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Virksomheder 

J.nr. 2020 - 36925 

Ref. MOKLH 

Den 24. juni 2022 

Afgørelse om, at ændringer af genbrugsplads og omlastestation på 

Læsø Affaldsbehandlingsanlæg ikke er omfattet af krav om miljøvurde-

ring (ikke VVM-pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 7. juli 2020 modtaget jeres ansøgning og senest den 6. de-

cember 2021 modtaget supplerende oplysninger via Byg og Miljø om følgende æn-

dringer, hvor nogle allerede er gennemført: 

 
Gennemførte ændringer: 

 Udvidelse af maskinhus/hal. 

 Opsætning af papkomprimator. 

 Udvidelse af areal for modtagelse og håndtering af have-/parkaffald. 

 Udvidelse af støttemur og befæstet areal for håndtering af træaffald. 

 Etablering af brovægt. 

 Etablering af vaskeplads for egne maskiner. 

 Opsætning af roller packer til komprimering af stort, brændbart affald. 

 Opsætning af mobil neddeler til træaffald samt have-/parkaffald. 

 Udskiftning af komprimator og etablering af opsamlingstank til spildevand-

vand fra komprimator. 

 Overdækning af el-skrot. 

 Etablering af ubefæstet areal til tomme containere o.lign. 

 Øgede affaldsmængder. 

 Udvidet driftstid. 

 Drift af genbrugsplads uden bemanding. 

 

Planlagte ændringer: 

Fase 1 

 Asfaltering af areal mellem hal og containerplads. 

 Omplacering af offentligt tilgængelige containere (delvist gennemført). 

 Ændret opbevaring af olieaffald. 

 Etablering af container til farligt affald på tæt belægning. 

 Ændret afvanding af befæstet areal ved plansiloer. 

 Asfaltering mellem plansiloer og område 8. 

Fase 2 

 Befæstelse af plads og vej syd og øst for olieskur. 

 

Derudover ophører nedsivningen af overfladevand i de to deponietaper på ejen-

dommen. Virksomheden vil i stedet bortskaffe spildevand fra komprimatoren til 
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renseanlæg og søge om nedsivningstilladelse hos kommunen til nedsivning af 

overfladevandet i et område mod vest. Læsø Kommune har meddelt nedsivnings-

tilladelse den 31. maj 2022. 

 

Afgørelse 

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

kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurde-

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

 

Begrundelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at følgende emner er af særlig relevans i det ansøgte pro-

jekt: 

- Støj, lugt og støv 

- Håndtering af spildevand 

- Beliggenhed i udkanten af Natura 2000-område 

 

I miljøgodkendelsen fastsættes støjgrænser i overensstemmelse med Miljøstyrel-

sens vejledning, og støjberegninger fra virksomhedens rådgiver viser, at grænse-

værdierne kan overholdes. Derudover fastsættes standardvilkår for forebyggelse og 

bekæmpelse af lugt og støv, samt supplerende vilkår for lugt pga. håndteringen af 

dagrenovation. Fjernelse af nedsivningsanlæg i deponiet vil bringe forholdet i 

overensstemmelse med deponeringsdirektivet artikel 5, pkt. 3. Bortskaffelse af 

spildevand fra komprimator fremfor nedsivning gennem deponiet vurderes at 

være en miljømæssig forbedring. Ved overholdelse af vilkårene i miljøgodkendel-

sen, fx driftstider for de mest støjende aktiviteter, vurderes det at projektet ikke vil 

gøre skade på naturtyper og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag 

eller områdets integritet. 

 

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 be-

føjelser for anlægget, jf. § 3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2. Ansøgningen 

er vedlagt som bilag A. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, pkt. 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald i miljøvur-

deringsloven.  

 

                                                             
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), nr. 1376 

af 21. juni 2021 
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Udtalelser modtaget til sagen: 

Læsø Kommune har den 9. september 2021 indsendt en udtalelse iht. godkendel-

sesbekendtgørelsens3 § 7. Læsø Kommune har et forpligtende samarbejde med 

Frederikshavn Kommune om opgaveløsning på nogle områder. Frederikshavn 

Kommune har derfor udarbejdet naturdelen i kommunens udtalelse. 

 

I Frederikshavn Kommunes udtalelse anføres, at Natura 2000-områdets udpeg-

ningsgrundlag hovedsageligt rummer naturtyper tilknyttet strandengene samt den 

bagvedliggende klithede med våde og tørre hedenaturtyper. Virksomheden er pla-

ceret i udkanten af Natura 2000-området, helt tæt på en eksisterende vej. Der er 

ingen beskyttede naturtyper som påvirkes af de ønskede ændringer af pladsen og 

intet kendskab til eventuelle bilag IV- arter, der vil kunne blive påvirket. 

Af arterne på udpegningsgrundlaget har ingen yngle- eller fourageringsområde in-

denfor virksomhedens område. De er derimod tilknyttet havet, strandengen og de 

øvrige beskyttede naturarealer. Det er kommunens vurdering, at udpegnings-

grundlaget for Natura 2000-området ikke påvirkes ved gennemførelse af de øn-

skede ændringer af pladsen eller brugen heraf. Udvidelse af maskinhus, etable-ring 

af belægninger, støttemur og andre bryggemæssige ændringer, vil blive pla-ceret in-

denfor den eksisterende virksomheds område og vil derfor ikke påvirke Natura 

2000-området. Opsamlingstanke til spildevand fra komprimator, sikrer, at der ikke 

tilføres uønskede næringsstoffer til de omkringliggende naturarealer. Hele projektet 

vurderes at have en neutral effekt på yngle- og rasteområder for de nævnte arter. 

Der vil ingen ændring ske af nærliggende naturarealer og potentiel forekomst af bi-

lag IV-arter vurderes knyttet til områdets beskyttede naturarealer, småskove, vand-

løb og udyrkede arealer i øvrigt. 

 

Frederikshavn Kommune har derudover oplyst, at der ikke er kendskab til eventu-

elle bilag IV-arter, der vil kunne blive påvirket af ændringerne på virksomheden. 

 

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter  

Miljøstyrelsen har på baggrund af en væsentlighedsvurdering iht. habitatbekendt-

gørelsen4 vurderet, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer 

og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt.  

