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Virksomheder 

J.nr. 2022 - 21228 

Ref. LOBMA 

Den 31. maj 2022 

Afgørelse om, at midlertidigt oplag af miljøkasser til farligt affald ikke 

er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 21. marts 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om til-

ladelse til midlertidigt oplag af husstandsindsamlede miljøkasser til farligt affald 

under aflåseligt halvtag på Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17c, 8600 Silke-

borg.  

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kun-

ne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering 

(ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Begrundelse 

Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da 

miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til 

opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op 

foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen.  

Det vurderes, at den begrænsede øgede trafik på anlægget grundet afhentning af 

miljøkasser ikke vil medføre overskridelse af anlæggets samlede støjvilkår jf. vilkår 

F1-F3 i revurderingsafgørelsen af 14. dec. 2009. Miljøstyrelsens screeningsskema 

er vedlagt som bilag A. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

beføjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2. Ansøgnin-

gen er vedlagt som bilag D. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1976 af 27. oktober 2021 

 

2Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Be-

kendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 
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Midlertidigt oplag af miljøkasser er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Silkeborg. 

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

Silkeborg Kommune har d. 19 maj 2022 indsendt høringssvar på det ansøgte, og 

oplyst at de ingen bemærkninger har til planforhold, trafikale forhold, spilde-

vandsforhold samt handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, 

samt oplysninger om bilag IV-arter i lov om naturbeskyttelse, da oplaget sker inde 

på genbrugspladsens befæstede arealer.  

 

 

Natura 2000-områder  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturty-
per i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. 
Det nærmeste Natura 2000 område er placeret 5,9 km øst for anlægget og er om-
råde nr. 228 Stenholt Skov og Stenholt Mose. Der vil ikke være udledning, nedsiv-
ning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åb-
nes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og 
lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke 
kan blive påkørt af trafikken på pladsen. Der vurderes derfor ikke et være en risiko 
for påvirkning af Natura 2000 områder.  
 

Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge 

bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Dette 

begrundes med, at da den ansøgte aktivitet skal foregå på allerede etablerede be-

lægninger med eksisterende affaldsbehandlingsaktiviteter, så vil der ikke være 

tilstedeværelse af bilag IV-arter på dette areal. Derudover er der 5,9 km til det 

nærmeste Natura 2000 område.  

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. 

maj 2022. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

                                                                                                                                                          

 

http://www.mst.dk/
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Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig 

interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-

vurderingslovens § 50. 

 

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/MitID.  

 

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-

foedevareklagenaevnet/).  

 

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 28. juni 2022.  

 

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 Fødevare-

klagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 

efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyt-

tes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenæv-

nets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en kla-

ge opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og næv-

net kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvur-

deringslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en rets-

sag ved domstolene. 

 

 

Med venlig hilsen 

Louise Bjerregaard Madsen 

 

 

Kopi til: 

Silkeborg Kommune  

Danmarks Naturfredningsforening 

Dansk Ornitologisk Forening 

Friluftsrådet 

 

Bilag: 

Bilag A: Miljøstyrelsens screeningsskema  

Bilag B: Situationskort 1:50.000 

Bilag C: Temakort 1:250000 og 1: 60.000 

Bilag D: Bygherres ansøgning  

 

http://www.domstol.dk/


 

   

 

 

Bilag A Miljøstyrelsens screeningsskema 
 
Projektnavn: Midlertidigt oplag af miljøkasser til farligt affald 
MST-journalnummer: 2022-21228 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Silkeborg Genbrug og Affald A/S planlægger at opføre et 

aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstands-

indsamlede farligt affald i lukkede UN-godkendte miljø-

kasser, på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg.  

Det nye aflåseligt halvtag vil bestå af et 20 m2 uisoleret 

halvtag, opbygget af en ramme af varmgalvaniseret stål 

– C3, tag- og sidebeklædning opføres med antrasitgrå 

DS ståltrapezprofil. 

Der etableres en aflåselig gitter rulleport, således at der 

kun er adgang i åbningstiden. 

Gulvet er en stor overvåget spildbakke, med opkant, i 

syrefast stål, med en elefantrist ovenpå. 

