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A Ansøger og ejerforhold 

1)  Ansøgers navn, adresse og telefonnummer 
Stena Recycling A/S 
Banemarksvej 40, 
2605 Brøndby 

2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer 
Stena Recycling A/S Grenaa 
Plutovej 3, 
8500 Grenaa 
CVR nr. 24208362 
P-nr. 1017190039 

3)   Grundejer/ejerforhold 

Arealet er ejet af: 

Grenaa Havn A/S 
Havnecentervej 1, 
8500 Grenaa 
 

4)  Virksomhedens kontaktperson 
Steen Hansen 
Banemarksvej 40, 
2605 Brøndby 
Tlf.: +45 2469 9846 
E-mail: steen.hansen@stenarecycling.com 
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B Oplysninger om virksomhedens art 

5)   Listebetegnelse 
Hovedaktivitet 

Bilag 1, Listepunkt 5.3.b.iv, Affaldshåndtering, Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt af-
fald, Nyttiggørelse og/eller bortskaffelse af ikke-farligt affald, Nyttiggørelse eller en blanding af 
nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, behandling af metalaffald i shreddere. 

Biaktiviteter 

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplag-
ring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 

6)   Det ansøgte projekt 
Vi vil med ansøgningen skabe mulighed for yderligere oparbejdning af fraktioner fra shredde-
ren og optimere driften af anlægget ved at udvide produktionsarealet. 

I korte træk ansøges om: 

• Etablering af en affaldsreduktionslinje, som primært skal fjerne affald fra NF-fraktionen. 
Sekundært skal anlægget rense andre internt producerede fraktioner. 

• Udbygning af arealet omkring affaldsreduktionslinjen, så den rensede NF-fraktion kan 
transporteres til udskibningsbås og der skabes bedre plads til opbevaring. 

• Anlæg til opgradering af magnetisk fines, så genanvendeligt jern kan udsorteres. 
• Belægning af areal på ca. 5000 m2 mod vest. 

7)  Risikovirksomhed 
Virksomheden er ikke en risikovirksomhed. 

8)  Projektets varighed 

Projektet er permanent.  
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C Oplysninger om etablering 

9)  Bygningsmæssige udvidelser og ændringer 
Der skal etableres en bygning til affaldsreduktionslinjen på 25 x 20 meter (NF-anlæg) og et 
kompressorrum i tilknytning hertil ~ ca. 600 m2. Bygningen udføres uopvarmet. Kompressor-
bygningen bliver isoleret indvendigt af hensyn til arbejdsmiljø og ydre miljø. Bygningen forsy-
nes med 2 porte mod nord og en port mod syd. Bygningen får en fodhøjde på 7 meter og en 
kiphøjde på 12 meter. 

Den nuværende afskærmning (højde 4 meter) mod syd med betonelementer flyttes ca. 14 me-
ter længere mod syd ud til brandvejen og der etableres en bås på ca. 674 m2 til NF-fraktionen. 
De nuværende båse rykkes ligeledes mod syd. På strækningen hvor bygningen til NF-anlæg-
get etableres opstilles der ikke betonelementer. Der etableres en ny afvandingsrende til erstat-
ning for den eksisterende umiddelbart syd for afskærmningen og Nf-bygningen. 

Regnvand på det nye areal vil blive ledt til afvandingsrenden og derfra til renseanlæg. I alt be-
tonbefæstes ca. 2400 m2. 

Anlægget til opgradering af magnetisk fines placeres på Koldhallens østside, hvor magnetisk 
og umagnetisk fines i dag fødes ud i båse. Båsene bibeholdes med flyttes frem og udvides, så 
opgraderingsanlægget kan placeres i en bygning ”bag ved” båsene.  

 Endelig skal der etableres et betonareal på ca. 6400 m2. Arealet skal anvendes til oplag. 

Se nærmere i bilag 1. 

