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Påbud om ændring af støjgrænser for Forlev Miljøanlæg 
Miljøstyrelsen meddeler hermed Forlev Miljøanlæg påbud om ændring af støjvilkår og om do-
kumentation for overholdelse af nye støjvilkår.  
 
 
Vilkår F1 i den revurderede miljøgodkendelse af Forlev miljøanlæg af 1. december 2009 ænd-
res til: 
 

Støjgrænser 
F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbe-

lastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne vær-
dier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydtryksniveauer i dB(A).  
 

 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

Områder for 
blandet bolig og 
erhverv og boli-
ger I det åbne 

land. 
Område type 3. 

dB(A) 

Erhvervs og 
industriområ-
der med for-
bud mod ge-
nerende virk-

somheder. 
Områdetype 2. 

dB (A) 

Mandag-fredag 07-18 8 55  
60 

Lørdag 07-14 7 55 60 
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Lørdag 14-18 4 45 60 

Søn- & helligdage 07-18 8 45 
60 

Alle dage 18-22 1 45 60 

Alle dage 22-07 0,5 40 60 

Maksimalværdi 22-07 - 55 
- 

 
Støjgrænserne for områdetype 3 skal overholdes ved alle vinduer o. lign i boliger i alle etage-
højder samt på alle udendørs opholdsarealer tilknyttet boligerne dvs. haver, terrasser o.lign i 1,5 
m. højde. Støjgrænserne for områdetype 2. skal overholdes ved alle vinduer til kontorarbejds-
pladser samt på alle udendørs arealer i 1,5 m højde. 
 
Senest 3 måneder efter dette påbud, skal grænseværdierne være dokumenteret overholdt. 
 
Kort over området med boliger og tilknyttede udearealer, martikelgrænser, lokalplansgrænser 
og husnumre og angivelse af områdetyper findes i bilag A” 
 
 
Vilkår F1A   

Forlev Miljøanlæg skal kunne dokumentere, at forudsætningerne for støjberegningerne 
er overholdt. 
I årsrapporten skal det være dokumenteret, at antallet af tilkørte og frakørte køretøjer 
svarer til, eller er mindre end, det i antal, der er lagt til grund for støjberegningen. 
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Bilag A.  
Kort over området med boliger og tilknyttede udearealer, matrikelgrænser, lokalplansgrænser 
og husnumre 
 
 

 
 
Angivelse af områdetyper: 
Kort over området ved Forlev Miljøanlæg med indtegnet lokalplanområde udlagt til kontrolleret 
losseplads (gråskraveret). Øvrige område er ikke lokalplanlagt. Området er landzone med blan-
det bolig og erhverv. Den del af matrikel 8i, der ligger i den grå skravering, der afgrænser områ-
det udlagt i lokalplan 85 til kontrolleret losseplads, har støjgrænser som område type 2. Alle 
øvrige boliger incl. udendørsarealer, udenfor lokalplanområdet har støjgrænser som område 
type 3. 
 
Hvis ejendommen beliggende i lokalplanområdets nord-vestlige hjørne (matrikel 7g) bliver solgt 
eller lejet ud til anden anvendelse end Affaldplus´ lossepladsaktiviteter, får ejendommen støj-
grænser som område type 2. Affald Plus skal senest på afhændelsesdagen have dokumenteret 
at støjgrænserne ved ejendommen kan overholdes. 
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Baggrund for varsel om påbud 
 
AffaldPlus, Forlev Miljøanlæg, har i brev af 30 marts 2011, ansøgt om lempelse af støjvilkår fra 
50 dB(A) til 55 dB(A) mandag til fredag 7-18, så de i dette tidsrum svarer til Miljøstyrelsens vej-
ledende støjgrænser for blandet bolig og erhverv1. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at en ændring af virksomhedens støjvilkår skal omfatte alle 
forhold, hvor de eksisterende vilkår afviger fra Miljøstyrelsens vejledninger og almindelig prak-
sis. 
 
I Forlev Miljøanlægs revurderede miljøgodkendelse af 1.december 2009 er der i vilkår F1 fast-
sat grænseværdier for støj ved virksomhedens skelgrænse.  
 
Vilkår F1 lyder 
 
”Det energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau Lr fra anlæggets samlede aktivi-
teter, må ikke overstige følgende grænseværdier ved skelgrænsen: 
 
Mandag til fredag Kl. 07.00-18.00 50 dB(A) 
Mandag til fredag Kl. 18.00-22.00 45 dB(A) 
Lørdag Kl. 07.00-14.00 50 dB(A) 
Lørdag Kl. 14.00-22.00 45 dB(A) 
Søn- og helligdage  Kl. 07.00-22.00 45 dB(A) 
Alle dage Kl. 22.00-07.00 40 dB(A) 

 
Senest 3 måneder fra dato for revurdering skal Forlev Miljøanlæg fremsende handlingsplan for 
hvorledes vilkåret kan overholdes.” 
 
