kræver ingen ændring i kommuneplanen.

5.2. Lokalplan og landzonetilladelse

Gribskov Kommune har den 8. oktober 2014 givet landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende 
genbrugsstation med ny containerplads samt etablering af 192 m2 kontorpavillon, heraf 24 m2 
overdækket areal, på den hidtidige containerplads. Landzonetilladelsen er givet i henhold til 
planlovens § 35, stk. 1. Der blev samtidig givet dispensation fra Lokalplan 30.84, men denne 
lokalplan er siden blevet ophævet.

5.3. Grundvand og drikkevandsinteresser

Genbrugsstationen er placeret i et område for særlige drikkevandsinteresser og ligger i 
indvindingsoplandet til Baunehøj Vandværk. Der findes ingen drikkevandsboringer i nærheden, og 
med henblik på sikring af grundvand etableres der fast belægning og afløb til offentligt 
spildevandssystem. Endvidere opbevares farligt affald i en særskilt bygning indrettet til formålet 
med forureningsforebyggende foranstaltninger.

5.4. Spildevand

Overfladevand samt sanitært spildevand fra mandskabspavillonen bliver ledt til offentligt 
kloaksystem som hidtil. Overfladevand afledes via olieudskiller og sandfang også til offentligt 
kloaksystem. Den samlede spildevandsmængde forventes at være som hidtil.



5.5. Jordforurening

Ifølge Danmarks Miljøportal er ejendommen dels V2-kortlagt og dels områdeklassificeret som 
område med krav om analyser.

5.6. Beskyttet natur

Der er 2,5 km til nærmeste Natura 2000-område, hvilket vurderes til at være udenfor risiko for 
påvirkning af anlægget.

Arealet til den nye containerplads grænser op til et plantebælte, som ligger ud mod Skærød Sø 
(omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3). Dette plantebælte opretholdes, og hverken spildevand 
eller overflade vil blive udledt til søen.

Gribskov Kommune besigtigede i medio juni og medio juli 2014 Skærød Sø med henblik på at 
registrere larver fra stor vandsalamander samt øvrige beskyttede arter efter bilag IV og Den Danske 
Rødliste. Der blev dog ikke observeret nogen af disse arter.

Stor Vandsalamander findes i anden (navnløs) § 3-registreret sø ca. 150 m fra arealet til den nye 
containerplads, men det vurderes, at dette vandområde ikke vil blive påvirket af anlægget.

6. Indretning og drift

6.1. Indretning

Indretningen af den nye genbrugsstation fremgår af bilag 2.

Ind- og udkørsel til og fra genbrugspladsen sker fra og til Industrivej via aflåselig port i pladsens 
nordlige del.

Pladsen er forsynet med hegn hele vejen rundt, hvilket sikrer at uvedkommende ikke har adgang 
uden for åbningstiderne. Dette hegn vil blive bevaret og udvidet i forbindelse med etablering af den 
nye containerplads. Der er endvidere etableret plantebælter langs den nordlige, vestlige og sydlige 
sider, og disse vil blive bevaret ved udvidelsen af genbrugsstationen.

Indretningen ved udvidelse af genbrugsstationen er baseret på ensrettet kørsel med adskillelse af 
tung og let trafik samt nedsænkede containere, som er i niveau med kørselsområderne, hvilket gør 
det let at aflæsse affald. Processerne på genbrugsstationen består af modtagelse og sortering af 
affald. Arealet med nedsænkede containere findes på nordøstsiden af eksisterende genbrugsplads.

Farligt affald, herunder olie og kemikalier, modtages og opbevares i særskilt bygning beliggende i 
pladsen vestlige del. Denne bygning er indrettet med opkanter og fast belagt betongulv, som hælder 
ind mod midten, hvor der er afløb til opsamlingstank. Der er desuden punktudsug fra tillukkede 
kemikaliebeholdere.

I pladsens sydøstlige hjørne findes en bygning for modtagelse af genbrugelige genstande, og 
pladsens nordøstlige del er omkredset af betonmure og indrettet til aflæsning af haveaffald.

Alle genbrugsstationens arealer er befæstede med tæt belægning (se belægningsplan for det ny 
anlæg, bilag 3).



I pladsens nordvestlige del etableres ny mandskabspavillon med informationscenter, kundetoilet, 
kontor og badefaciliteter.