 

Virksomheden er beliggende i Natura 2000-område nr. 9, Habitatområde H9 og 

Fuglebeskyttelsesområde F10, Strandenge på Læsø og havet syd herfor. Virksom-

heden ligger helt op ad Kokvadgårdsvej, som er den nordlige afgrænsning af Na-

tura 2000-området. Ca. 350 m syd for virksomhedens skel ligger et saltsyderi, 

Læsø Salt A/S. Området med saltsyderiet er lokalplanlagt til forsknings-/formid-

lings- og erhvervsformål. Fra virksomhedens sydlige skel er afstanden til kysten 

over 2,5 km. 

 

I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området indgår ynglefugle, trækfugle, 

sæler og marsvin, samt en række naturtyper. 

 

                                                             
3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021 

4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-

skyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021 
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NIRAS har udarbejdet en vurdering af 9. november 2021 for ansøger om virksom-

hedsstøjens påvirkning af fugleliver og de konkluderer, at virksomhedens støj ikke 

medfører skade på fugle på udpegningsgrundlaget eller bevaringsmålsætninger for 

fugle i Natura 2000-område nr. 9, Strandenge på Læsø og havet syd herfor, eller 

områdets integritet. Under normal max. drift vil støjbidraget i Natura 2000-områ-

det ikke overstige 50 dB(A). Støjniveau under 50 dB(A) vurderes ikke at påvirke 

fugle. Fem dage om året er virksomhedens væsentligste støjkilde i drift, og dette 

medfører en støjudbredelse på 50 dB(A) ud til ca. 250 m fra nedknusningspladsen. 

Støjudbredelsen overstiger ikke 60 dB(A) udenfor virksomhedens skel og oversti-

ger dermed ikke normal baggrundsstøj ved blæst. Da støjpåvirkningen over 50 

dB(A) kun vil forekomme meget lokalt og i meget begrænset omfang (ca. 5 dage år-

ligt), samt at påvirkningen sjældent overstiger den eksisterende drift, som lokale 

fugle allerede er tilvænnet, vurderes støjudbredelsen at have en ubetydelig påvirk-

ning på fugle omkring Læsø Affaldsbehandlingsanlæg.  

 

Miljøstyrelsen finder ikke anledning til anden vurdering end konklusionen fra 

NIRAS og Frederikshavn Kommunes vurdering. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens støj ikke er relevant ift. sæler og mar-

svin da afstanden fra virksomheden til kysten er over 2,5 km. 

 

Endelig vil eventuel udsivning af næringsstoffer til naturområdet blive reduceret 

ved opsamling og bortskaffelse af spildevand fra komprimator fremfor nedsivning 

gennem deponiet, og fjernelse af nedsivningsanlæg i deponiet vil bringe forholdet i 

overensstemmelse med deponeringsdirektivets artikel 5, pkt. 3.  

 

I en samlet væsentlighedsvurdering iht. habitatbekendtgørelsen konkluderer Miljø-

styrelsen, at de ansøgte ændringer på Læsø Affaldsbehandlingsanlæg, med overhol-

delse af vilkårene i denne godkendelse, ikke vil gøre skade på naturtyper og arter på 

udpegningsgrundlaget eller områdets integritet. 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i an-

søgningen incl. supplerende oplysninger og på baggrund af de miljømæssige forud-

sætninger, 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. 

 

Høring 

Udkast til afgørelse blev den 24. maj 2022 sammen med udkast til miljøgodken-

delse sendt i høring hos Læsø Kommune, Læsø Renovation ApS og Læsø Salt A/S. 

Miljøstyrelsen har den 2. juni 2022 modtaget høringssvar fra Læsø Renovation 

ApS. Høringssvaret indeholder ikke bemærkninger til VVM-screening og -afgø-

relse. Der er ikke modtaget høringssvar fra andre. 
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Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 24. 

juni 2022. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

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

teresse 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-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 22. juli 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 Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu-

lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsæt-

tende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan på-

byde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

Søgsmål 

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

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

 

 

Med venlig hilsen 

Monica Klitgaard Hansen 

 

 

Kopi til: 

 Læsø Renovation ApS: sendes digitalt til CVR nr. 33063792 og  

forsyning@laesoe.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk 

 Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

 Styrelsen for Patientsikkerhed: stps@stps.dk  

 Læsø Salt A/S: sendes digitalt til CVR nr. 29825521 og salt@saltsyderiet.dk 

 

 

Bilag: 

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema  
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Bilag A.  
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Bilag A Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og 

med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Projektbeskrivelse (kan 

vedlægges) 

Læsø Renovation ejer og driver følgende aktiviteter på ejendommen: 
Omlastestation for husholdningsaffald, hvor indsamlet husholdningsaffald komprimeres og 
køres til nedenævnte modtagere i lukkede 
containere. Affaldet er kildesorteret i 3 fraktioner: 

◦ Komposterbart affald (Gemidan A/S, Frederikhavn) 

◦ Blød plast og metal (RenoNord A/S, Aalborg) 

◦ Restaffald (AVV I/S, Hjørring) 

Genbrugsplads 

◦ Hvor borgerne kan aflevere diverse sorteret affald (ikke husholdningsaffald). 

◦ Modtagelse, håndtering og omlastning af sorteret ikke-farligt affald fra genbrugspladsen 

m.h.p. bortskaffelse til diverse modtagere. 

◦ Modtagelse, håndtering og omlastning af spildolie o.a. farligt affald m.h.p. bortskaffelse til 

diverse modtagere. 
 
Nærværende ansøgning omfatter følgende ændringer: 
Ændringer udført 2014-16: 

◦ Udvidelse af maskinhus. 

◦ Opsætning af papkomprimator i maskinhus (er i efteråret 2021 flyttet til den offentligt 

tilgængelige genbrugsplads). 

◦ Udvidelse af areal for modtagelse og håndtering af have-/parkaffald. 

◦ Udvidelse af støttemur og befæstet areal for håndtering af træaffald. 

◦ Etablering af brovægt. 

◦ Etablering af vaskeplads incl. olieudskilleranlæg for egne maskiner. 