10) Tidsplan for anlægsfase og start af virksomhedsdrift 
Stena Recycling forventer etablering i perioden fra medio 2022 til medio 2023. 

Anlæggene til opgradering af NF og magnetisk fines prioriteres højest. Tilkobling af anlæg-
gende kræver et stop på anlægget. 

Etablering af NF-anlægget ønskes igangsat i august 2022 når de fornødne tilladelser er med-
delt og forventes klar til idriftsættelse ultimo 2022. 
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D  Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11) Oversigtsplan 

 

Figur 1 Virksomhedens område (ca. 1:15000)

 

12) Daglig driftstid 
Affaldsreduktionslinjen til NF skal være i drift samtidig med shredderen. Endvidere skal anlæg-
get opgradere fraktioner fra SIS-anlægget, når shredderen ikke er i drift. Anlægget skal pri-
mært være i drift på hverdage i dagperioden fra kl. 7 – 18, men kan undtagelsesvist være i 
drift i aftenperioden på hverdage fra kl. 18-22 og på lørdage fra kl. 7-14. 

Opgraderingsanlægget til magnetisk fines skal være i drift samtidig med SIS-anlægget – alle 
dage fra kl. 7-22. 

 Mandag-fredag Lørdag Søndag 

Shredder 07-18 07-14  

SIS-anlæg 07-22 07-22 07-22 

NF-anlæg 07-22 07-14  

MF-anlæg 07-22 07-22 07-22 

13) Til- og frakørselsforhold 
Til- og frakørselsforhold til anlægget ændres ikke  
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E Tegninger over virksomhedens indretning 

14) Tegninger 
 

Bilag 1 er en situationsplan. 

Bilag 2 er et principdiagram for affaldsreduktionslinjen til NF. 

Bilag 3 er et principdiagram for opgraderingsanlægget til magnetisk fines. 
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F Beskrivelse af virksomhedens produktion 

15) Produktionskapacitet og forbrug af råvarer 
Produktionskapacitet 

Kapaciteten for begge anlæg er tilpasset den nuværende kapacitet på anlægget og der er tale 
om yderligere oparbejdning af de fraktioner som produceres i dag. 

Der er ikke forbrug af råvarer, idet der alene er tale om mekaniske processer med magneter, 
trykluft og vindsigter. Begge anlæg er el-drevne. 

16) Procesforløb 
Sorteringsanlægget til affaldsreduktion i NF-fraktionen etableres med henblik på at fjerne 
affald inden eksport til yderligere oparbejdning på fx Stenas anlæg Halmstad. 

Anlægget placeres så det eksisterende bånd til NF-fraktionen kan indføde direkte i anlægget, 
jf. bilag 1.  

Der etableres en lukket produktionshal på ca. 600 m2 med en kiphøjde på 12 meter og adgan-
gen hertil sker via port. Med etablering af sorteringsanlægget fjernes den nuværende tromle-
sigte. 

I anlægget udsorteres NF-fraktionen(NF-raw) i 3 fraktioner – NF, NF-fines og en affaldsfrak-
tion. Anlægget består af en sigte, som opdeler NF-fraktionen efter størrelse og her udsorteres 
NF-fines (< 20 mm). NF-fines kan sorteres i SIS-anlægget eller eksporteres til oparbejdning. 

Efter udsortering af fines opdeles NF i 2 størrelsr og passerer en overbåndsmagnet (OM), som 
fjerner det sidste magnetiske materiale (jern). Herefter løsnes materialet med vindsigter (HP) 
så NF-fraktionen kan sorteres mere effektivt. Med hvirvelstrøms-magneter (EDC) udsorteres 
aluminium. Induktive (ISS) og farve/3D-baserede (KSS) sensormaskiner udsorterer efterføl-
gende rustfrit stål, kobber, zink, ledningsstykker mv. Zorba og Zurik er handelsbetegnelser for 
de kvaliteter som udsorteres, men begge metalfraktioner samles igen til en renset NF-fraktion. 