6.2. Drift

Genbrugsstationen forventes åben inden for følgende tider:

Sommerhalvåret, alle dage:  09.00 – 18.00
Vinterhalvåret, alle dage:  09.00 – 17.00

Pladsen vil være bemandet i åbningstiden og aflåst uden for åbningstiden.

Der vil kun ske indsamling af affald på pladsen. Der forgår ingen form for behandling af affaldet. 
Enkelte fraktioner komprimeres dog.
De affaldstyper, der indsamles, fremgår af følgende skema.

Fraktion Container størrelse i m3 EAK
Maksimal 
oplag i tons

Årlig mængde
i tons (2013)

Akkumulatorer 1 m kasse 20 01 34 5 6,6
Asfalt 13,5
Batterier 10 stk. 120 liter fade 20 01 34 1  3,8
Beton 3 x 12 1329
Blandet byg 2 x 11 607,5
Deponi 1 x 20 20 03 99 10 129

Dæk 1 x 30 16 01 03 10 60,3

Elektronik - skærme 10 stk. bure 20 01 35 5 58,6
Elektronik - små 
husholdningapp. 10 stk. bure 20 01 35 5 106,9

Eternit 3 x 22 17 06 05 10 283

Flasker og glas 2 x 14 20 01 02 15 166

Gips 1 x 30 17 08 02 20 165,8

Haveaffald Haveaffaldsplads 4.765,4

Hård plast 1 x 30 20 01 39 5 70,4

Jern og metal 2 x 30 20 01 40 20 628,4

Jord 2 x 12 466,6

Kabler 1 x 10 7,8

Kasser - brød Bure / paller 0,4

Kasser - mælk Bure / paller 1,0

Lysstofrør og sparepærer 2 stk. standard kasser 20 01 21 1 1,6

Mursten 3 x 14 592,6

Pap 2 x 30 (komprimator) 20 01 01 10 227,8

Papir 1 x 26 20 01 01 10 302,8

Planglas 1 x 30 17 02 02 5 79,8

Plastfolie 1 x 28 20 01 39 5 26,4

Plasthavemøbler 1 x 30 17,3

PVC -hård 1 x 30 27,9

Småt brændbart 3 x 30 20 03 07 30 1052,6

Spildolie Tank på 1200 l 13,2

Spring- og polstrede møbler 2 x 30 20 03 07 86,8

Store husholdningsapp. 2 x 30 20 01 23 10 153,7

Stød og rødder Haveaffaldsplads 180,2



Trykimprægneret træ 1 x 30 20 01 37 50 276,1

Træ 3 x 30 993,2

Tøj og sko 3 x 2 20 01 10 1 63,5
Farligt affald. 
Modtages og opbevares i lukket
bygning Container størrelse i liter EAK

Maksimal 
oplag i kilo

Årlig mængde
i kilo

Farligt affald
22 stk spændlågsfade i str. 60 l, 120 l, 
200 l 28.100

Vandbaseret maling – ikke 
farligt 30 200127 1000 50.200

Spildolie 1200 200126 1000 13.200

Trykflasker Trådbure udendørs 160504 500 1,4

Trykflasker, brandslukkere Trådbure udendørs 0,2
Ikke-vandbaseret maling 12 x 660 l

Affaldet bortskaffes i overensstemmelse med gældende regulativer.

7. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

7.1. Luft

Der er etableret luftafkast på genbrugsstationens modtagebygning for farligt affald. Det forventes 
ikke, at der vil opstå luft- og lugtgener i forbindelse med driften. I virksomhedens ansøgning står 
der, at der ikke vil være støvfrembringende aktiviteter.

7.1.1. Kommunens vurdering

Kommunen forventer ikke nogen væsentlig luftforurening fra virksomheden. Dette er baseret på 
erfaringer fra den eksisterende virksomhed.

Der stilles standardvilkår om luftforurening med henblik på bl.a. luftafkast fra udsugning i 
modtagebygning for farligt affald.

7.2. Spildevand

Sanitært spildevand fra mandskabspavillon samt tag- og overfladevand ledes til det kommunale 
kloaksystem.

7.2.1. Kommunens vurdering

Afledning af sanitært spildevand og overfladevand sker som hidtil med nuværende 
tilslutningstilladelse. De nye anlæg forventes ikke at give betydeligt større mængder, og da der ikke 
udledes sanitært spildevand og regnvand til sø, vandløb eller hav, fastsættes der ikke vilkår om 
spildevand i miljøgodkendelsen.

