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1. INDLEDNING 
  
Stena Recycling A/S på Grenaa Havn er en genvindingsvirksomhed som 
behandler jern- og metalskrot. På virksomheden er bl.a. et shredderanlæg, 
som neddeler skrotten inden det afsættes genbrug. Virksomheden er 
godkendt i 2006 og har miljøgodkendelse til at modtage og behandle en 
årlig mængde på 250.000 tons jern- og metalskrot. 
 
Stena Recycling A/S på Grenaa Havn har søgt om miljøgodkendelse til at 
øge udsuget på sorterhuset fra 8.000 m3 pr. time til 12.000 m3 pr. time. 
Udsuget er installeret af hensyn til arbejdsmiljøet i sorterhuset, hvor der 
foregår manuel frasortering af urenheder fx plast, klude, gummi fra det 
jern og metal, som er neddelt i shredderanlægget. 
 
Det nye ventilationsanlæg får ikke betydning for støj ved nærmeste boliger.  
 
Godkendelsen gives som en tillægsgodkendelse til den gældende 
godkendelse af 26. januar 2006.   
 
Vilkår for godkendelsen er i afsnit 2, Miljøstyrelsens vurdering i afsnit 3, 
klagevejledning i afsnit 4, og ansøgningen fra Stena Recycling kan ses i 
bilag A. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed udsugning på sorterhuset.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen er et tillæg til miljøgodkendelse af 26. januar 2006 og gives under 
forudsætning af at såvel vilkår i godkendelse af 26. januar 2006 som vilkår i 
nærværende godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne 
i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen 
har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens 
hovedlistepunkt.   
 
Shredderanlæg omfattet af listepunkt 5.3 b) skal være revurderet senest 1. juli 
2015. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår:     
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
  
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis godkendelsen ikke er taget i brug inden 2 år 

fra godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens 
indhold. 

 
 A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

godkendelse ikke overholdes. Med straks menes første hverdag inden kl. 
16 efter virksomheden har konstateret overskridelsen 

 
A4 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar 

fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at 
påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante 
del af virksomheden straks indstilles. 

 
A5 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring 

af, at vilkårene igen overholdes. 
 
Indretning og drift 
 
B1 Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssted, der gør 

det muligt at kontrollere afkastluften.  
 

Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001. 
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B2 Udsuget må ikke være i drift, hvis en etableret renseforanstaltning ikke er i 

drift.  
 

Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssted, der gør 
det muligt at kontrollere afkastluften.  

 
Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001. 
 

Luftforurening 
 
Støv 

    
Afkasthøjder og luftmængder 

C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 
værdier, der er anført her: 

 

Afkast 

 

Fra 

Nr. 

Min. 

afkasthøjde 

(m) 

Max. 

luftmængde 

(Nm3/time) 

Udsug fra sorterhus 2 1 m over tag på sorterhus 12.000 

   
Emissionsgrænser 

C2 Emissionen af støv total må ikke overskride 10 mg/Nm3, målt som 
timemiddelværdi. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas). 

    
Immissionskoncentration 

C3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke medføre, at virksomhedens 
samlede emission af støv under 10 μm overskrider et immissionsbidrag (b-

værdi) på 0,08 mg/m3. 
  
 Kontrol af luftforurening 
  
C4 Virksomheden skal inden 2 måneder, efter at godkendelsen er taget i brug, 

dokumentere gennem målinger, at grænseværdierne i vilkår C1 og C2 er 
overholdt. 

 
Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er 
gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes 
digitalt. 

 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

  Målingen skal foretages som præstationsmåling. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan 
foretages samme dag. 
  
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af 
de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 
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 Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 
stoffer af Den Danske Akkreditering og Metrologifond (DANAK) eller et 
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 

Stof Analysemetode 

Total-støv MEL-02 

 
Dog kan anden analysemetode benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har 
accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% 
af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, 
skal være overholdt. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve eftervisning af overholdelse af vilkår C3. 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-
metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med B-værdien.  
 
Bemærk, at B-værdien gælder for støv under 10 μm, mens 
emissionsgrænsen gælder for totalt støv.   
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved 
måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra 
Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 
Kontrol af filter eller cyklon 

 
C5 Hvis kontrolmålingen viser, at der er behov for at installere filter eller 

cyklon for at overholde emissionsgrænsen, skal virksomheden føre journal 
med eftersyn af filter eller cyklon. Journalen skal på forlangende forevises 
tilsynsmyndigheden.   
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Stena Recycling har søgt om udvidelse af eksisterende udsug fra sorterhuset, 
således at udsuget luftmængde øges fra 8.000 m3 pr. time til 12.000 m3 pr. time. 
Ansøgningen er forårsaget af påbud fra arbejdstilsynet om at øge udsuget af 
hensyn til arbejdsmiljøet i sorterhuset. 
 
