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Afgørelse om VVM-pligt og afslag på ansøgning om 
miljøgodkendelse af forsøg med shredderaffald 
Miljøstyrelsen meddeler hermed afgørelse om VVM-pligt og afslag på 
miljøgodkendelse af forsøg med forbrænding af shredderaffald på 
Affaldvarme Aarhus, Forbrændingsanlægget i Lisbjerg.  
 
Afgørelsen om VVM-pligt har hjemmel i VVM-bekendtgørelsens § 3, stk. 1, 
jf. bilag 1, pkt. 9, og § 3, stk. 4 modsætningsvis. Afgørelsen om afslag på 
miljøgodkendelse har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
Hvis Affaldvarme Aarhus, Forbrændingsanlægget i Lisbjerg i stedet ønsker 
permanent godkendelse til forbrænding af shredderaffald omfattet af punkt 9 
i bilag 1 I VVM -bekendtgørelsen, skal der indsendes en anmeldelse og 
miljøansøgning om dette.  
 
Baggrund 
Affaldvarme Aarhus har d. 21. maj 2012 fremsendt anmeldelse og ansøgning 
om forsøg med forbrænding af shredderaffald på forbrændingsanlægget i 
Lisbjerg.  
 
Der ansøges om forbrænding af op til 10 % shredderaffald på alle 3 ovnlinjer 
på forbrændingsanlægget svarende til ca. 37.500 tons shredderaffald. Det er 
hensigten at gennemføre forsøget i den resterende del af 2012 og i 2013. 
Shredderaffald vil blive forbrændt sammen med almindeligt 
forbrændingsegnet affald. 
 
Formålet med forsøget er primært at belyse eventuelle ændringer i 
slaggekvaliteten, som resultat af forbrænding af shredderaffald.  
 
Afgørelse om VVM-pligt 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning.  
 
Shredderaffald er klassificeret som farligt affald. Ifølge VVM 
bekendtgørelsen er forbrænding af farligt affald omfattet af bilag 1 punkt 9 
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og er derfor som udgangspunkt VVM-pligtigt.  Efter bekendtgørelsens § 3 
stk. 4, kan der gøres en undtagelse for forsøgsanlæg, hvor der skal tages 
hensyn til kriterierne i bilag 3 i bekendtgørelsen. Ifølge kriterierne i bilag 3 
kan afgøres, at også forsøgsanlæg er VVM pligtige. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte mængde er for stor til, at projektet 
kan karakteriseres som et forsøg, som er omfattet af § 3, stk. 4.  
 
Afslag på miljøgodkendelse 
Miljøstyrelsens vurdering      
Der ansøges om forbrænding af op til shredderaffald i de ca. 1½ år forsøget 
varer. Dette svarer til ca. 37.500 tons shredderaffald i alt. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at forbrænding af shredderaffald på Affaldvarme 
Århus er godkendelsespligtig, da forbrænding af shredderaffald ikke er 
omfattet af Affaldvarme Århus miljøgodkendelse af 7. januar 2005 vilkår 
C2, om hvilke affaldstyper og affaldsfraktioner, der må modtages til 
forbrænding.  
 
Formålet med forsøget er at belyse eventuelle ændringer i slaggekvaliteten. 
Det vurderes, at i et forsøg hvor kun 10 % af affaldet er shredderaffald, og 
sammensætningen af det øvrige affald ikke er kendt, er det vanskeligt at 
vurdere slaggekvaliteten. En teoretisk beregning af massebalancen på 
baggrund af analyser af shredderaffaldets indhold vil formentligt i lige så høj 
grad give et billede af, hvor meget shredderaffaldet vil bidrage til 
tungmetaller i slagge, røggasser og restprodukter.  
 
Der er allerede udført forsøg med forbrænding af shredderaffald bl.a. på 
Amagerforbrænding. Miljøstyrelsen mener ikke ud fra ansøgningen, at det 
ansøgte forsøg kan bibringe ny og relevant viden i forhold til de allerede 
gennemførte forsøg. Enkelte anlæg har desuden fået tilladelse til permanent 
forbrænding af shredderaffald.  
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der skal gives afslag på at ansøgningen om 
forbrænding af shredderaffald.   
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen om VVM-pligt og afslag på miljøgodkendelse offentliggøres på 
www.mst.dk den 4. juli 2012.  
 
Klagevejledning 
Afgørelse om VVM-pligt  
Afgørelsen om VVM-pligt kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for 
så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 
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har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59.  
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsernes offentliggørelse. Klage skal sendes 
direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København 
NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk.  
 
Afslag på miljøgodkendelse 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 
Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 8. august 
2012 inden kl. 16.00. 
 
Miljøstyrelsen videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandling af 
sagen. 
 
Gebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, 
at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter 
modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Klagen 
afvises ved for sen betaling. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde 
behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis 
klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og 
gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Afgørelserne kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra den 
offentlige bekendtgørelse. 
 
Med venlig hilsen 
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