Det ansøgte projekt er ikke i teknisk eller forurenings-

mæssig forbundet med bilag 1 aktiviteterne på Affalds-

center Tandskov. 

Projektet er placeret på det tidligere afdeling 5.1. 

Afdeling 5.1 er etableret i år 2000 med 0,3 m lermem-

bran og 1 mm HDPE som primærmembran samt separat 

perkolatopsamlingssystem. Afdeling 5.1 modtog blandet 

affald og er nu nedlukket. I 2009 blev alt affaldet flyttet 

til afdeling 4, så der ikke efterladt deponiaffald, mem-

bran eller perkolatopsamlingssystem på afdeling 5.1 

Der er derfor ingen sammenfald med øvrige nedlukkede 

deponi og ingen sammenblanding med perkolat fra de 

øvrige nedlukkede deponi. 

 

 Ingen bemærkninger (I.B) 

 

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
  

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-

herre 

Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 3, 8600 

Silkeborg.  

www.silkeborgforsyning.dk, Tlf. 89 20 64 00 

  I.B. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på byg-

herres kontaktperson 

Erich Beck, 89 20 64 40, ehub@silkeborgforsyning.dk   I.B 

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske pla-

cering angivet ved koordinater for havbrugets 
4 hjørneafmærkninger i bredde/længde 

(WGS-84 datum). 

Affaldscenter Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg 

Matrikelnummer: 1ad, Tandskov, Serup 

 

  I.B 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner 

(omfatter såvel den eller de kommuner, som 

projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 

projektet) 

Silkeborg Kommune 
 

 I.B. 

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 

skal angives). For havbrug angives anlæggets 

placering på et søkort. 

Se bilag B   

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 

med indtegning af anlægget og projektet 

(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

Se bilag C    

Forholdet til reglerne  Ja  Nej       

Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljø-

vurdering af planer og programmer og kon-

krete projekter (VVM). 

 x Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurde-

ring. 

Angiv punktet på bilag 1: 
 

  

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljø-
vurdering af planer og programmer og af 

x  Angiv punktet på bilag 2:  Bilag 2 punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i 
bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er 

http://www.silkeborgforsyning.dk/
mailto:ehub@silkeborgforsyning.dk


 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

konkrete projekter (VVM). udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige 
skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, 

som ikke er omfattet af bilag 1).  

  
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 

adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

 Nej.  Ikke relevant 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering   -   

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2  Ca. 20 m2  I.B. 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
     

3. Projektets areal og volumenmæssige ud-
formning 

 Der planlægges opført et halvtag på 20 m2 
med en bygningsmasse på højst 80 m3.  

Den maksimale bygningshøjde forventes at 

blive 2,1 m.  

 I.B. 

Er der behov for grundvandssænkning i for-

bindelse med projektet og i givet fald hvor 

meget i m 

   

Projektets samlede grundareal angivet i ha 

eller m2 

     

Projektets bebyggede areal i m2      

Projektets nye befæstede areal i m2      

Projektets samlede bygningsmasse i m3     

Projektets maksimale bygningshøjde i m 
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedriv-

ningsarbejder i forbindelse med projektet 

     

4. Projektets behov for råstoffer i anlægspe-
rioden 

  Angivet til ikke relevant.  
 

 I.B.  

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde: 
  



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Vandmængde i anlægsperioden   

Affaldstype og mængder i anlægsperioden   

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden    

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 
søer, hav i anlægsperioden 

   

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

   

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 
ind og ud samt angivelse af placering og op-

bevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i 

driftsfasen: 

   Det er et relativt mindre bygningsmasse, der skal etableres, 
så brug af råstoffer vurderes ikke at være væsentlig.  
Der modtages miljøkasser med et volumen på 21 L. De samles 
og stables i transportbure, der kan rumme 48 kasser total.  
Der genereres ikke spildevand fra processen, da oplaget står 
under halvtag. Ved spild vil det blive opsamlet i spildbakken, 
som er overvåget med en sensor. Spildbakken tømmes af en 
slamsuger.  