Drift af ventilationsanlægget medfører emission af støv fra den udsugede luft og 
støj fra ventialtionsluften, Der udsuges luft med støv fra sorterbåndet og fra 
beholderne, hvor frasorterede emner (klude, plast, ledninger, kobber) placeres.  
 
Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed sat vilkår om emissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og 
afkasthøjde for støv fra afkastet.   
 
Der er i den gældende godkendelse af 26. januar 2006 vilkår om støj. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Virksomheden ligger på Grenaa Havn, og er omfattet af lokalplan 161. Placeringen 
er i overensstemmelse med planlægningen. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Godkendelsen er et tillæg til den gældende miljøgodkendelse af 26. januar 2006. 
Støj i forbindelse med drift af anlægget er dækket af vilkår i miljøgodkendelse af 
26. januar 2006.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Miljøstyrelsen vurderer, at emission af støv fra afkastet er begrænset. 
Der er i overensstemmelse med Luftvejledningen sat vilkår om, at afkast skal føres 
mindst 1 m over tag på sorterhuset. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Udsugningen er i dag på 8.000 m3/h og udsugningsluften udledes urenset.  
 
Der er søgt om at udvide udsuget luftmængde til 12.000 m3/h. Driftstid er ca. 7.00 
– 16.00 på 4-5 af ugens hverdage – den maksimale driftstid er ca. 7.00 – 18.00 – 
dog fraregnet pauser og mindre driftsstop. 
 
Der er målt 1,3 og 2 mg/m3 ved åndedrætszonen ved drift af det eksisterende 
udsug på 8.000 m3/h. Stena Recycling har oplyst, at koncentrationen af støv ved 
åndedrætszonen angiver hvilket støvniveau, der i den luft, som nu skal udsuges 
ekstra, og idet udsugningskapaciteten på det nuværende anlæg ikke er 
tilstrækkelig, er denne koncentration også brugt som generel indikation på 
støvniveauet. Den eksisterende udsugning er imidlertid placeret ca. ½ meter 
lavere end åndedrætszonen og der er derfor formentlig en højere 
støvkoncentration i den luft som udsuges i dag. 
 
Der er således ikke dokumentation for indhold af støv i det planlagte afkast.  
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Ud fra tilsyn i sorterhuset vurderer Miljøstyrelsen, at emissionen af støv ikke vil 
være væsentlig højere end det, der er målt ved åndedrætszonen. 
 
Der forligger ikke BAT-konklusioner for udsug fra sorterhuse på shredderanlæg. 
Miljøstyrelsen vurderer, at idet der er tale om etablering af et nyt anlæg, bør der 
tages højde for mulighed for at rense afkastluften.  
 
 Miljøstyrelsen har i forbindelse med vurdering af sagen besigtiget det eksisterende 
udsug og foretaget en orienterende OML-beregning, som viser, at B-værdien for 
støv vil være overholdt ved nærmeste boliger med stor margin, selv hvis man 
beregner alt støv som mindre end 10 μm. Det er således miljømæssigt forsvarligt at 
lade afkastet etablere og efterfølgende lade målingen fortage.  
 
Grænseværdien for støv fastsættes til 10 mg/Nm3.  Det er samme grænseværdi, 
som gælder for afkastet fra shredderen. Der er sandsynlighed for at grænseværdien 
kan overholdes uden filter, ellers må virksomheden efterfølgende installere 
rensning på afkastet. Miljøstyrelsen vurderer, at emissionen ikke skal være højere 

end 10 mg/Nm3, idet denne grænseværdi kan overholdes ved etablering af filter.   
 
Stena har planlagt ikke at sætte filter på afkastet, hvis emissionsgrænsen ikke er 
overholdt, må Stena således efterfølgende etablere filter. 
 
3.2.5 Lugt 
Miljøstyrelsen vurderer, at udsuget ikke medfører mærkbar lugtemission i 
omgivelserne. Der er vilkår for lugt i miljøgodkendelse af 26. januar 2006. 
  
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Det ansøgte medfører ikke ændringer i forbindelse med spilde- eller overfladvand. 
 