◦ Opsætning af Rollerpacker for komprimering af stort brændbart affald 

◦ Anskaffelse af mobil neddeler til neddeling af stort brændbart affald, træffald samt rødder og 

grenaffald 

 
Vurderingen omfatter dels allerede gennemførte ændringer, der skal 
lovliggøres, og dels planlagte ændringer.  
 
Læsø Kommune er myndighed ift. ansøgning om nedsivning af 
spildevand. Kommunen har meddelt tilladelse den 31. maj 2022 til 
nedsivning vest for affaldsanlægget. 
 
Ud over de beskrevne aktiviteter, skal det bemærkes, at der på samme 
matrikel er et deponeringsanlæg i efterbehandling, som Miljøstyrelsen 
fører tilsyn med. Deponeringsanlægget blev i 2009 påbudt nedlukket, 
idet indretningen ikke levede op til de nugældende krav til membraner 
og perkolatopsamling. Det fremgår af ansøgningen, at der ikke graves i 
de områder, hvor der er deponeret affald. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

◦ Udskiftning af komprimator og etablering af opsamlingstank til spildevand-vand fra 

komprimator. 

◦ Overdækning af el-skrot. 

◦ Etablering af ubefæstet areal til tomme containere o.lign. 

◦ Udvidet driftstid. 

◦ Øgede affaldsmængder. 

◦ Drift af genbrugsplads uden bemanding. 

Planlagte ændringer som følge af ændrede driftsforhold: 

Fase 1 
• Asfaltering af areal mellem hal og containerplads. 
• Omplacering af offentligt tilgængelige containere (delvist gennemført). 
• Ændret opbevaring af olieaffald. 
• Etablering af container til farligt affald på tæt belægning. 
• Ændret afvanding af befæstet areal ved plansiloer. 
• Asfaltering mellem plansiloer og område 8. 
Fase 2 
• Befæstelse af plads og vej syd og øst for olieskur. 
Ændret afvanding af pladsen: 

◦ Etablering af nedsivningsanlæg udenfor pladsen. 

◦ Etablering af opsamlingstank for spildevand fra komprimator for husholdningsaffald 

◦ Sløjfning af de to eksisterende nedsivningsanlæg. 

 
Alle de nævnte ændringer er nærmere beskrevet i vedlagte notat: ”Læsø genbrugsplads og 
Omlastestation. Miljønotat 9, Baggrundsnotat for miljøansøgning via BOM" AFRY for Læsø 
Forsyning A/S, rev B den 6. december 2021. 

Navn, adresse, 

telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Læsø Renovation ApS, Gammel Kirkevej 6B, Byrum, 9940 Læsø 
Tlf. og mailadresse nedenfor 

 
Læsø Kommune har givet Læsø Renovation fuldmagt til at søge om 
miljøgodkendelse til ændringer på virksomheden på kommunens vegne. 

Navn, adresse, 
telefonnr. og e-mail på 

bygherres 

kontaktperson 

Hanne Krogh; adresse ovenfor 
Tlf.: 9621 3034 
E-mail: hk@laesoe.dk 

 
 
 

Projektets adresse, 

matr.nr. og ejerlav.  

Kokvadgårdsvej 5, Byrum, 9940 Læsø 
Matr.nr.: 6h Byrum By, Byrum 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

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) 

Læsø Kommune 
 

 



4 
 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Oversigtskort i 

målestok 1:50.000 

(målestok skal 
angives). For havbrug 

angives anlæggets 
placering på et søkort. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Kortbilag i målestok 

1:10.000 eller 1:5.000 

med indtegning af 
anlægget og projektet 

(vedlægges dog ikke 
for strækningsanlæg) 

(målestok skal angives) 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldes af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Forholdet til 

reglerne  

Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på 
bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af 

planer og programmer 
og konkrete projekter 

(VVM). 

 x Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. 
Angiv punktet på bilag 1: 

 

  

Er projektet opført på 

bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af 
planer og programmer 

og af konkrete 
projekter (VVM). 

x  Det bestående anlæg er omfattet af bilag 2, pkt. 11b: Anlæg til bortskaffelse af 
affald. 
Det ansøgte projekt omhandler fysiske ændringer indenfor den samme 
geografiske og rammer. 
Der modtages sandsynligvis mere affald i dag end på tidspunkt for udstedelse 
af tidligere miljøgodkendelse (august 1997), men affaldsmængden er ikke 
opgjort i 1997-tilladelsen. 

  

 

 
 

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 

 
Ejendommen matr.nr.: 6h Byrum By, Byrum ejes af: 
Læsø Kommune 
Doktorvejen 1, Byrum, 9940 Læsø 
teknik@laesoe.dk 

 
 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering 
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

 
 

  
 

A. Mandskabsbygningen, ca. 25 m2 

B. Arealer omkring komprimator, ca. 110 m2 
C. Hallen, ca. 500 m2 
D. Forplads ud mod Kokvadgårdsvej, ca. 1.400 m2 
E. Nedsænket plads til containere, ca. 275 m2 
F. Nuværende befæstet køreareal og plads for have-
parkaffald, ca. 1.050 m2 
G. Fremtidigt befæstet køreareal mellem hallen og 
nedsænket containerplads, ca. 1.300 m2 
H. Vaskeplads, ca. 60 m2 
I. Befæstet areal med plansiloer samt køreareal, ca. 
1.000 m2 

J. Ubefæstet areal til tomme containere m.v., ca. 
1.600 m2 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

I Etape 2 af omlægningen befæstes hele arealet og 
regnvand nedsives i nyt anlæg vest for pladsen. 
Etape 2 forventes udført i 2022.  
K. Befæstede arealer omkring olieskuret, ca. 170 m2. 