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen 2 tons varmegalvaniseret stål, 200kg cement 

 

 

 
 

 
Der er maksimalt 6 fyldte pallebure, med 

hver 48 miljøkasser, med maksimalt 3 kg 

indhold stykket. I alt 864 kg husstandsind-
samlet farligt affald 

   

Mellemprodukter – type og mængde i drifts-
fasen 

     

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen      

Vandmængde i driftsfasen      

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge 
af projektet i driftsfasen: 

   
 

 Miljøkasserne indeholder op til 21 L farligt affald, hvor flyden-
de farligt affald er i original emballagen. Der kan modtages 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Der er maksimalt 6 fyldte pallebure, med 
hver 48 miljøkasser, med maksimalt 3 kg 

indhold stykket. I alt 864 kg husstandsind-
samlet farligt affald 

spraydåser, batterier, mindre elektronik, flydende farligt af-
fald.  Kasserne åbnes ikke på anlægget, men oplagres kun 
midlertidigt.  
Der genereres ikke spildevand fra processen, da oplaget står 
under halvtag. Ved spild vil det blive opsamlet i spildbakken, 
som er overvåget med en sensor. Spildbakken tømmes af en 
slamsuger.  
  
  
  
  

Farligt affald:    

Andet affald:    

Spildevand til renseanlæg:    

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 
sø, hav: 

  

Håndtering af regnvand:    

7. Forudsætter projektet etablering af selv-

stændig vandforsyning?  

 x   I.B. 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af standardvilkår eller en branchebekendtgø-

relse? 

x    Bekendtgørelse om standardvilkår nr. 1537 af 9. dec. 2019.  

9. Vil projektet kunne overholde alle de an-

givne standardvilkår eller krav i branchebe-

kendtgørelse? 

x     Miljøstyrelsen vurderer de relevante standardvilkår for liste-

punkt K203 til midlertidigt oplagring af farligt affald kan over-

holdes.  

10. Er projektet eller dele af projektet omfat-

tet af BREF-dokumenter? 

 x   I.B. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

  Ikke relevant  Ikke relevant 

12. Er projektet eller dele af projektet omfat-

tet af BAT-konklusioner? 

  Nej  Nej. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

  Ikke relevant   Ikke relevant.  

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgø-

relser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte 
støjgrænser? 

x  Ikke oplyst  Projektet er omfattet af anlæggets støjgrænser i revurde-
ringsafgørelsen af 14. dec. 2009.  

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænse-
værdier for støj og vibrationer? 

x  Projektet vedrørende halvtag til midlertidig 

oplagring af farligt affald i miljøkasser, æn-
dre på ikke på de godkendte grænseværdier  

 Virksomhedens samlede tilladte støjbidrag og kontrol med 

overholdelse heraf er reguleret i vilkår F1-F3 i afgørelsen af 14 

dec. 2009 og senere revurderinger heraf. I ansøgningen har 

Affaldscenter Tandskov oplyst, at der ikke vil være ændringer 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

i støjbelastningen fra anlægget i forhold til de kilder, der er 

medregnet i støjredegørelsen af 28-03-2017. Miljøstyrelsen er 

enig i, at tilkørsel af miljøkasser ikke vil medføre yderligere 

trafik, da de kommer ind med de skraldebiler, der i forvejen 

kommer på anlægget. Der kan så være en yderligere trafik på 

1-2 lastbiler om ugen, der kommer og afhenter de indsamlede 

miljøkasser. Da den daglige trafikbelastning og generelle støj-

bidrag på Affaldscenter Tandskov er væsentlig større, vil støj-

bidraget fra yderligere 1-2 lastbiler om ugen inden for de til-

ladte åbningstider ikke give anledning til et yderligere støjbi-

drag 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 
udført, kunne overholde de vejledende græn-

seværdier for støj og vibrationer? 

x  Se ovenfor  Se ovenfor.  

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

 x Der forventes ingen emission af lugt eller 

mikroorganismer, grundet at miljøkasserne 

er lukket 

 I.B. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x    I.B. 

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbej-
det er udført, kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger 

om de indvirkninger, projektet kan forventes 

at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

x  Se ovenfor punkt 17.   I.B.  