Der etableres et nyt transportbånd til den rensede NF, som leverer til en ny bås til færdig NF 
øst for anlægget. Der etableres også et transportbånd til det frasorterede affald, som leverer til 
en bås på vestsiden af produktionsanlægget samt et transportbånd til NF-fines som leverer til 
en bås nord for anlægget. 

Det samlede oplag af affald forbliver uændret og frasorteret affald fra NF vil mængdemæssigt 
”fortrænge” andre typer af shredderaffald. Oplaget af NF vil også være uændret idet det ren-
sede NF (Zorba+Zurich) vil erstatte NF-raw. 

 



 

Steen Hansen 
Stena Recycling A/S 17-02-2022 

Nedenfor er der et principdiagram for processen:

 

Den nye bås til NF-fraktionen vil blive placeret således at skibe kan lastes direkte herfra. Der 
vil herefter ikke længere være behov for at køre NF-fraktionen ned på kajen inden lastning og 
herved fjernes intern transport og forureningsrisiko på kajen. 

Etableringen af større båse til færdigfraktioner vil sikre mere effektiv adskillelse af fraktionerne 
og vil medføre et mere sikkert arbejdsmiljø omkring båsene. 

Opgraderingsanlægget for magnetisk fines etableres med henblik på at udsortere fine jern-
emner, således at disse kan genvindes til jern ved omsmeltning. 

Anlægget skal placeres ”bagved” de eksisterende båse til magnetisk og umagnetisk fines. Der 
etableres en mindre bygning – ca. 30 m2 – og båsene flyttes frem. Båsene bliver udført som 
en mere lukket konstruktion for at begrænse diffus støvemission og der etableres mulighed for 
at befugte fraktionerne. 

Anlægget består af en sigte, som ryster og sigter emner over ca. 6 mm fra. Det er typisk skum 
og tekstiler som sorteres fra. Den tilbageblevne fraktion består af jern, jernoxider, organisk 
materiale (fx træ, muld) og uorganisk materiale (sand, grus, metalpartikler). Med en over-
båndsmagnet udsorteres jernfraktionen (ca. 25-30%), mens resten blandes med fraktionen 
over 6 mm. 

Den udsorterede jernfraktion ledes til Fe-fines-fraktion som udsorteres i dag. 
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Det nye areal med betonbelægning vil betyde at større emner og containere kan opbevares 
her indtil varerne kan indgå i forarbejdningen. Dette vil give er mere sikkert og effektivt flow. 
Overfladevandet her herfra vil blive ledt til renseanlægget, som opføres i forår/sommer 2022. 
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17) Energianlæg 
Ingen væsentlige ændringer ift. nuværende forhold. 

Den eksisterende transformer har ikke kapacitet nok og denne opgraderes. Transformeren er i 
dag ikke en betydelig støjkilde og opgraderingen vil ikke øge støjkildestyrken.  

18) Mulige driftsforstyrrelser eller uheld 
Anlægget kræver løbende eftersyn, men der vurderes ikke at være mulighed for driftsforstyr-
relser eller uheld som har væsentlig betydning for miljøbelastningen. 

19) Særlige forhold ved opstart/nedlukning af anlæg 
Der er ingen særlige forhold.   
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G Oplysninger om valg af den bedste 
tilgængelige teknik (BAT) 

20) Redegørelse for BAT 
Begge anlæg skal udføre en yderligere opgradering af shredder-fraktioner. 

Anlæggene etableres indendørs og afskærmet for at begrænse emission af diffust støv. 

Det eksisterende transportbånd til NF-raw bibeholdes uoverdækket. Dels fordi det ikke vurde-
res at udlede væsentlige mængder af støv og dels fordi det af brandmæssige årsager er nød-
vendigt med visuel overvågning. 