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 

 Pladsens areal (indenfor hegnet er ca. 24.000 m2), 
og projektet omhandler mindre ændringer indenfor 
dette areal 

 
 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 

meget i m 

 
Nej 

 

Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 

7.200 m2 
 

  

Projektets bebyggede areal i m2 Udvidelse af hal: ca. 257 m2 
 

  

Projektets nye befæstede areal i m2 Samlet udvidelse (udført og planlagt) af befæstet 
areal: ca. 5.000 m2 

 
  
 
 

Projektets samlede bygningsmasse i m3  Udvidelse af hal: ca. 1.400 m3 
  

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 
nedrivningsarbejder i forbindelse med 

projektet 

 Udvidelse af hal: Tagkip ca. 7 meter over terræn 
 

Ingen nedrivninger 

 

  

4. Projektets behov for råstoffer i 
anlægsperioden 

   
 

 

  

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 

Afretningssand: ca. 2.500 m3 

Asfalt: ca. 5.000 m2 

 

Vandmængde i anlægsperioden Intet forventet vandforbrug 
 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Ingen 

Overskudsjord ca. 3.500 m3 forventes disponeret 
internt på grunden 

 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Intet spildevand ifm. etablering 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

søer, hav i anlægsperioden 

  
 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

Uændret i anlægsperioden 
 
01/2014 – 12/2023 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 

ind og ud samt angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet 

i driftsfasen: 

 
 

 Se under pkt. 6. 
 

 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen   
 

  

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 

  
 

  

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen   
 

  

Vandmængde i driftsfasen   
 

  

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

  
  

Da der ikke må ske nedsivning i deponiet stilles der vilkår i godkendelsen 
om, at nedsivningen skal ophøre før de planlagte ændringer må 
påbegyndes. 

  
  
  
  

Farligt affald: 
  

Andet affald: Læsø Genbrugsplads og Omlastestation modtager 
stort set alle former for affald, og alt videresendes til 
godkendte modtagere. 
 
Oversigt over modtagne og videresendte 
affaldsmængder (fra ”Læsø Genbrugsplads og 
Omlastestation. Kokvadgårdsvej 5, Byrum, 9940 
Læsø. Årsrapport 2020” Rev A den 11. maj 2021) er 
indsat i det uploadede baggrundsnotat, og årsrapport 
2020 er vedhæftet. 
 
Der indføres ændret kildesortering af 
husholdningsaffald primo 2021, og mængden af 
husholdningsaffald til forbrænding hos AVV I/S 
forventes nedbragt til ca. halvdelen af 2019-
niveauet, det vil sige: 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

• Organisk affald/madaffald til kompostering: ca. 
500.000 kg. 
• Restaffald til forbrænding: ca. 500.000 kg. 
• De øvrige affaldsmængder forventes uændrede fra 
2019-niveauet. 

Spildevand til renseanlæg: 
  

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

sø, hav: 

Nedsivning, ansøgning om nyt nedsivningsanlæg er 
tilsendt Læsø Kommune. 
 
Der afledes spildevand fra: 
• Mandskabsbygningen (toilet, håndvask, bad og 
køkkenvask): Opsamles i (eksisterende) trix-tank, 
som tømmes efter behov. 
• Komprimator (regnvand og vand, som presses ud 
af affaldet): Nedsives i dag i område 7 
(husholdningsaffald). Er ved etablering af ny 
komprimator ændret til opsamling i tæt nedgravet 
tank. Tanken tømmes efter behov og spildevandet 
tilkøres Læsø Rensningsanlæg. 
 
Spildevand, herunder overfladevand: 
A. Mandskabsbygningen, ca. 25 m2 

Tagvand fra mandskabsbygningen nedsives på 
overfladen omkring bygningen. Med en tagflade ca. 
25 m2 og en gennemsnitlig nedbør de seneste 3 år 
(jf. årsrapport 2019) på 728 mm/år, nedsives der ca. 
18 m3 årligt omkring mandskabsbygningen. 
 
Sanitært spildevand fra mandskabsbygningen 
opsamles i en nedgravet 4 m3 tank, hvorfra det 
bortskaffes til rensningsanlæg. På grund af utilsigtet 
indstrømning af overfladevand, tømmes tanken ca. 4 
gange årligt. Der er truffet aftale om at dette 
udbedres i indeværende år, og tanken forventes 
fremover tømt ca. en gang årligt. 
 
B. Arealer omkring komprimator, ca. 110 m2 
Regnvandet udgør (med et areal på ca. 110 m2 og 
en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år) ca. 80 
m3/år. I alt opsamles der således ca. 180 m3 
spildevand i tanken årligt. Vandet bortskaffes med 
slamsuger til rensningsanlæg. 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

Vandmængden fra affaldet er svært at estimere, 
men antages det, at madaffald/komposterbart affald 
har et vandindhold på 30%, når det modtages (før 
komprimering) og et vandindhold på 10%, når det 
videresendes (efter komprimering), skal der fra 500 
ton affald opsamles ca. 100 m3 spildevand årligt. 
 
Spildevand fra komprimatoren (inkl. regnvand fra 
faste belægninger ved aflæsningsplads ovenfor 
komprimator), som i dag nedsives i område 8, 
afvandes fremover til en lukket tank, hvorfra vandet 
bortskaffes til rensningsanlæg. 
 
C. Hallen, ca. 500 m2 
Tagvand fra hallen nedsives i faskiner omkring 
hallen. Med et tagareal på ca. 500 m2 og en 
gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, nedsives der 
ca. 360 m3/år via faskiner omkring hallen. 
 
D. Forplads ud mod Kokvadgårdsvej, ca. 1.400 m2 
Med et areal på ca. 1.400 m2 og en gennemsnitlig 
nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 1.000 m3/år 
via grøfter langs vejen. 
Regnvand fra den befæstede forplads afledes som 
vejvadet fra Kokvadgårdsvej til grøfterne langs vejen. 
 
E. Nedsænket plads til containere, ca. 275 m2 
Med et areal på ca. 275 m2 og en gennemsnitlig 
nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 200 m3/år via 
olieudskiller til nedsivningsanlægget vest for pladsen. 
Regnvand fra den nedsænkede plads til containere 
med evt. forurenede affald afledes via olieudskiller til 
nedsivning i nyt anlæg vest for pladsen. 
 
F. Nuværende befæstet køreareal og plads for have-
parkaffald, ca. 1.050 m2 
Med et areal på ca. 1.050 m2 og en gennemsnitlig 
nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 760 m3/år til 
nedsivningsanlægget vest forpladsen. 
 
Regnvand fra det eksisterende asfalterede areal, som 
delvist er oplagsplads for have-/parkaffald (inden det 
køres til kompostering eksternt) delvist køreareal, 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

afledes fremover til nedsivning i nyt anlæg vest for 
pladsen. 
 