20. Vil projektet give anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

 x Pladsen holdes løbende fejet og renholdt.  I.B.  

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?      



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

 x Modtagelse og opbevaring af farligt affald 
foregår i lukkede UN-godkendte miljøkassser 

 I.B. 

I anlægsperioden?       
 

I driftsfasen?       

22. Vil projektet som følge af projektet have 

behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

 x Pladsen belyses af retningsorienteret LED 

som vil være styret af åbningstid og med 
skumringsrelæ. Max højde 6m 

 I.B. 

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?       

23. Er projektet omfattet af risikobekendtgø-

relsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer 

nr. 372 af 25. april 2016? 

 x    Silkeborg Kommune har d. 19 maj indsendt høringssvar på 

det ansøgte, hvor det er oplyst, de ingen indvendinger har til 
det ansøgte ift. planforholdene.   

 
 

 

 

 

Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

 x Silkeborg Byråd har den 28. november 2016 godkendt 

lokalplan 15-008 for en omlastestation ved Genbrugscenter 

Tandskov, Resdal. 

Det er under den lokalplan og i tilknytning til Omlaster for 

genanvendelige fraktioner, at der vil blive opført et halvtag 
til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkas-

ser 

  

25. Forudsætter projektet dispensa-
tion fra gældende bygge- og beskyt-

telseslinjer? 

 x i.B.  I.B. 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af naboarea-

ler? 

 x Nej  I.B. 

27. Vil projektet kunne udgøre en  x Nej  I.B. 



 

   

Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

28. Er projektet tænkt placeret in-
denfor kystnærhedszonen? 

 x   I.B. 

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? (skov er et bevokset areal 
med træer, som danner eller inden-

for et rimeligt tidsrum ville danne 
sluttet skov af højstammede træer, 

og arealet er større end ½ ha og 

mere end 20 m bredt.) 

 x   Etableres på eksisterende driftsarealer.  

30. Vil projektet være i strid med 

eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 x   Etableres på eksisterende driftsarealer. Der er ingen rejst frednings-
sag på arealet.  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 

  -  Der er 330 m til nærmeste § 3 område, som er et overdrev. Det ligger 
i retning nordvest fra området til oplag af miljøkasser til farligt af-
fald.  

32. Er der forekomst af beskyttede 
arter og i givet fald hvilke? 

    Silkeborg Kommune har. d. 19. maj 2022 indsendt høringssvar til 
ansøgningen og oplyst, at de ingen bemærkninger har ift. beskyttede 
arter, da aktiviteterne foregår inden for Affaldscenter Tandskovs 
befæstede arealer.  
Miljøstyrelsen er enig i, at det ansøgte ikke vil kunne påvirke beskyt-
tede naturarter, da aktiviteten vil foregå på allerede etablerede befæ-
stede arealer, hvor der i forvejen er affaldshåndteringsaktiviteter.  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  -   Der er 2 km til nærmeste fredning, som er placeret Nordøst 

fra anlægget. Fredningen er en kirkefredning.  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale naturbe-

skyttelsesområde (Natura 2000-

områder, habitatområder, fuglebe-
skyttelsesområder og Ramsarområ-

der). 

  -  5,9 km øst for anlægget er der Natura 2000 område nr. 228 
Stenholt Skov og Stenholt Mose.  

 

 

35. Vil projektet medføre påvirknin-

ger af overfladevand eller grund-

vand, f.eks. i form af udledninger til 
eller fysiske ændringer af vandom-

råder eller grundvandsforekomster? 

 x   Spild opsamles i spildbakke med overvågning, som skal tømmes vha. 
en slamsuger. Farligt affald opbevares under halvtag, som er aflåst 
uden for åbningstiden. Der vurderes ikke at være risiko for forure-
ning af overfladevand eller grundvand.  



 

   

Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

 x   Området er udlagt til almindelig drikkevandsinteresse.  

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

 x   Der er ikke registreret jordforurening på området for placeringen af 
miljøkasser til farligt affald.  

38. Er projektet placeret i et områ-

de, der i kommuneplanen er udpe-
get som område med risiko for over-

svømmelse.? 

 x   I.B. 
 