 
I dokumentet ”Forlængelse af virksomhedsgodkendelse af Forlev kontrollerede losseplads” 
meddelt den 23. december 19872 er der vilkårsfastsat en støjgrænse på 50 dB(A) alle dage alle 
døgnets timer. I godkendelsen af udvidelse af Forlev kontrollerede losseplads fra 1992, er vilkå-
ret videreført, med den tilføjelse, at lydtryksniveauet skal måles 3 m fra facaden ved nærmeste 
bolig. I revurderingen af godkendelsen i 2002 (som er gældende vilkår da revurderingen fra 
2009 er påklaget) er dette vilkår ændret, så det lyder: 
 
”Den energiækvivalente, korrigerede A-vægtede lydtryksniveau, Lr, fra anlæggets samlede akti-
viteter må ikke overstige følgende grænseværdier ved grænsen til nærmeste bolig – målt 3,5 
meter fra facade, der vender mod virksomheden: 
Mandag til fredag  kl. 07.00-18-00 50 dB(A) 
Mandag til fredag  kl. 18.00-22.00 45 dB(A) 
Lørdag  kl. 07.00-14.00 50dB(A) 
Søn- og helligdge kl. 07.00-22.00 45 dB(A) 
Alle dage  kl. 22.00-07.00 40 dB(A)3” 
 

                                                 
1 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder 
2 Miljøstyrelsen Roskilde er ikke i besiddelse af den første godkendelse fra 1977 og heller ikke i besiddelse af doku-
mentet ”Ændring af støjvilkår 29. juni 1984”.  
3 Det antages, at det blot er en forglemmelse, at der ikke er angivet støjgrænser for lørdage kl. 14.00 – 22. 
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I kommentarerne til denne godkendelse fra 2002 vurderes det, at støjgrænsen på 50 dB(A) i 
dagtimerne og de skærpede støjgrænser for øvrige tidspunkter kan overholdes, hvis der opstil-
les en skærm af halmballer i 5. m højde, mens der fjernes forbrændingsegnet affald. I kommen-
tarerne oplyses, at de 50 dB(A) er en skærpelse af den vejledende grænseværdi, der er 55 
dB(A), og at der senere skal udføres en samlet støjkortlægning, der skal vise om grænseværdi-
erne kan overholdes. Miljøstyrelsen Roskilde er ikke bekendt med, at der er udført en støjkort-
lægning før 2009 og 2011. 
 
I de ovennævnte godkendelser og revurderinger er der ikke begrundelser for at fastsætte en 
skærpet grænseværdi på 50 dB(A). I godkendelsen fra 2002 er dog vurderet, at grænseværdien 
kan overholdes. Denne vurdering foretages dog kun ud fra støj fra de interne maskiner og vur-
derer ikke støjpåvirkningen af de mange til- og frakørende lastbiler.  
 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer derfor, at der ikke har været tilstrækkelig viden og begrundelse 
for at skærpe Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi fra 55 dB(A) til 50 dB(A) i dagtimerne.  
 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at nærværende vilkårsændring, vil give både naboer og virk-
somheden mere rimelige forhold. Det nye vilkår kan betyde både en lempelse og en skærpelse 
af støjkrav, hvilket vil blive gennemgået nedenfor. 
 
Planforhold og vurdering af de nærmeste boligbebyggelser. 
Arealet hvor Forlev Miljøanlæg ligger, er i lokalplanen nr. 85 oktober 1993, udlagt til ”Offentligt 
formål, kontrolleret losseplads med fritliggende bygninger og anlæg”. Lokalplanområdet dækker 
også naboejendommen matrikel nr. 8i. Ejendommen er ikke ejet eller drevet af AffaldPlus, og 
den faktiske anvendelse af matrikel 8i er anden erhvervsmæssig virksomhed end lossepladsak-
tivitet. På ejendommen er der værksted, garagebygning og lagerplads for granitsten olign. Ma-
triklen omfatter desuden indkørslen til Forlev Miljøanlæg. 
 
Erhvervet, der udføres på matrikel nr. 8i, vurderes til at være sidestillet med ”Erhvervs- og indu-
striområde med forbud mod generende virksomheder”. jvf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 
5/1984. 
 
De nærliggende områder er i kommuneplanen udlagt som landzone og er ikke lokalplanlagt.   
 
De nærmeste boliger er sydøst for indkørslen ”Grusgravgård” på Vejlagervej nr. 2 og syd-vest 
for indkørslen og vest for matrikel nr. 8i, Vejlagervej nr. 4 og Vejlagervej nr. 6. Alle boliger i om-
rådet vurderes til være spredt bebyggelse i det åbne land og/eller blandet bolig og erhverv. 
 
