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AVV I/S 
Mandøvej 4 
9800 Hjørring 
 
Sendt til CVR nr.: 23264757 
 
  
 
 

Virksomheder 
J.nr. 2021 - 33377 
Ref. MOKLH/INLTH 
Den 28. september 2021 

 
 

MILJØGODKENDELSE 
VILKÅRSÆNDRING 

 
Forlængelse af frist for etablering af jordvold 

og alternativ vejadgang 
 

Ændring af tillægsgodkendelse fra 29. maj 2017 til etablering af jordvold  
 

 

For: 
Miljøanlæg Rønnovsdal, AVV I/S 
 
Adresse:    Rønnovsholmvej 154, 9800 Hjørring 
Matrikel nr.:    6z Guldager By, Vrejlev 
CVR-nummer:    23264757 
P-nummer:    1026222482 
 
Listepunkt nummer:   Biaktivitet, som vilkårsændringen vedrører 

Bilag 2, K206 Anlæg der nyttiggør ikke farligt af-
fald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 
1, autoophug, skibsophugning, biogasfremstilling, 
kompostering og forbrænding. 
 
Hovedlistepunkt 
Bilag 1, 5.4 Deponeringsanlæg > 10 t/dag eller 
samlet kapacitet > 25.000 t. 

   
J. nummer:    2021-33377 
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Vilkårsændringen omfatter:  
Forlængelse af frist for etablering af jordvold af lettere forurenet jord. Fristen for-
længes fra 31. december 2021 til 31. december 2025. 
 
 
 
Dato: 28. september 2021 
 
Godkendt: Monica Klitgaard Hansen 
 
Annonceres den 28. september 2021 
Klagefristen udløber den 26. oktober 2021 

Søgsmålsfristen udløber den 28. marts 2021  
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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godken-
der Miljøstyrelsen hermed en forlængelse af tidsfristen for etablering af tidligere 
miljøgodkendt jordvold samt alternativ vejadgang. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 
en periode på 8 år fra godkendelsens dato. 
 

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet over-
sigt fremgår af bilag B. 

Vilkårsændringen 
Vilkår B6 i miljøgodkendelse til etablering af jordvold af lettere forurenet jord af 
29. maj 2017 ændres fra: 
  
Etablering af randvolden kan påbegyndes ved meddelelse af foreliggende afgø-
relse. Indbygning af lettere forurenet jord i randvolden skal være afsluttet senest 
31. december 2021. 
 
til: 
 
Indbygning af lettere forurenet jord i randvolden skal være afsluttet senest 31. de-
cember 2025. 

Sagens oplysninger 
Miljøstyrelsen har den 20. juli 2021 via Byg og Miljø modtaget AVV I/S ansøgning 
om forlængelse af fristen for etablering af jordvold af lettere forurenet jord fra 31. 
december 2021 til 31. december 2025. Virksomheden har derudover den 23. au-
gust 2021 suppleret ansøgningen med alternativ vejadgang. 
 
AVV I/S oplyser, at baggrunden for ansøgningen om fristforlængelse er, at virk-
somheden ikke har modtaget de forventede mængder af lettere forurenet jord, som 
var forudsætningen for miljøgodkendelsen fra 2017. 
 
Etablering af volden er et krav i lokalplanen. Arealet, hvor jordvolden etableres, 
ligger ved Hedelundsvej, matr. nr. 6z Guldager By, Vrejlev. Det er virksomhedens 
hensigt, at området på sigt skal anvendes til affaldsbehandling og mellemlagring. 
Jordvolden skal skærme for de kommende aktiviteter hvad angår indsyn, udbre-
delse af støj, flyvsk affald samt medvirke til, at anlægget falder ind i omgivelserne. 
 
Baggrunden for ansøgning om alternativ vejadgang er, at det i ansøgning og god-
kendelse fra 2017 er angivet, at til- og frakørsel sker via Rønnovsholmvej og at He-
delundsvej derfor ikke belastes. Hedelundsvej er en privat vej, som ligger på nabo-
matriklen mod vest, se Bilag B. 
 
Virksomheden anvender imidlertid Hedelundsvej i forbindelse med etablering af 
volden, og har derfor den 23. august 2021 suppleret godkendelsesansøgningen 
med den alternative vejadgang. AVV oplyser, at virksomheden har vejret til Hede-
lundsvej pga. ejerskab over Hedelundsvej 36. 
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Miljøteknisk vurdering 
Planforhold for området er uændret ift. 2017, hvor jordvolden er miljøgodkendt. 
Området er således fortsat omfattet af lokalplan nr. 390.1b Område til offentlige 
formål – Miljøanlæg Rønnovsdal.  
 
En forlængelse af fristen for færdigetablering af volden vurderes ikke at ændre på 
risikovurderingen ift. grundvand og overfladerecipienter, der ligger til grund for 
godkendelsen af volden i 2017. 
 
Hjørring Kommune har udtalt, at de ikke ser problemer i anvendelse af Hede-
lundsvej som alternativ adkomstvej, men at den alternative vejadgang kræver en 
dispensation fra lokalplanen. Derudover oplyser kommunen, at der gælder privat-
retslige forhold omkring brugen af vejen. Hjørring Kommune har meddelt dispen-
sation fra lokalplanen den 3. september 2021. 
 
Støj fra kørsel på Hedelundsvej sker udenfor virksomhedens matrikel og skal der-
for ikke indregnes i virksomhedens støjemission. 
 
Den alternative vejadgang medfører ikke ændringer i vilkårene i godkendelsen fra 
2017. 
 