Transportbånd fra NF-sorteringsanlægget til NF-fines udføres overdækket. Transportbåndet til 
affald og til renset NF vurderes ikke at indeholde støv i væsentligt omfang og etableres derfor 
uden overdækning. 

Der etableres et afkast i sorteringsanlægget til NF-fraktionen og dette forsynes med posefilter 
for at sikre en effektiv rensning. Posefilteret lever op til BAT-krav til posefilteranlæg med en 
emission på < 1 mg/m3. 

Samlet set vurderes at anlæggene lever op til BAT-kravene for Affaldsbehandling.    
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H Oplysninger om forurening og 
forureningsbegrænsende foranstaltninger 

Luftforurening 

21) Stofklasser, massestrøm og emissioner 

Der etableres punktafsugning i sorteringsanlægget til NF-fraktionen hvor der genereres støv, 
fx i forbindelse med sortering som anvender trykluft. Der etableres eventuelt et støvsugeran-
læg såfremt dette er nødvendigt for renholdelse. Afsug ledes til posefilteranlæg, som sikrer ef-
fektiv rensning for støv. 

22) Virksomhedens emissioner fra diffuse kilder. 

De nye anlæg til sortering placeres indendørs således at den diffuse støvemission begræn-
ses. Der anvendes overdækkede transportbånd. 

23) Afvigende emissioner Ved opstart/nedlukning af anlæg. 

Ingen væsentlige emissioner. 

24) Beregning af afkasthøjder 
Afkasthøjen fra posefilteret vil være mindst 1 meter over tag. 

Spildevand 
25), 26) 

Der genereres ikke processpildevand. Overfladevand ledes til overfladevandssystemet og ren-
ses i det nye renseanlæg. 

Støj 
27), 28), 29) 

Den nye anlæg til sortering af NF placeres i hal således at støjudsendelsen reduceres væ-
sentligt. Åbninger tætnes så vidt muligt for at reduceres støjemission. Transportbånd er med-
taget i støjberegningerne. 

Anlægget til sortering af magnetisk fines er placeret i en tilbygning til koldhallen på østsiden af 
denne. Støjudsendelsen er således begrænset væsentligt og afskærmet. 

Dk-akustik har gennemført en beregning baseret på forventelige støjkilder og kildestyrker. Be-
regningen viser at der ikke sker væsentlige ændringer af den samlede støjbelastning og støj-
grænserne kan fortsat overholdes. Støjnotatet er vedhæftet. 

Affald 

30), 31) 
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Ved yderligere sortering af NF-fraktionen vil affaldsmængden som skal håndteres i Danmark 
blive øget. Det er beregnet at mængden omtrentligt andrager 4.500 tons om året. Dette affald 
er hidtil blevet eksporteres som en del af NF-fraktionen og efterfølgende deponeret i de lande 
som NF-fraktionen er eksporteret til – Sverige eller Tyskland. Stena vurderer at dette affald 
med fordel kan forbrændes i Danmark, idet det vil bestå primært af plast, gummi og træ. Den 
konkrete anvisning sker i samarbejde med kommunen. 

Med frasorteringen af jern fra den magnetiske fines reduceres denne fraktion med ca. 25% 
svarende til ca. 2.000 tons/år. Denne fraktion leveres til deponi men vil over tid måske kunne 
opgraderes til en forbrændingsegnet fraktion. 

Jord og grundvand 
32)  Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand 

Der håndteres ikke kemi på disse anlæg og særlige foranstaltninger er ikke nødvendige. Alle 
anlæg placeres dog på tæt betonbelægning. 

33)  Basistilstandsrapport 

Der er i 2020 gennemført en basistilstandsundersøgelse, som er afrapporteret i BTR-rapport 
fra DMR dateret 26. november 2020. Denne undersøgelse dækker de arealer som er omfattet 
af denne ansøgning. Rapporten er tidligere sendt til Miljøstyrelsen. 