G. Fremtidigt befæstet køreareal mellem hallen og 
nedsænket containerplads, ca. 1.300 m2 
Med et areal på ca. 1.300 m2 og en gennemsnitlig 
nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 950 m3/år til 
nedsivningsanlægget vest for pladsen. 
 
Regnvand fra det fremtidigt asfalterede køreaeal 
afledes fremover til nedsivning i nyt anlæg vest for 
pladsen. 
 
H. Vaskeplads, ca. 60 m2 
Med et areal på ca. 60 m2 og en gennemsnitlig 
nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 45 m3/år til 
nedsivningsanlægget vest for pladsen. 
 
Regnvand fra den befæstede vaskeplads afledes 
fremover via olieudskiller til nedsivning i nyt anlæg 
vest for pladsen. 
 
I. Befæstet areal med plansiloer samt køreareal, ca. 
1.000 m2 

Med et areal på ca. 1.000 m2 og en gennemsnitlig 
nedbør på 728 mm/år, afledes der ca. 730 m3/år til 
nedsivningsanlægget vest for pladsen. 
 
Regnvand fra de befæstede områder afledes 
fremover til nedsivning i nyt anlæg vest for pladsen. 
 
J. Ubefæstet areal til tomme containere m.v., ca. 
1.600 m2 
I Etape 2 af omlægningen befæstes hele arealet og 
regnvand nedsives i nyt anlæg vest for pladsen. 
Etape 2 forventes udført i 2022. Med et areal på ca. 
1.600 m2 og en gennemsnitlig nedbør på 728 mm/år, 
afledes der ca. 1.200 m3/år til nedsivning indenfor 
pladsen, og efter 2021 til nedsivning i nyt anlæg 
udenfor pladsen. 
 
Regnvand fra det i dag ubefæstede areal nedsives i 
dag i området med inert affald umiddelbart syd for. 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

 
K. Befæstede arealer omkring olieskuret, ca. 170 m2 
fjernes, bortset fra skrotpladsen. Afledningen ændres 
så det nedsives i nyt nedsivningsanlæg vest for 
pladsen via eksisterende olieudskiller ved 
vaskepladsen.  
 
Regnvand fra det i dag befæstede areal omkring 
olieskuret nedsives i dag via olieudskiller i område 8 
med husholdningsaffald øst for 
komprimeringsanlægget. 
 
Areal hvor spildevand og overfladevand planlægges 
afledt til nyt nedsivningsanlæg: 8.814 m2  
Heraf areal hvor spildevand og overfladevand ledes 
via olieudskilleranlæg: 389 m2 

Håndtering af regnvand: 
  

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?  

 
x  

 
 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 

af standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

x 
 

Genbrugspladsen er omfattet af standardvilkår. 
 

Genbrugspladsen er omfattet af standardvilkår for K211.  
Omlastestationens aktiviteter, herunder oplag, omlastning, nedknusning, 
neddeling, komprimering, omfattet af standardvilkår K212. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelse? 

x 
 

 
 

Virksomheden kan overholde standardvilkårene, men har søgt om 
godkendelse til åbningstid for genbrugspladsen uden den i 
standardvilkårene krævede bemanding. 
 
I godkendelsen gives der mulighed for ubemandet åbning på vilkår, som 
vurderes at give tilsvarende miljøbeskyttelse som bemanding. 

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

 
x  

 
 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BREF-dokumenter? 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

 
x  

 
 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

  
 

 
  

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

bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

x 
 

 
 

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet er omfattet af Miljøstyrelsens 
vejledninger for støj. 
 
Projektet er reguleret af eksisterende støjvilkår i afgørelse af 4. december 
2009, vilkår F1-F4, Afgørelse om Overgangsplan og revurdering for Læsø 
Affaldsbehandlingsanlæg, matr. Nr. 6h Byrum by, Byrum, Kokvadgårdsvej 
5, 9940 Læsø. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteterne i projektet ikke vil give anledning 
til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer i eksternt miljø i en grad, så 
der er behov for at regulere det vha. vilkår i en miljøgodkendelse. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

x 
 

 
 

 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 

udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

x 
 

Støjvurdering og vurdering i forhold til fuglelivet er 
udført og vedhæftet. 

 
I gældende afgørelser fra 2009 er fastsat støjgrænser for boliger i det 
åbne land og i miljøgodkendelsen af de ansøgte ændringer suppleres med 
støjgrænser for øens saltsyderiet, Læsø Salt A/S, syd for virksomheden. 
Støjberegningerne viser, at virksomheden kan overholde disse 
grænseværdier, som er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. 

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser om 
luftforurening? 

x 
 

 
 

I miljøgodkendelsen til de ansøgte ændringer fastsættes vilkår vedrørende 
luftforurening i overensstemmelse med standardvilkår. 
 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x 
 

 
 

Projektet vurderes at kunne overholde grænseværdier for luftforurening.  

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet 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 
 

 
 

Projektet vurderes at kunne overholde standardvilkårene. 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

20. Vil projektet give anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

  
 

 
Der kan forekomme støvgener ifm. anlægsarbejdet, hvor der skal afgraves 
jord og indbygges sand. Det vurderes, at evt. støvdannelse vil kunne 
holdes indenfor virksomhedens område. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der kan opstå støv i tørre perioder ved fx 
nedknusning og omlastning af støvende affald. 
Dette imødekommes ved, at standardvilkår fastsætter krav til fx 
overdækning og befugtning. Derudover stilles der vilkår om, at der ikke 
må forekomme støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter 
tilsynsmyndighedens vurdering. 

I anlægsperioden? 
 

x  
 

 

I driftsfasen? 
 

x  
  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 

eller øgede lugtgener 

  
 

 
 
 

I anlægsperioden? 
 

x Der skal ikke graves i de dele af pladsen, hvor der er 
deponeret affald. 

 
Der forventes ikke anvendt råstoffer eller materialer i anlægsfasen, som 
vurderes vil give anledning til lugtgener.  
 

I driftsfasen? 
 

x Læsø Forsyning A/S har i alle årsrapporter fra 2013-
2019 beskrevet: 
 
• Årsrapportens pkt. 8: Afhjælpning af gener: Der 
har i perioden 2013-2019 ikke forekommet gener i 
form af lugt, støv, skadedyr m.v., og der er derfor 
heller ikke iværksat afhjælpende foranstaltninger. 
Antallet af vilde katte er dog i perioder reguleret ved 
indfangning. 
 