3.2.7 Støj 
Udsuget er indbygget i et bulderhus. Støjniveauet er 45 dB(A) 1 m fra bulderhuset. 
Dette medfører ikke ændringer i det beregnede støjbidrag ved nærmeste bolig. 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal håndteres og bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er ikke 
stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 
  
3.2.9 Jord og grundvand 
Ikke relevant. Det ansøgte medfører ikke risiko for forurening af jord og 
grundvand. 
 
3.2.10 Til og frakørsel 
Der er ingen ændringer i forbindelse med til- og frakørsel. 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der er i miljøgodkendelse af 26. januar 2006 krav om indberetning om affald. Der 
er sat vilkår om journalføring med kontrol med filter, hvis der opsættes filter. Der 
er sat krav om at journalen skal forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende. 
 
3.2.12 Sikkerhedsstillelse 
Det ansøgte medfører ikke ændringer for størrelsen af sikkerhedsstillelsen. Der vil 
være tale om en meget lille mængde affald fra evt. filter. 
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3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Det vurderer ikke at være nødvendigt at sætte vilkår om driftsforstyrrelser og 
uheld, fordi emissionen fra afkastet er begrænset. 
  
3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
Emissionsgrænsen er sat til 10 mg/Nm3  fordi Miljøstyrelsen vurderer, at denne 
grænse ligger i BAT-niveauet for støv. 
  

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Norddjurs Kommune har ikke haft bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har ikke været annonceret på hjemmesiden eller 
sendt i partshøring, fordi det ansøgte ikke medfører emission af støv og støj, der 
berører boligerne i området. 
  
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
Stena Recycling har til udkast til godkendelse bemærket, at hvis målingerne mod 
forventning skulle vise emissioner over 10 mg/m3, så vil vi forsøge at reducere 
dette ved kilden frem for rensning. Etablering af et posefilter vil dels være en 
større omkostning og dels bevirke et øget energiforbrug.  
En mulig løsning vil være anvendelse af vandtåge, således at støvet bindes og kan 
opsamles manuelt. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til dette. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i 
godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
eller 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af [tekst] og 
gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse 
som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 
på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
 5.3 b)  
 
4.1.3 BREF 
Der foreligger ikke et BREF-dokument for genindvindingsvirksomheder for jern- 
og metalskrot, herunder skrotanlæg. 
 
Virksomheden vil blive omfattet af et BREF dokument for affaldsbehandling. 
Revisionen af dette dokument er igangsat i 2. halvdel af 2012. Dette BREF 
dokument påvirker ikke denne afgørelse.  
 
Der foreligger en Breff for spildevands- og luftrensning og dertil hørende 

styringssystemer. 10 mg/Nm3  er inden for BAT-niveauet. 
  
4.1.4 Revurdering 
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-
konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. For 
listepunkt 5.3 b) skal gælder specielt at godkendelsen skal revurderes senest 1. juli 
2015. 
  
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen og Habitat-direktivet 
Det ansøgte vurderes ikke at medføre øget forurening, der er til skade for miljøet. 
Det ansøgte er derfor ikke omfattet af VVM-reglerne.  Relation til habitat-
direktivet vil blive vurderet ved revurdering af hovedgodkendelsen: 
Miljøgodkendelse af 26. januar 2006 
 
 4.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Norddjurs 
Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald. 
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4.2 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  

 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 konkrete 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 skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 29. maj 2013 inden kl. 12.00. Miljøstyrelsen Virksomheder 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises 
klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved 
domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har 
offentliggjort afgørelsen. 
 

4.3 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
    
Norddjurs Kommune norddjurs@norddjurs.dk; 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk; 
Friluftsrådet, kreds Østjylland oestjylland@friluftsraadet.dk;  
Noah noah@noah.dk;  
Sundhedsstyrelsen, Region Midt midt@sst.dk; 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 

Bilag B: Lovgrundlag - Referenceliste 
Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 
Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 
med senere ændringer 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
(godkendelsesbekendtgørelsen), bek. nr. 1454 af 20. december 2012. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Fra december 1991 – Håndbog om miljø og planlægning. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 

Bilag C: Liste over sagens akter 
Ansøgning fra Stena Recycling af 2. april 2013 
Udkast til miljøgodkendelse sendt 22. april 2013 
Udtalelse fra Norddjurs Kommune af 22. april 2013 
Udtalelse fra Stena Recycling af 24. april 2013 
 
 
   
      
 
 
 
  
 
   
  
  
  