7.3. Støj

Virksomheden oplyser, at støjfrembringende aktiviteter forekommer spredt og primært i 
åbningstiden. Støjkilderne i åbningstiden er fyldning og pakning af containere. Udover de perioder, 
hvor brugerne har adgang til at aflevere affald på pladsen, forventes der i mindre omfang støj i 
forbindelse med afhentning af containere morgen og aften i timerne før og efter åbningstiden.

Der forventes 200.000 besøgende pr. år og ca. 10 afhentninger af affald pr. dag svarende til 3.600 
lastbilskørsler om året.



Som støjforebyggende foranstaltning er der etableret støjskærm ud til Industrivej, og denne vil blive
bevaret under og efter udvidelsen. Da udvidelsen består i at placere nedsænkede containere på et 
lavereliggende areal bagved eksisterende genbrugsplads, forventer virksomheden, at støjniveauet vil
blive lavere end hidtil.

7.3.1. Kommunens vurdering

Det vurderes, at udvidelsen af genbrugsstationen ikke vil medføre en øget støjbelastning. 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er hidtil blevet overholdt, og der stilles fortsat krav herom. 
Ved evt. klage over støj fra naboer, kan der stilles krav til virksomheden om at foretage 
støjmålinger. Se vilkår under afsnit 13.

7.4. Affald

Håndtering og bortskaffelse af affald vil ske som hidtil. Farligt affald opbevares i modtagebygning 
særligt indrettet til formålet med fastbelagt gulv, som hælder ind mod midten, hvor der er afløb til 
opsamlingstank til evt. spild af olie og kemikalier. Desuden er de øvrige pladsarealer befæstede med
fald mod afløb, så der ikke er risiko for forurening af jord, grundvand og nærliggende sø.

7.4.1. Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at udvidelsen af genbrugsstationen ikke medfører ændringer i virksomhedens 
håndtering og bortskaffelse af affald, og at der ikke vil være risiko for forurening.  Der stilles i 
miljøgodkendelsen standardvilkår om affald, herunder opbevaring, sortering og mængder.

7.5. Beskyttelse af jord og grundvand

Genbrugsstationen er placeret i et område for særlige drikkevandsinteresser og ligger i 
indvindingsoplandet til Baunehøj Vandværk. Der findes ingen drikkevandsboringer i nærheden, og 
med henblik på sikring af grundvand etableres der fast belægning og afløb til offentligt 
spildevandssystem. Endvidere opbevares farligt affald i en særskilt bygning indrettet til formålet 
med forureningsforebyggende foranstaltninger.

7.5.1. Kommunens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det, at anlægget ikke vil udgøre nogen risiko for forurening af
grundvand. Der stilles standardvilkår for beskyttelse af jord og grundvand.

8. Egenkontrol

Ansøgningen indeholder ikke oplysninger omkring egenkontrol. Der stilles i denne forbindelse 
vilkår om, at virksomheden skal foretage visuel kontrol med befæstede arealer samt føre en 
driftsjournal. Se standardvilkår under afsnit 13.

9. Driftsforstyrrelser og uheld

Virksomheden har intet oplyst om driftsforstyrrelser og uheld. Anlægget er ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Da anlægget ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen, vurderer 
kommunen, at der ikke er væsentlig risiko for driftsforstyrrelser og uheld.

10. Bedst tilgængelige teknologi

Da virksomheden er omfattet af standardvilkår, skal virksomheden ikke redegøre for bedst 



tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Kommunen vurderer, at 
virksomheden ligger inden for miljøstyrelsens standardvilkår, som er baseret på BAT. 

11. Ophør af virksomhed

Der stilles standardvilkår for, hvilke foranstaltninger der skal træffes ved ophør af virksomheden.

12. Konklusion

På baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale og kommunens ovennævnte vurderinger, 
vurderes det, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er 
uforeneligt med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Derfor kan kommunen meddele 
miljøgodkendelse til det ansøgte på visse vilkår. 

13. Vilkår

Gribskov Kommune meddeler hermed tilladelse til udvidelse og fornyelse af Skærød 
Genbrugsstation, Industrivej 4, 3200 Helsinge.

Vilkår for miljøgodkendelsen er fastsat på baggrund af oplysninger i ansøgningsmaterialet samt 
tidligere erfaringer for eksisterende genbrugsstation. Der er taget udgangspunkt i standardvilkårene 
for virksomhedstyperne K 211 (Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald 
fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere 
end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3). De øvrige vilkår er fastsat af Gribskov 
Kommune i overensstemmelse med vurderingen. Miljøgodkendelsen meddeles på følgende vilkår.