• Årsrapportens pkt. 10: Redegørelse for eventuelle 
klager: Der har i perioden 2013-2019 ikke på noget 
tidspunkt i været klager over virksomhedens drift. 
Udvalgte tegninger for den nye komprimator er 
vedlagt i det uploadede baggrundsnotat, samlet 
betjenings- og vedligeholdelsesmanual fremsendes 
gerne. 
- Ovenstående var gældende for den gamle 
komprimator, som er under udskiftning. Den nye 
komprimator principielt på samme måde, dvs. at den 
kun er åben under aflæsning fra skraldebilen. 
Herefter komprimeres affaldet i et lukket kammer og 
skubbes ud i en lukket container. 

 
Oplag af have-/parkaffald, vil kunne give anledning til lugt særligt i varme 
perioder. Dette imødekommes ved, at standardvilkår fastsætter maksimal 
oplagstid på 1 uge i sommerhalvåret, og derudover suppleres med krav 
om 2 uger i vinterhalvåret.  
 
Opbevaring og omlastning af dagrenovationslignende affald kan give 
anledning til lugtgener, når affaldet går i forrådnelse. Det oplyses i 
ansøgningen, at affaldet opbevares i lukkede containere inden fraførsel. 
Der stilles vilkår i godkendelsen om den maksimale opbevaringstid på 
anlægget, komprimatorstationen, om opbevaring af affaldet på anlægget 
bla. Aht. At forebygge lugtgener## 
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Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

22. Vil projektet som følge af projektet have 
behov for belysning som i aften og nattetimer 

vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

  
 

  

I anlægsperioden? 
 

x  
  

I driftsfasen? 
 

x  
 

Virksomheden oplyser, at genbrugspladsen er forsynet med belysning, 
som er sensorstyret og aktiveres ved besøg på pladsen aften og nat.  
 
Da genbrugspladsen ligger langs Kokvadgårdsvej i det åbne land med ca. 
275 m til nærmeste bolig vurderes belysningen ikke at kunne genere 
omgivelserne. 
 
Det belyste område ligger helt op ad Kokvadgårdsvej, som er den nordlige 
afgrænsning af Natura 2000-området. I virksomhedens sydlige skel er 
etableret en jordvold med beplantning. Virksomheden vil beplante volden 
yderligere med busklignende planter, for at supplere afskærmningen for 
lyset ift. Natura 2000-området. Af hensyn til højspændingsledningerne i 
området vælges busklignende beplantning fremfor træer. 

23. Er projektet omfattet af 

risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 
x   

 
 
 

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

x 
 

 
 

Virksomheden er placeret på et areal, der er udlagt til 
teknisk anlæg i Læsø Kommunes Kommuneplan 2013-
2025 i kommuneplanrammen 1-T2 Genbrugspladsen 
Kokvadgårdsvej med følgende bestemmelser: Områdets 
anvendelse fastlægges til teknisk anlæg med offentlige 
formål – losseplads samt modtagerstation for olie- og 
kemiaffald. Området fastholdes i landzone. Læsø 
Kommune oplyser, at i den kommende revision af 
kommuneplanen skal rammebestemmelserne for området 
opdateres til nuværende anvendelse, som er 
genbrugsplads og omlastestation. Der er ikke udarbejder 
lokalplan for området. Kommunen har vurderet, at 
ændringerne ikke kræver ny landzonetilladelse. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

25. Forudsætter projektet 

dispensation fra gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer? 

  
 

 
Der er ingen beskyttelseslinjer indenfor virksomhedens 
område. 

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

 
x Der forventes etableret nedsivningsanlæg udenfor hegnet, men på samme 

matr.nr. (6h Byrum By, Byrum). 

 
Læsø Kommune er myndighed ift. nedsivningstilladelse. 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
x  

 
Projektet vil ikke udgøre en hindring, idet der iht. Region 
Nordjyllands Råstofplan 2020 kun udlagt et enkelt 
råstofområde på Læsø, beliggende i en afstand af ca. 10 
km mod nordøst.  
 

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

 
x  

 
Hele Læsø ligger indenfor kystnærhedszonen. Kommunen 
åbner i kommuneplanen for placering af tekniske anlæg i 
kystnærhedszonen, hvis det er planlægningsmæssigt eller 
funktionelt velbegrundet og kan ske uden at tilsidesætte 
væsentlige kystlandskabelige interesser. Ændringerne sker 
på et eksisterende anlæg, hvor placeringen er i 
overensstemmelse med kommuneplanramme 1-T2, 
Genbrugspladsen Kokvadgårdsvej.  

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov? (skov er et bevokset areal med 

træer, som danner eller indenfor et 

rimeligt tidsrum ville danne sluttet 
skov af højstammede træer, og 

arealet er større end ½ ha og mere 
end 20 m bredt.) 

X 
 

Der skal ryddes ca. 150 m2 skov for at etablere nyt nedsivningsanlæg, se tegning 
2.3. 

 

 
Læsø Kommune er myndighed for nedsivningen. 
 
De øvrige ændringer i ansøgningen kræver ikke rydning af 
skov. 
 

30. Vil projektet være i strid med 

eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 
x  

 
Projektet er beliggende udenfor områder omfattet af 
fredninger og fredningssager. 
 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 

  
Ca. 20 meter. Arealet umiddelbart syd for det nye nedsivningsanlæg er beskyttet 
eng, og arealet umiddelbart syd for pladsen er beskyttet strandeng. 

 
De sydligste ca. 25 m af virksomhedens matrikel, uden for 
virksomhedens driftsområde, er beskyttet strandeng og 
hede. Syd for skellet ligger beskyttet strandeng. 
Umiddelbart vest for virksomhedens skel ligger beskyttet 
eng og umiddelbart øst for beskyttet hede. Ca. 55 m nord 
for virksomhedens skel ligger en beskyttet sø. 