 

39. Er projektet placeret i et områ-
de, der, jf. oversvømmelsesloven, er 

udpeget som risikoområde for over-
svømmelse? 

 x    
I.B 

40. Er der andre lignende anlæg 

eller aktiviteter i området, der sam-
men med det ansøgte må forventes 

at kunne medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet (Kumulative 

forhold)? 

 x   Det ansøgte vurderes ikke at påvirke det eksterne miljø væsentligt. 
Det etableres på et eksisterende anlæg, hvor der er nedlukket depo-
ni i efterbehandling og en lang række af affaldshåndteringsaktivi-
teter såsom genbrugsplads, omlasteplads for dagrenovation og 
genanvendeligt materiale, komposteringsplads mm.  

41. Vil den forventede miljøpåvirk-
ning kunne berøre nabolande? 

 x      
Se ovenfor. 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 

ansøger har foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev indsendt og 

de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge, 

begrænse eller kompensere for væ-

sentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

  Silkeborg Genbrug og Affald A/S planlægger at opføre et 

aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstandsind-

samlede farligt affald i lukkede UN-godkendte miljøkasser, 

på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg.  

Det nye aflåseligt halvtag vil bestå af et 20 m2 uisoleret 

halvtag, opbygget af en ramme af varmgalvaniseret stål – 

C3, tag- og sidebeklædning opføres med antrasitgrå DS 

ståltrapezprofil. 

Der etableres en aflåselig gitter rulleport, således at der 

kun er adgang i åbningstiden. 

Gulvet er en stor overvåget spildbakke, med opkant, i sy-

refast stål, med en elefantrist ovenpå. 

 

 I.B.  

 

 

 

Myndighedsscreening 



 

   

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 

for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

 x        

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  

anlægsfasen 
driftsfasen 

     x   Der genereres ikke spildevand under anlægsfasen og i driftsfasen vil det kun være ved spild, at der skal bestil-

les en slamsluger til at tømme spildbakke.  

Indebærer projektet brugen af na-

turressourcer eller særlige jordarea-
ler 

  x  Det er et 20 kvm spildbakke i syreresistens stål med en elefantrist over under et aflåseligt halvtag.  

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, herun-

der sådanne som forårsages af kli-

maændringer 

  x  Miljøkasserne vil ikke blive åbnet på anlægget. Derforuden er det begrænsede mængder, der kan rummes 
under halvtaget.  
21 L pr. miljøkasse, med 48 miljøkasser pr. trådvogn og op til 6 fyldte trådvogne under halvtaget af gangen 
giver et maks volume af farligt affald på 6 m3.  
Der vurderes ikke at være risiko for større uheld.  

Indebærer projektet risiko for men-
neskers sundhed 

  x  Jf. ovenfor.  

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

  x  Miljøkasserne vil ikke blive åbnet på anlægget.  

Tænkes projektet placeret i Vade-

havsområdet 

     x   Det er placeret i Region Midtjylland.  

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

     x   I.B.  

Indebærer projektet en mulig på-
virkning af sårbare vådområder 

     x   Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tids-
punkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkas-
serne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen.  

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

     x   Grundet afstanden på 300 m til nærmeste overdrev og ~5,9 km til nærmeste Natura 2000 og jf. begrundelse 
ovenfor, vurderes der ikke at kunne påvirke disse beskyttede naturområder.  

1.     Nationalt:           

2.     Internationalt (Natura 2000):          

Forventes området at rumme be-
skyttede arter efter habitatdirekti-

vets bilag IV 

     x   Silkeborg Kommune har. d. 19. maj 2022 indsendt høringssvar til ansøgningen og oplyst, at de ingen bemærk-
ninger har ift. beskyttede arter, da aktiviteterne foregår inden for Affaldscenter Tandskovs befæstede arealer.  
Miljøstyrelsen er enig i, at der ikke kan forventes at være beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV, da 
det ansøgte skal foregå på allerede etablerede befæstede arealer, hvor der i forvejen er affaldshåndteringsakti-
viteter. 
 