Generelt
1. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes 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.
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver 
mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes 
betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er 
uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift
3. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde
sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i tilfælde af uheld.
4. Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol 
og vejlede borgerne til korrekt aflevering.
5. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt 
mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.
6. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1nævnte affaldsarter. 
 
Affaldsart

Akkumulatorer
Asfalt 
Batterier
Beton
Blandet byg 
Deponi 

Dæk

Elektronik - skærme



Elektronik - små husholdningapp.

Eternit

Flasker og glas

Gips

Haveaffald

Hård plast 

Jern og metal

Jord

Kabler

Kasser - brød

Kasser - mælk

Lysstofrør og sparepærer

Mursten

Pap

Papir

Planglas 

Plastfolie

Plasthavemøbler

PVC -hård

Småt brændbart

Spildolie

Spring- og polstrede møbler

Store husholdningsapp.

Stort brændbart (udgår)

Stød og rødder

Trykimprægneret træ

Træ 

Tøj og sko
Farligt affald. 
Modtages og opbevares i lukket bygning

Farligt affald

Vandbaseret maling – ikke farligt

Spildolie 

Trykflasker

Trykflasker, brandslukkere
Maling – ikke vandbaseret

   
7. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, 
og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for
farligt affald i de dertil indrettede faciliteter.
8. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og
som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i 
et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden 
og orientere om affaldet.

Farligt affald

Ved farligt affald i vilkår 9, 10, 16 og 18 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret træ, batterier, 
lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige materialer.
9. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald/år.
10. Det farlige affald skal opbevares uden for publikums direkte adgangsmulighed.



11. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald. Olieaffald, 
der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.
12. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager, skal emballagen 
eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende 
affaldsart.
13. Olieaffald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod 
vejrlig, eller i en specialcontainer. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet 
således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder
i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads eller i 
specialcontaineren.
14. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der beskytter mod 
beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
15. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg eller i 
bygningen/specialcontaineren til farligt affald.
16. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb til kloak, jf. dog 
vilkår 13 for så vidt angår olieaffald.
I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med tæt belægning og udføres med et fald på
mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en tæt opsamlingsgrube eller -tank.
Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de affaldsarter, der 
opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor overfladevand ledes til afløb med 
spærringsventil. Containeren skal forsynes med render og en grube eller tank til opsamling af 
eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på 
en tæt belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingsgrube.
Opsamlingsgrube eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den største beholder af 
flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.

Andet affald

17. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump.
18. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles eller byttes 
farligt affald, herunder maling.
19. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald, må dette højst 
opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det er særligt lugtende affald, skal det 
snarest muligt videretransporteres.
20. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at papir, 
plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.

Luftforurening
21. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
22. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller overdækket 
container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne 
asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges. Såfremt der alligevel under håndteringen sker 
beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
23. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares 
farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er 
placeret.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
24. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.



25. Båse med jern- og metalaffald og åbne containere uden sump til jern- og metalaffald skal 
placeres på et område med tæt belægning med fald mod grube eller afløb. Der stilles ikke krav til 
områder, hvor der placeres lukkede/overdækkede containere til jern- og metalaffald med en sump 
inden i.
26. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med
fald mod afløb.
27. Befæstede og tætte arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så 
hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
28. Grube, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller 
specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt holdes tom. Indholdet 
skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
29. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et areal med tæt belægning og fald mod 
grube eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning 
foregår.
30. Udendørs tanke skal være sikret mod påkørsel.
31. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. 
Påfyldningsstudse og aftapningshaner (aftapningsanordninger) på tanke med olieprodukter, 
herunder motorbrændstof, skal placeres inden for konturen af en tæt belægning og, hvis udendørs, 
med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt 
spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i 
bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

Affald
32. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og 
affaldsområder.
33. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende 
anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid 
forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
34. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang
pr. uge i sommerhalvåret.

Egenkontrol
35. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af arealer med tæt 
belægning samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og udbedre eventuelle skader. Der skal 
mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de øvrige befæstede arealer Resultatet af 
besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen. Tilsynsmyndigheden kan højst hvert 
tredje år kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.

Driftsjournal

36. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
– Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 9.
– Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer og 
gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
  Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter.
  Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden.



Støj
Virksomhedens eksterne støjbelastning må i skel til opholdsareal ved nærmest liggende enkeltbolig 
i landzone ikke overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de 
ækvivalente korrigerede lydniveauer i dB(A).