Miljøstyrelsen har ikke forholdt sig til, om virksomheden har vejret, da dette er et 
privatretsligt forhold. 

Listepunkt 
Etablering af jordvolden er omfattet af K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt af-
fald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophug-
ning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. 

Basistilstandsrapport 
Miljøstyrelsen vurderer, at ansøgningen om fristforlængelse og alternativ adgangs-
vej ikke udløser krav om basistilstandsrapport. Miljøstyrelsen vurderede tilsva-
rende i godkendelsen til etablering af jordvolden i 2017. 
 
Baggrunden er at jordvolden er en bilag 2-aktivitet, som ikke vurderes at være tek-
nisk og forureningsmæssigt forbundet med virksomhedens bilag 1-aktiviet. 

Bedste tilgængelige teknik 
I miljøgodkendelsen fra 2017 er angivet, at projektet i sig selv er nyttiggørelse af 
affald. Forlængelse af fristen for etablering ændrer ikke ved den oprindelige vurde-
ring. 

Miljøvurderingsloven 
Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra AVV I/S i henhold til § 18 i mil-
jøvurderingsloven. 
 
Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.  
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Habitatbekendtgørelsen 
Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet 
hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå 
områderne eller påvirke arterne. 
 
Nærmeste Natura 2000 områder er Rubjerg Knude og Lønstrup Klit (nr. 7), 
Tislum Møllebæk (nr. 215) og Nymølle Bæk og Nejsum Hede (nr. 217). Områderne 
ligger i en afstand af ca. 14-16 km fra Miljøanlæg Rønnovsdal. Det vurderes, at pro-
jektet, herunder tidsfristforlængelsen, ikke vil påvirke områderne pga. afstanden. 
 
Hjørring Kommune har i forbindelse med godkendelsen af jordvolden i 2017 op-
lyst, at kommunen ingen bemærkninger har til projektets påvirkning af bilag IV-
arter. Kommunen har i udtalelsen i forbindelse med ansøgningen om fristforlæn-
gelse ikke haft yderligere bemærkninger her til. 

Udtalelse for borgere 
Udkast til godkendelse er sendt i partshøring den 7. september 2021. Der er ikke 
indkommet bemærkninger i forbindelse med høringen. 

Øvrige gældende godkendelser og påbud 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat:  
 
12. april 2000 Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til AVV I/S ek-

sisterende miljøanlæg Rønnovsdal, meddelt af Nordjyllands 
Amt (anlæggets hovedgodkendelse, som erstatter alle tidligere 
godkendelser) 

12. oktober 2005 Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 til fortsat drift af de-
poneringsdelen på Miljøanlægget Rønnovsdal, meddelt af 
Nordjyllands Amt (reviderer vilkår alene for deponeringsan-
lægget)  

13. april 2012 Tillæg til miljøgodkendelse til sorterings- og mellemlagerplads 
på Miljøanlæg Rønnovsdal, meddelt af Hjørring Kommune 

2. juli 2013 Tillæg til miljøgodkendelse til afvandings- og jordkarterings-
plads på Miljøanlæg Rønnovsdal, meddelt af Hjørring Kom-
mune 

6. januar 2015 Tilladelse til udledning af overfladevand fra befæstet område 
på Miljøanlæg Rønnovsdal, meddelt af Hjørring Kommune 

29. maj 2017 Miljøgodkendelse til etablering af jordvold af lettere forurenet 
jord, meddelt af Miljøstyrelsen 

23. januar 2019 Miljøgodkendelse til plads til bioaffald på Miljøanlæg Røn-
novsdal, meddelt af Miljøstyrelsen 

Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 
66, inkl. direkte udledning af spildevand.  

Offentliggørelse og klagevejledning 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på www.mst.dk. 
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Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 
der følger af lovgivningen. 
 
Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 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 un-
derretning om afgørelsen  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.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 Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer 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. Miljøstyrelsen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 26. oktober 2021.  
 
Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 
Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 
om miljøgodkendelse. 
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Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
AVV I/S: tt@avv.dk 
Hjørring Kommune: hjoerring@hjoerring.dk, nro@hjoerring.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk 
Friluftsrådet: vendsyssel@friluftsrådet.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk 
Rønnovsholmvej 136, 9800 Hjørring 
Rønnovsholmvej 138, 9800 Hjørring 
Rønnovsholmvej 155, 9800 Hjørring 
Guldagervej 301, 9800 Hjørring 
Guldagervej 319, 9800 Hjørring 
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BILAG 

Bilag A Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
 
Bilag B Oversigtskort 
 
Bilag C Lovgrundlag 
 
Bilag D Liste over sagens akter 
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BILAG 

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
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Bilag B. Oversigtskort 
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Bilag C. Lovgrundlag 

Love 
Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019. 
  Miljøvurderingsloven (MVL): 
Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.  
 
Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1394 af 21. juni 2021. 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-
jekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021.  

Habitatbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Miljøgodkendelsesvejledningen:  
https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ 
  Habitatvejledningen 
Nr. 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 
2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter 
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925 
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Bilag D. Liste over sagens akter 

9. juli 2021 Ansøgning om fristforlængelse til etablering af jordvold 
2. august 2021 Udtalelse fra Hjørring Kommune 
23. august 2021 Ændret ansøgning – suppleret med anvendelse af Hede-

lundsvej til jordkørsel 
30. august 2021 Supplerende udtalelse fra Hjørring Kommune 
3. september 2021 Dispensation fra lokalplan 
 