 
 



 

   

Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

 
 

Forventes området at rumme dan-
ske rødlistearter 

     x  Samme svar som ovenfor.  
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allere-

de er overskredet 

     x   Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tids-
punkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkas-
serne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen 

      Overfladevand:               

      Grundvand:            

      Naturområder:           

      Boligområder (støj/lys og Luft):           

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den forven-

tede miljøpåvirkning 

     x   Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tids-
punkt åbnes på anlægget. Der installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkas-
serne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen.  
 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

     x    
Det etableres i landzonen.  

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

 

     x    
Etableres på et eksisterende anlæg.  

Miljøpåvirkningernes omfang (geo-
grafisk område og omfanget af per-

soner, der berøres) 

 x       Der vurderes ikke at være en miljøpåvirkning.  

Miljøpåvirkningens grænseoverskri-
dende karakter 

 x       Se ovenfor.  
 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

 x       Ikke relevant 
 
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Ikke relevant 
 

Miljøpåvirkningens:         Ikke relevant 
 

 

 

Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 

        

          



 

   

Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  

Giver resultatet af screeningen an-

ledning til at antage, at det anmeldte 
projekt vil kunne påvirke miljøet væ-

sentligt, således at det er krav om 
miljøvurdering:  

 x Der vil ikke være udledning, nedsivning eller andre emissioner fra projektet, da miljøkasserne på intet tidspunkt åbnes på anlægget. Der 
installeres spildbakker til opsamling af spild ved uheld og lækager af miljøkasserne. Der sættes pullerter op foran halvtaget, så oplaget 

ikke kan blive påkørt af trafikken på pladsen.  
Det vurderes, at den begrænsede øgede trafik på anlægget grundet afhentning af miljøkasser ikke vil medføre overskridelse af anlæggets 
samlede støjvilkår jf. vilkår F1-F3 i revurderingsafgørelsen af 14. dec. 2009.  

Dato: 31-05-2022 Sagsbehandler: Louise Bjerregaard Madsen  

  



 

   

Bilag B. Oversigtkort i målestok 1:50.000. Lilla markering viser hele anlæggets udbredelse og den orange prik placeringen af det 
ansøgte projekt.  

  



 

   

Bilag C. Temakort i målestok 1:60.0000. Rød plamage viser hele anlæggets udbredelse og den orange prik placeringen af det ansøgte 
projekt.  

 
 

 

 

 

 

 



 

   

 

Samme tema med målestok 1: 25.000 

 

   



 

   

Bilag D. Ansøgers ansøgning 



Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Silkeborg Genbrug og Affald A/S planlægger at opføre et aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstandsindsamlede farligt affald i 
lukkede UN-godkendte miljøkasser, på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg.  
Det nye aflåseligt halvtag vil bestå af et 20 m2 uisoleret halvtag, opbygget af en ramme af varmgalvaniseret stål – C3, tag- og 
sidebeklædning opføres med antrasitgrå DS ståltrapezprofil. 
Der etableres en aflåselig gitter rulleport, således at der kun er adgang i åbningstiden. 
Gulvet er en stor overvåget spildbakke, med opkant, i syrefast stål, med en elefantrist ovenpå. 
Det ansøgte projekt er ikke i teknisk eller forureningsmæssig forbundet med bilag 1 aktiviteterne på Affaldscenter Tandskov. 
Projektet er placeret på det tidligere afdeling 5.1. 
Afdeling 5.1 er etableret i år 2000 med 0,3 m lermembran og 1 mm HDPE som primærmembran samt separat perkolatopsamlingssystem. 
Afdeling 5.1 modtog blandet affald og er nu nedlukket. I 2009 blev alt affaldet flyttet til afdeling 4, så der ikke efterladt deponiaffald, membran 
eller perkolatopsamlingssystem på afdeling 5.1 
Der er derfor ingen sammenfald med øvrige nedlukkede deponi og ingen sammenblanding med perkolat fra de øvrige nedlukkede deponi. 
 