Dag Periode Støjgrænseværdi
dB(A)re 20 µPa

Mandag - fredag 07.00 – 18.00 55

Lørdag 07.00 - 14.00 55

Mandag - fredag 18.00 – 22.00 45

Lørdag 14.00 – 22.00 45

Søn- og helligdage 07.00 – 22.00 45

Alle dage 22.00 – 07.00 40

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (22.00 - 07.00) ikke overstige 55 dB(A).

For dagsperioden (07.00 - 18.00) må grænseværdierne ikke overskrides inden for det mest belastede
tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden (18.00 - 22.00) må grænseværdierne ikke overskrides inden for den mest 
støjbelastede time.

For natperioden (22.00 - 07.0) må grænseværdierne ikke overskrides inden for den mest 
støjbelastede halve time.

Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens opfordring lade udføre støjmålinger som 
dokumentation for, at grænseværdierne i vilkår 21 er overholdt. 

Dokumentationen skal ske i form af beregninger udført efter den nordiske beregningsmetode for 
ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens vejledning nr 5/1993. Dokumentationen skal 
indeholde de oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for vurdering af 
rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke 
angives.

Som alternativ til ovennævnte beregning kan dokumentationen ske ved måling af den støj, 
virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 og nr. 6/1984.

Beregningerne eller målingerne skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK 
eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj".

Målingerne skal udføres, når virksomheden er i fuld drift.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen af måle- eller beregningsresultaterne indsendes til 
tilsynsmyndigheden, og et eksemplar skal opbevares mindst 5 år på virksomheden.



Kravet kan højst stilles en gang årligt med mindre kravværdierne ved en tidligere måling ikke har 
været overholdt, eller tilsynsmyndigheden har modtaget berettigede klager over fra virksomheden.

Alle udgifter til støjmålinger skal betales af virksomheden.



14. Ikrafttrædelse, tidsfrister, klagevejledning og offentliggørelse  

14.1. Ikrafttrædelse 

Godkendelsen træder i kraft den ?. Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at 
ændre vilkårene i godkendelsen eller helt at ophæve godkendelsen.

14.2. Tidsfrister

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis 
afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at 
klagemyndigheden har truffet en afgørelse.

14.3. Klage

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• Ansøger

• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald

• Sundhedsstyrelsen

• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den 
konkrete afgørelse jvf. Miljøbeskyttelseslovens §99 og §100.

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et 
link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Det er en betingelse for behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 

Gebyret tilbagebetales bl.a., hvis

• Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.

• Klageren får helt eller delvis medhold i klagen.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af fristen for 
efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i 
klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Miljøgodkendelsen vil kunne udnyttes i den tid Natur- og Miljøklagenævnet behandler en klage, 
med mindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de 
vilkår, der er stillet i tillægget til miljøgodkendelse samt vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse. 
Dette indebærer dog ingen begrænsninger for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve 
godkendelsen. Det er derfor virksomhedens ansvar, hvis godkendelsen benyttes inden klagefristens 



– og inden en eventuel klage er afgjort af Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen af denne godkendelse.

14.4. Offentliggørelse 

Godkendelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den ?. Der vil efterfølgende være en kort 
notits i Ugeposten, som vil henvise til afgørelsen på kommunens hjemmeside. Klagefristen er den ?.

Følgende er samtidigt underrettet om godkendelsen:
Skærød Genbrugsstation v. rådgiver FM Larsen (fml@fmlarsen.dk)
Gribvand (hh@gribvand.dk)
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk  ) 
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling (gribskov@dn.dk)
Embedslægen (Sundhedsstyrelsen): seost@sst.dk
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk   og nordsjaelland@friluftsraadet.dk)
Dansk ornitologisk forening (dof@dof.dk  )
Region Hovedstaden (regionh@regionh.dk)

14.5. Generelt

Godkendelsen omfatter udelukkende forholdet til miljølovgivningen. Andre godkendelser/tilladelser
i forhold til anden lovgivning - f.eks. byggeloven og planloven - skal søges separat.

Hvis virksomheden udvides eller ændres bygningsmæsssigt eller driftsmæssigt, så det betyder større
eller anden forurening, skal dette godkendes af tilsynsmyndigheden, før udvidelsen eller ændringen 
sker (miljøbeskyttelseslovens § 33).



Bilag 1: Skærød Genbrugsstations beliggenhed



Bilag 2: Indretning af genbrugspladsen



Bilag 3: Belægningsplan