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

 
x  

 
Iht. kommunens udtalelse er der ingen beskyttede 
naturtyper som påvirkes af de ønskede ændringer af 
pladsen og intet kendskab til eventuelle bilag IV- arter der 
vil kunne blive påvirket. 
Af arterne på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag 
har ingen yngle- eller fourageringsområde indenfor 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

genbrugspladsen. De er derimod tilknyttet havet, 
strandengen og de øvrige beskyttede naturarealer. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
Rønnerne, som ligger ca. 500 meter mod syd er fredet område. 

 
 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 

Ramsarområder). 

  
Hele arealet – både den eksisterende plads indenfor hegnet og arealet for 
planlagt nedsivningsanlæg er Nature 2000-Fuglebskyttelsesområde, Natura-2000-
Habitatområde og Ramsar-område. 

 
 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 
x  

 
Iht. standardvilkårene skal oplagsområder m.m. etableres 
med befæstelse og afledning af overfladevand til 
kontrolleret afløb. Befæstelsen beskytter grundvandet. 
 
Derudover fjernes anlæg til nedsivning gennem deponiet 
af spildevand fra komprimator og overfladevand fra 
befæstede arealer.  
 
Særskilt vurdering ift. nyt nedsivningsanlæg foretages af 
kommunen.  

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

 
x  

 
Afstand til nærmeste område med særlige 
drikkevandsinteresser er ca. 4,2 km mod nord-nordøst. 

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

x 
 

Hele arealet indenfor hegnet er kortlagt på vidensniveau 1 på grund af tidligere 
deponering af affald (lok-nr.: 825-00401) 

 
Ændringerne vedrører primært aktiviteter placeret udenfor 
deponeringsetaperne. Der sker kun kørsel med 
renovationsbil to gange i døgnet hen over etape 7 og 
derudover fjernes nedsivningsanlæggende i 
deponeringsetaperne. 

38. Er projektet placeret i et område, 

der i kommuneplanen er udpeget 

som område med risiko for 
oversvømmelse.? 

 
x  

 
Læsø Kommune oplyser, at området ikke er i særlig fokus 
ift. klimatilpasning. 

39. Er projektet placeret i et område, 

der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 
x  

 

 
Læsø er ikke, jf. Kystdirektoratet 
(https://oversvommelse.kyst.dk/), udpeget som 
risikoområde for oversvømmelse. 

40. Er der andre lignende anlæg 

eller aktiviteter i området, der 

sammen med det ansøgte må 
forventes at kunne medføre en øget 

 x Virksomheden er placeret i det åbne land med stor afstand til nabobebyggelser.  

Den øvrige støj i området skyldes trafik på små lokale veje samt 
brummen/knitren fra luftledningsmaster umiddelbart syd for pladsen og vil derfor 
ikke tilføje nævneværdig kumuleret støj til beregningerne. 

 På projektområdet og umiddelbart rundt om, ligger den 
ukontrollerede losseplads, hvorfra der siver perkolat ud i 
omgivelserne. Anlæg til nedsivning af spildevand i 
deponiet fjernes, og spildevand fra komprimatoren 
opsamles og bortskaffes til renseanlæg, og det resterende 
spildevand fra befæstede arealer nedsives uden for 

https://oversvommelse.kyst.dk/
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

samlet påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold)? 

deponiet. Samlet vurderes dette at være en forbedring, da 
næringsstoffer o.a. fra komprimatorspildevandet fjernes.  

41. Vil den forventede 

miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 x   Afstand til nærmeste naboland Sverige mod øst er ca. 60 
km. Ændringerne forventes ikke at kunne berøre 
nabolande. 

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 

væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

  
Overfladevand nedsives p.t. gennem det deponerede affald. Dette ændres til et 
nyt nedsivningsanlæg udenfor pladsen, og reducerer således udvaskningen fra 
det deponerede affald. 

 
 

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

     x   Ikke relevant – der er ikke tale om et strækningsanlæg. 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  
anlægsfasen 

driftsfasen 

   x     Der er søgt om omkobling af spildevand til nyt nedsivningsanlæg. Nedsivningsanlægget er der søgt om særskilt hos 

Læsø Kommune. 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x  Mindre mængder naturressourcer må forudsættes brugt ifm. etablering af befæstelse og kloakering i projektet. 

Eftersom der ikke forventes anvendt større mængder af de almindelige naturressourcer som sten og sand sættes 

krydset i nej. 

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, 

  x    
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

herunder sådanne som forårsages af 

klimaændringer 

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x  Vurderes ikke, at medføre risiko for menneskers sundhed.  

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  x  Der sker omlæsning og opbevaring af organisk materiale, som ved nedbrydning vil frigive drivhusgasser. Oplag af 
husholdningsaffald sker i lukkede containere, hvormed risiko for emission af drivhusgasser minimeres. Emissionen af 
drivhusgasser fra have-/parkaffald og komposteringen sker ikke fra denne lokalitet, da der ikke forekommer 
kompostering og kun kortvarig opbevaring af affaldet. Miljøstyrelsen vurderer, der ikke er risiko for væsentlig 
udledning af drivhusgasser.  

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

    x    

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

eller naturparker 

     x   Virksomheden ligger ikke i et reservat eller en naturpark. 
Ændringerne foretages på en eksisterende virksomhed, og ændringerne er fysiske anlæg, som kan fjernes og ikke vil 
være til hinder for etablering af reservater eller naturparker. 

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

     x   Eventuel udsivning af næringsstoffer o.a. til naturområdet vil blive begrænset ved opsamling og bortskaffelse af 
spildevand fra komprimator fremfor nedsivning gennem deponiet. 

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

     x    

1.     Nationalt:   

 

 
 

 
 

 
2.     Internationalt (Natura 2000):   

    1. Nationalt 
Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte aktiviteter ikke vil kunne påvirke nærmeste § 3-områder eller fredede 
områder. Dels pga. afstande og dels pga. den begrænsede opholdstid for have-/parkaffald, som begrænser 
kvælstofemissionen. I sommerhalvåret må have-/parkaffaldet oplagres i max. 1 uge og i vinterhalvåret max. 2 uger. 
 