Der er efterfølgende udført supplerende undersøgelser på de områder som befæstes i forbin-
delse med denne ansøgning. 
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I Forslag til vilkår om egenkontrol 

34) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår  
Ingen ændringer ift. nuværende forhold. 

Tromlesigten, som der er meddelt godkendelse til den 20. december 2020 fjernes for at gøre 
plads til NF-sorteringsanlægget. Følgende vilkår fra denne godkendelse er således ikke læn-
gere relevante:B1, B3, B6, B8, C1, C2,E1, E2, E3. 
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J Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

35) Særlige emissioner  
Ingen ændringer ift. nuværende forhold. 

36) Foranstaltninger imod driftsforstyrrelser og uheld 

Ingen ændringer ift. nuværende forhold. 

37) Foranstaltninger imod påvirkning af mennesker og miljø 
Ingen ændringer ift. nuværende forhold. 
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K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens 
ophør. 

38) Foranstaltninger ved virksomheden ophør 

Ingen ændringer ift. nuværende forhold. 
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L Ikke-teknisk resume 

39) Ikke-teknisk resume 
Stena ansøger om tilladelse til at etablere 2 nye anlæg som kan oparbejde fraktionerne fra 
shredderanlægget, så der dels kan genvindes mere jern og dels frasorteres affald inden ek-
sport til genvinding. Omkring 2000 tons jern forventes sorteret ud af det affald som deponeres 
i dag. 

Samtidig etableres en ny bås til metalfraktionen fra shredderen, så den kan lastes direkte på 
skib. Det sparer meget intern transport.  



 

Bilag  

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 

 



 

Bilag  

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort) 

 
 



 

Bilag  

 



 

Bilag  

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste 

Love 
Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023. 
Jordforureningsloven (JFL): 

Lovbekendtgørelse om forurenet jord. nr. 282 af 27. marts 2017. 
Planloven (PL): 

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning. 
  Miljøvurderingsloven (MVL): 
Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.  
 
 
Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021. 

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

Habitatbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091 af 12. november 2021. 

Maskinværkstedsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, 
nr. 1477 af 12. december 2017. 

Brugerbetalingsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyt-
telse og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021. 
 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Miljøgodkendelsesvejledningen:  
https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ 

Støjvejledningen: 
Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder https://www2.mst.dk/Udgiv/publikati-
oner/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf 

Supplement til støjvejledningen: 
Vejledning nr. 14003 af 1. juni 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virk-
somheder. 
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/06/978-87-93710-38-2.pdf  
  Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder 
Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
  Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder 
Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
 
 
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord -og grundvandsforurening på industrivirk-
somheder https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-899-3/html/de-
fault.htm 
 
 
BREF-noter 
Se oversigt på: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/ 
 
BAT-konklusion nr. C (2018) 5070 for Affaldsbehandling af 17. august 2018 
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Bilag E. Liste over sagens akter 

Dato Titel 
19-08-2022 Fremsendelse af dispensation til påbegyndelse af bygge- og an-

lægsarbejde vedr. NF-opgradering mv. ved Stena Recycling A/S 
Grenaa 

19-08-2022 Fremsendelse af endelig afgørelse om ikke at udarbejde supple-
rende BTR vedr. NF opgradering mv. ved Stena Recycling A/S 
Grenaa 

18-08-2022 Re: Varsel samt partshøring vedrørende udkast til afgørelse om 
ikke at udarbejde supplerende basistilstandsrapport 

17-08-2022 Bemærkninger til sag j. nr. 2022-16098 
17-08-2022 Varsel samt partshøring vedrørende udkast til afgørelse om ikke 

at udarbejde supplerende basistilstandsrapport 
17-08-2022 Partshøring vedrørende udkast til afgørelse om ikke at udarbejde 

supplerende basistilstandsrapport 
11-08-2022 Journalnummer 2022 - 16098. Udtalelse iht. Stena Recycling, 