Hvor skal grænseværdierne overholdes? 
I revurderingen fra 2009 er det vilkårsfastsat, at grænseværdierne skal overholdes i virksomhe-
dens skel. Dette er ikke i overensstemmelse med gældende praksis. I bebyggelser skal støj-
grænserne overholdes ved boligen i alle relevante etagehøjder på boligens facade og ved boli-
gens udearealer i 1,5 m´s højde. Ved boliger i det åbne land og i områder med blandet bolig og 
erhverv kan det ved en konkret vurdering afgøres, at det kun er ved udendørs opholdsarealer at 
støjgrænserne skal overholdes, hvis fx udearealet er af væsentlig størrelse eller dele af boli-
gens udeareal anvendes til erhverv, parkeringsplads o. lign.. 
 
Konsekvensen af ændret vilkår er, at støjgrænserne skal dokumenteres overholdt ved boligerne 
øverste etager, hvilket er en skærpelse af nuværende vilkår.   
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På matrikel nr. 8i, som ligger i lokalplanområdet udlagt til kontrolleret losseplads, vurderes det, 
at støjgrænserne for område type 2 skal overholdes i alle områder i 1,5 m. højde, og ved vindu-
er til kontorarbejdspladser o. lign.. En del af hegn og støjværn mellem indkørslen til Forlev Los-
seplads og matrikel nr. 8i er en facade af en værkstedsbygning der ligger umiddelbart i indkørs-
len. I denne facade er der et vindue til et værksted. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at bygnin-
gen således ikke indeholder kontorarbejdspladser, og at bygningen udgør en del af støjværnet, 
hvorfor støjgrænsen på 60 dB ikke skal overholdes ved dette vindue 
 
Hvilke støjgrænser skal overholdes: 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at de boliger, der er ligger i støjmæssig relevant nærhed af 
Forlev Miljøanlæg, skal være omfattet af samme støjgrænser som område type 3 i Miljøstyrel-
sens støjvejledning ”Områder for blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder og (by-
kerne)” Herved bliver støjgrænserne lempet i dagtimerne mandag til fredag samt lørdag 7-14, i 
forhold til gældende vilkår for Forlev Miljøanlæg. Ud fra en konkret vurdering af området, og 
med henblik på at følge almindelig praksis, er dette rimeligt, da der er tale om spredt bebyggel-
se med enkelte boliger med eget erhverv. 
 
Støjpåvirkningen af boligerne udenfor almindelig arbejdstid bør derimod ikke afvige fra normen 
om, at beboere ikke skal udsættes for generende støj. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser 
for område type 3, svarer på disse tidspunkter til de nuværende støjgrænser. Støjgrænser for 
aften og nattetimer samt lørdag efter kl. 14. og søn- og helligdage fastholdes derfor som de nu-
værende. 
 
Virksomheden på matrikel nr. 8i vurderes til at skulle have støjgrænser som område type 2 i 
Miljøstyrelsens støjvejledning. Dette er 60 dB(A) for alle dage og tidspunkter. 
 
Eksisterende støjberegninger. 
Den seneste støjrapport der er udført den 6. januar 2011, er beregnet for aktiviteter i dagperio-
den 7.00 – 18.00 i 1,5 m højde, midlet over 8 timer. 
 
Lydtryksniveauet i referencepunkterne R1, R1B, og R2 er inklusiv et impulstillæg på 5 dB. Det 
fremgår ikke af støjredegørelsen hvad usikkerheden er på beregningen, og det antages derfor, 
at usikkerheden IKKE er fratrukket det oplyste lydtryksniveau. 
 
Støjrapporten viser, at lydtryksniveauet er på 63,1 dB(A) i referencepunkt R1B selv med den 
nye støjskærm mod matrikel nr. 8i. Hverken den eksisterende grænseværdi på 50 dB(A) eller 
den ændrede grænseværdi på 60 dB(A) kan overholdes. Derfor skal der foretages yderligere 
støjdæmpende foranstaltninger. 
 
I referencepunkt R2 Vejlagervej 2, er lydtryksniveauet 50,7 dB(A), hvorfor nuværende grænse-
værdi ikke kan overholdes. Ved øvrige boliger i 1,5 m højde og ved alle udearealer i 1,5 m høj-
de kan nuværende grænseværdi overholdes i dagtimerne.   
 