2. Internationalt: 
Virksomheden er beliggende i Natura 2000-område nr. 9, Habitatområde H9 og Fuglebeskyttelsesområde F10, 
Strandenge på Læsø og havet syd herfor. Virksomheden ligger helt op ad Kokvadgårdsvej, som er den nordlige 
afgrænsning af Natura 2000-området. Ca. 350 m syd for virksomhedens skel ligger et saltsyderi, Læsø Salt A/S. 
Området med saltsyderiet er lokalplanlagt til forsknings-/formidlings- og erhvervsformål. Fra virksomhedens sydlige 
skel er afstanden til kysten over 2,5 km. 
 
I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området indgår ynglefugle, trækfugle, sæler og marsvin, samt en række 
naturtyper. 
 
I notat fra ansøgers rådgiver, NIRAS, konkluderes, at virksomhedens støj ikke medfører skade på fugle på 
udpegningsgrundlaget eller bevaringsmålsætninger for fugle i Natura 2000-område nr. 9, Strandenge på Læsø og 
havet syd herfor, eller områdets integritet. Under normal max. drift vil støjbidraget i Natura 2000-området ikke 
overstige 50 dB(A). Støjniveau under 50 dB(A) vurderes ikke at påvirke fugle. Fem dage om året er virksomhedens 
væsentligste støjkilde i drift, og dette medfører en støjudbredelse på 50 dB(A) ud til 200 m fra virksomhedens skel. 
Støjudbredelsen overstiger ikke 60 dB(A) udenfor virksomhedens skel og overstiger dermed ikke normal 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

baggrundsstøj ved blæst. Da støjpåvirkningen over 50 dB(A) kun vil forekomme meget lokalt og i meget begrænset 
omfang (ca. 5 dage årligt), samt at påvirkningen sjældent overstiger den eksisterende drift, som lokale fugle allerede 
er tilvænnet, vurderes støjudbredelsen at have en ubetydelig påvirkning på fugle omkring Læsø 
Affaldsbehandlingsanlæg. Miljøstyrelsen finder ikke anledning til anden vurdering end konklusionen fra NIRAS. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens støj ikke er relevant ift. sæler og marsvin da afstanden fra virksomheden 
til kysten er over 2,5 km. 
 
Endelig vil udsivning af næringsstoffer o.a. til naturområdet blive reduceret ved opsamling og bortskaffelse af 
spildevand fra komprimator fremfor nedsivning. 
 
I en samlet væsentlighedsvurdering iht. habitatbekendtgørelsen konkluderer Miljøstyrelsen således samlet, at de 
ansøgte ændringer på Læsø Affaldsbehandlingsanlæg, med overholdelse af vilkårene i denne godkendelse, ikke vil 
gøre skade på naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget eller områdets integritet.  

         

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

     x   Ifølge kommunens udtalelse er der intet kendskab til eventuelle bilag IV-arter, der vil kunne blive påvirket. 
 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

     x 
 

Ved en søgning i naturdata på Miljøportalen er det ikke fundet registrerede rødlistearter i en cirkel på 1,5 km2 
omkring virksomheden. 

Kan projektet påvirke områder, hvor 

fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 
 

Overfladevand: 
 

Grundvand: 
 

 

 
Naturområder: 

 
Boligområder (støj/lys og Luft): 

     x 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
Projektet medfører ikke ændringer ift. overfladevand. 
 
Der stilles krav i godkendelsen om befæstelse af arealer og kontrolleret afledning af overfladevand, hvor der kan 
forekomme spild af stoffer fra omlasteanlægget. Der vurderes derfor ikke at være påvirkning af grundvand. 
 
Projektet vurderes ikke at påvirke naturområderne væsentligt. 
 
Der findes ikke nogen boligområder i nærheden, der kan blive påvirket af støj, lys og luft. 
 

     
  

  

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning 

     x   Natura 2000-området er sårbart, men projektet vurderes ikke at påvirke området væsentligt. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

     x   Projektet etableres i landzone, hvor der er ca. 275 m til nærmeste beboelse og ca. 1 km til nærmeste bymæssige 
bebyggelse. Området er ikke tæt befolket. 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 

eller geologiske landskabstræk. 
 

     x   Den sydligste del af virksomhedens ejendom er udpeget som bevaringsværdigt landskab (2009). Området ligger 
udenfor virksomhedens driftsområde. 
Hele Læsø er geologisk værdifuldt område. Eftersom anlægsarbejdet er begrænset og foregår på et område, hvor 
der både syd og øst for er deponeret affald, vurderes projektet ikke at påvirke interesserne indenfor det værdifulde 
geologiske område.  

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

        Projektet forventes ikke, at påvirke miljøet udenfor virksomhedens område væsentligt. 

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

 X        

Miljøpåvirkningsgrad og -

kompleksitet 

     x   Projektet forventes ikke, at påvirke miljøet udenfor virksomhedens område væsentligt. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Projektet forventes ikke, at påvirke miljøet udenfor virksomhedens område væsentligt. 

Miljøpåvirkningens:         Virksomhedens aktiviteter er ikke tidsbegrænsede. 
Aktiviteter forekommer dagligt. 
Der er fuld reversibilitet ved fjernelse af anlæg ift. de aktiviteter, der er søgt om. Varighed 

Hyppighed 

Reversibilitet 

        

         
 

           

 

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
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Myndighedens konklusion 
Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det 

anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 
krav om miljøvurdering:  

 x Miljøstyrelsen vurderer, at følgende emner er af særlig relevans i det ansøgte projekt: 
- Støj, lugt og støv 
- Håndtering af spildevand 
- Beliggenhed i udkanten af Natura 2000-område 

 
Der fastsættes støjgrænser i miljøgodkendelsen og støjberegninger viser, at grænseværdierne kan overholdes. 
Der fastsættes standardvilkår og supplerende vilkår for forebyggelse og bekæmpelse af lugt og støv. 
Fjernelse af nedsivningsanlæg i deponiet i overensstemmelse deponeringsdirektivet artikel 5, pkt. 3. 
Ophør af nedsivning af spildevand fra komprimator gennem deponiet vurderes at være en miljømæssig forbedring. 
Ved overholdelse af vilkårene i denne godkendelse, bl.a. driftstider for de mest støjende aktiviteter, vurderes det at projektet ikke vil gøre skade 
på naturtyper og arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag eller områdets integritet. 

Dato: 24. juni 2022 

Sagsbehandler: Monica Klitgaard Hansen 

 

 