Grenaa 
08-07-2022 Anmodning om Norddjurs Kommunes udtalelse i forbindelse 

med modtagelse af ansøgning om mijøgodkendelse -  MF opgra-
dering og NF renselinje  ved Stena Recycling A/S Grenaa 

08-07-2022 Indsendelse nr. 3 
08-07-2022 Indsendelse nr. 2 
10-03-2022 Anmodning om supplerende oplysninger vedr. ansøgning om 

miljøgodkendelse fra Stena Recycling A/S NF-sortering mm. 
01-03-2022 Vedrørende BTR i forbindelse med miljøgodkendelses-ansøg-

ning 
25-02-2022 Indsendelse nr. 1 
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Bilag F. Afgørelse om basistilstandsrapport 



Miljøstyrelsen Antvorskov Allé 139 4200 Slagelse
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Stena Recycling A/S
Banemarksvej 40,
2605 Brøndby

Sendt digitalt til: 
Cvr. nr. 24208362

Samt til: 
Steen Hansen, steen.hansen@stenarecycling.com
Jakob lund Dreschler Jakob.D.Lund@stenarecycling.com

Virksomheder
J.nr. 2022 - 16098
Ref. SAGAR/ANELL
Den 19. august 2022

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstands-
rapport for Stena Recycling A/S Grenaa

Miljøstyrelsen har den 25. februar 2022 modtaget en ansøgning om NF sorte-
ringslinje, NF-bås og produktionsareal, betonareal og opgradering af magnetic fi-
nes fra Stena Recycling A/S Grenaa. Ansøgningen er opdateret i Byg og Miljø 8. 
juli 2022.

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i 
trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport1.

Stena Recycling A/S Grenaa er omfattet af bilag 1, listepunkt 5.3b (iv) i godkendel-
sesbekendtgørelsen2.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, 
hvorvidt det ansøgte udløser krav om, at der skal udarbejdes supplerende basistil-
standsrapport jf. § 15, stk. 2. 
Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og de ansøgte aktiviteter, der er 
teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbkg. §15 stk. 1.

Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden da-
teret den 26. november 2020.

Afgørelse
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstands-
rapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1.

                                                            
1 Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra 

side 3 og frem: https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf

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

Samt til: 
Steen Hansen, steen.hansen@stenarecycling.com
Jakob lund Dreschler Jakob.D.Lund@stenarecycling.com
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Oplysninger 
Miljøstyrelsen har den 15. marts 2022 modtaget basistilstandsrapport trin 1-3 for 
NF-anlæg, oplagsarealer og nyt betonareal ved Stena Recycling A/S Grenaa inde-
holdende en liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer (jf. CLP-forordnin-
gen3), som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med det an-
søgte projekt. Listen indeholder oplysninger om trin 1-34 og vedlagt som bilag A.  
  

Desuden har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det an-
søgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og foru-
reningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder, 
disse aktiviteter foregår på. 
 

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tid-
ligere meddelte afgørelse om, at der skulle udarbejdes en basistilstandsrapport af 
27. november 2019 . 
 
Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at Stena Recycling A/S Grenaa  ansøgte projekt vedrø-
rende NF sorteringslinje, opgradering af magnetic fines, etablering af NF-bås og 
produktionsareal samt etablering af betonareal ikke udløser, at der skal udarbejdes 
supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §15, stk. 1. 
 
Årsagen er, at der i den oprindelige basistilstandsrapport af 26. november 2020 
indgår, og er undersøgt for, de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksom-
heden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med den ansøgte bilag 1-virk-
somhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, der er ansøgt 
om. 
  
Der er ikke forbrug af råvarer eller nye stoffer i forbindelse med de nye ansøgte aktivi-
teter, idet der alene er tale om mekaniske processer med magneter, trykluft og vindsig-
ter til yderligere behandling og sortering samt oplag af neddelte fraktioner fra shredde-
ren, som tidligere er vurderet i basistilstandsrapport-sammenhæng.  
 