 
 

Navn og adresse på bygherre Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Tietgensvej 3, 8600 Silkeborg.  

www.silkeborgforsyning.dk, Tlf. 89 20 64 00. 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Erich Beck, 89 20 64 40, ehub@silkeborgforsyning.dk 

Projektets placering Affaldscenter Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg 

Matrikelnummer: 1ad, Tandskov, Serup 

Projektet berører følgende kommuner Silkeborg Kommune 

Oversigtskort i målestok  

Kortbilag i målestok  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse LBK nr 1976 af 

27/10/2021 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse LBK nr 1976 af 

27/10/2021 

 

 

 

 

 

 

 X   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes 

http://www.silkeborgforsyning.dk/
mailto:ehub@silkeborgforsyning.dk


 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

X    Ca. 20 m2 

2. Er der andre ejere end Bygherre?:    X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

 X   Der planlægges opført et halvtag på 20 m² med en bygningsmasse på højst 80 m³.  

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

 X   Den maksimale bygningshøjde forventes at blive 2.1 m. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
  
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

X     

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 X    

 

2 tons varmegalvaniseret stål, 200kg cement 

 

Intet 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 X    

 

200 l til støbning af fundamentblokke 

 

intet 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

 X    
 
Der er maksimalt 6 fyldte pallebure, med hver 48 miljøkasser, med maksimalt 3 kg indhold 
stykket. I alt 864 kg husstandsindsamlet farligt affald 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X Bortskaffelse af det hustandsindsamlet farligt affald i UN-godkendte miljøkasser, bliver 
afhentet af godkendt transportør. Ordningen er ny. 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Projektet vedrørende halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i miljøkasser, ændre på 
ikke på de godkendte grænseværdier  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Der forventes ingen emission af lugt eller mikroorganismer, grundet at miljøkasserne er 
lukket 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 
 

   X Det er kun under selve byggeperioden, at der vil blive brugt tromle- eller pladevibratorer 



16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Pladsen holdes løbende fejet og renholdt. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Der forventes ingen emission af lugt eller mikroorganismer, grundet at miljøkasserne er 
lukket 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Pladsen belyses af retningsorienteret LED som vil være styret af åbningstid og med 
skumringsrelæ. Max højde 6m. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X Modtagelse og opbevaring af farligt affald foregår i lukkede UN-godkendte miljøkassser 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

   X Det aflåseligt halvtag til midlertidig oplagring af husstandsindsamlede farligt affald i lukkede 
UN-godkendte miljøkasser, er placeret ved Omlaster hal A på Affaldscenter Tandskov, 
Silkeborg 

 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   X Silkeborg Byråd har den 28. november 2016 godkendt lokalplan 15-008 for en 
omlastestation ved Genbrugscenter Tandskov, Resdal. 
Det er under den lokalplan og i tilknytning til Omlaster for genanvendelige fraktioner, at der 
vil blive opført et halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Under hele halvtaget etableres der en stor overvåget spildbakke, med opkant, i syrefast 
stål, med en elefantrist ovenpå. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter 
 
: 
 

   X   

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevand:     

   X  



      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Anlægget etableres på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg 



 
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  

   X  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

   X Anlægget er placeret på Affaldscenter Tandskov, Silkeborg 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Driften af halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser vil ikke 
medføre kumulative forhold, hverken i forhold til nedsivning af regnvand, støj fra driften 
eller støv fra pladsen.  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

X     

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

X     

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

X     

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   X  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Miljøpåvirkning af halvtag til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser, må 
anses at være forholdsvis enkel.. Driften vil være i overensstemmelse med de gældende 
miljømæssige standardvilkår angivet under listepunkt K203 (Anlæg for midlertidig oplagring 
af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end 
eller lig med 50 tons) i godkendelsesbekendtgørelsen 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X I forbindelse med halvtagetss indretning og drift, er der taget hånd om energiforbrug, 
nedsivning, farligt affald, spildevand, støj og støv, så sammenlagt med en 
miljøgodkendelse og ISO14001 miljøledelsescertificering anses miljøpåvirkningen at blive 
lille. 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 

   X Påvirkningen fra halvtaget til midlertidig oplagring af farligt affald i lukkede miljøkasser, vil 
kun være der, så længe driften opretholdes. 
 
Levetiden for Affaldscenter Tandskov vil være 30-50 år.  



      Reversibel: 
 

 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X  
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