Ved en lempelse af grænseværdierne til 55 dB(A) kan støjkravene overholdes i 1,5 m’s højde i 
dagtimerne 
 
Støjberegningen dokumenterer ikke, hvorvidt støjgrænserne kan overholdes i alle etagehøjder 
ved vinduer o.lign. ved boligerne i dagtimerne, og den dokumenterer heller ikke, om støjgræn-
ser kan overholdes i aften- og nattetimerne, lørdage samt søn- og helligdage. 
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Supplerende støjberegning og supplerende støjforebyggelse 
Der skal udføres en supplerende støjberegning til dokumentation for, at nye støjvilkår er over-
holdt, senest 3 måneder efter meddelelsen af dette påbud. I denne støjberegning skal det vur-
deres nøjere, om der skal gives impuls tillæg på 5 dB på flere punkter end referencepunkt R1, 
R1B og R2. 
 
Når der som i dette tilfælde træffes afgørelse om ændrede støjgrænser, må ubestemtheden 
ikke tages med i vurderingen. Dvs. at ubestemtheden i støjrapporten fra 2011 ikke må medta-
ges i vurderingen af, hvorvidt de nye støjgrænser kan overholdes. Det samme gælder støjbe-
regninger omkring den nye støjskærm, hvor ubestemtheden ikke må fratrækkes i vurdering af, 
hvorvidt støjskærmen er en tilstrækkelig foranstaltning.  
 
Derfor vurderer Miljøstyrelsen Roskilde, at Forlev Miljøanlæg skal udføre yderligere støjdæm-
pende foranstaltninger, og efterfølgende dokumenterer at grænseværdierne er overholdt i alle 
døgnets timer.  
 
 
Øvrige oplysninger 
 
Varsel om påbud om ændrede støjvilkår blev sendt i høring hos virksomheden og nærmeste 
naboer den 20. oktober 2011. 
 
Ved parthøringens udløb, var der ikke indkommet skriftlige kommentarer. På et møde den 7. 
november, mellem AffaldPlus og Miljøstyrelsen Roskilde, er der refereret følgende kommenta-
rer: 
 

• Det skal undersøges om midlingstiden søndag i dagtimerne er rigtig.  
• Der er ikke foretaget målinger i aftentimerne samt om lørdagen og søndagen. Hvis 

Forlev Miljøanlæg har drift eller ønsker at have mulighed for drift i disse timer, skal 
der udføres støjberegninger.  

• Inden Forlev Miljøanlæg igangsætter støjdæmpende foranstaltninger, bør der foreta-
ges støjberegninger ved boligernes øverste etager, for at vurdere om overholdes af 
støjkravene i højderne betyder genvurdering af de støjdæmpende foranstaltninger. 

• Forlev Miljøanlæg optæller lastbiler og kan derfor let dokumentere, at de overholder 
det antal kørsler, der ligger til grund for støjberegningen. Dokumentation skal opgø-
res i årsrapporten. 

• Ved tilsynet blev observeret et vindue i gavlen af værkstedsbygning/garage lige ud 
for vægten. Dette skal ikke medtages ved vurdering af overholdelse af støjkrav, da 
vinduet sidder i et værkstedsrum og ikke kontorrum.  

• Gitterporten til naboens oplagsplads planlægges isoleret. Vigtigt at isoleringen sker 
med støjabsorberende materiale for ikke at risikere støjreflektion mod Grusgravgår-
den, hvor støjkravet er på ca. 53 dB(A). 

• Opmærksomhed på støjbidrag fra gasmotor. Døren til bygningen (container) skal 
holdes lukket. Morten Larsen oplyste, at tidligere støjklage over støj fra gasmotor 
skyldtes et leje, der var gået. Er blevet repareret straks herefter. 

 
 
Kommentarerne har ikke medført ændringer i påbudsteksten, men det er i kommentarerne til 
påbuddet understreget, at støjgrænser ikke skal overholdes ved vinduet i værkstedsbygningens 
facade, der i sig selv udgør støjdæmpningen mellem indkørslen og matrikel nr. 8i. 
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Til samme møde var indkaldt naboer til partshøring. Månedsdatoen var fejlagtigt oplyst til at 
være i oktober frem for november. En enkelt nabo kontaktede MST Roskilde og AffaldPlus en 
uge forinden og fik oplyst den korrekte dato, men deltog ikke i mødet. MST vurderede, at da et 
nabomøde ikke er en afgørende del af partshøringen, er høringen blevet gennemført uden ind-
kaldelse til nyt nabomøde. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugenyt Slagelse og kan ses på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41a, jf. § 41, stk. 1 i miljøbe-
skyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet 
fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages,  
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 
4000 Roskilde eller anbri@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 13. februar 2012 
inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbeta-
ler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner 
og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndig-
heder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har mod-
taget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. 
Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning 
om gebyrordningen 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 kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med 
mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offent-
liggørelsen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Annemarie 
Miljøstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
Tlf.: 72544288 
e.mail.: anbri@mst.dk 