I forbindelse med de ansøgte projekter etableres tæt betonbelægning på nye arealer til 
blandt andet oplag. Overfladevand herfra afledes til afvandingsrende mod syd, hvoref-
ter det ledes gennem sandfang og olieudskiller til buffertank inden rensning i internt 
renseanlæg. Slutteligt afledes det rensede overfladevand til offentlig kloak og rens-
ningsanlæg.  
 
Listen over relevante farlige stoffer er således sammenlignelig med vurderingen af stof-
fer fra den oprindelige basistilstandsrapport:  
 

 inkl. BTEX  
 

                                                             
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassifice-

ring, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3 

4 Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra 

side 3 og frem: https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf 
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: bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, mangan, kviksølv og mag-
nesium, barium 

 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der i forbindelse med den oprindelige basistilstandsrap-
port er foretaget undersøgelse af basistilstanden på de aktuelle områder af virksomhe-
dens areal, se bilag B, hvor der i ansøgningen ansøges om at etablere hhv. NF-bås og 
produktionsareal nærmest havnekajen mod øst (boring B20), ved placering af NF-sor-
teringslinje i forlængelse af NF-område ved sydligt skel (boring B19, B26 og F10). Be-
tonareal vest for skæreplads og administrationsbygning mm. (boring B30-B34), samt 
ved opgradering af magnetic fines og oplag ved kold hal (boring B11 og B16).  
 
Der er i forbindelse med opfølgning på den oprindelige basistilstandsrapport med-
delt påbud om supplerende undersøgelse af jordforurening efter jordforurenings-
loven langs med den sydlige afvandingsrende, hvor ny bygning til NF sorterings-
linje skal placeres og ved arealet for den nye NF-bås5. Der er således i den forbin-
delse udført en række supplerende undersøgelser af jord og grundvand på arealet6. 
Ved placeringen for NF-båsen, er der foretaget oprensning af jordforurening med 
kulbrinter7.   
 
 
Partshøring 
Der er foretaget høring af virksomheden og grundejer i henhold til forvaltningslo-
ven. Virksomheden har d. 18. august 2022 meddelt at der ingen bemærkninger var 
til udkastet til afgørelsen. Grundejer, Grenaa Havn har ligeledes d. 17. august 2022 
meddelt at der ingen bemærkninger var til udkast til afgørelsen.  
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, 
men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet: 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen  

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 
Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen. 
 

                                                             
5 Påbud om supplerende undersøgelse af jordforurening på Plutovej 3, 

8500 Grenaa, matr. 8cc Grenaa Jorder, Bredstrup, brev til Stena Recycling A/S Grenaa af 20. juni 

2022, Miljøstyrelsen. 

6 Oplæg til supplerende undersøgelse af forurening på Plutovej 3, 8500 Grenaa, af 10. juni 2022, DMR, 

samt Notat vedrørende supplerende forureningsundersøgelse, Plutovej 3, 8500 Grenaa af 6. juli 2022 

7 Notat vedrørende oprensning ved sydlige afvandingsrende, Plutovej 3, 8500 Grenaa.  



 

Side 4 af 4 

Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
Offentliggørelse og annoncering 
Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del 
af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort. 
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger 
der følger af lovgivningen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Sanne Gärtner 
 
Bilag A: Basistilstandsrapport trin 1-3 for NF-anlæg, oplagsarealer og nyt beton-
areal af 14. marts 2022 
Bilag B: Kort over boringer fra BTR af 26. november 2020 
 

 
Kopi til:  
Grenaa Havn A/S cvr. nr. 25137736, info@grenaahavn.dk  
Norddjurs Kommune, cvr. nr. 29189986, norddjurs@norddjurs.dk 
Styrelsen for patientsikkerhed, cvr nr. 37105562, trnord@stps.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, cvr. nr. 60804214, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, cvr. nr. 56230718, fr@friluftsraadet.dk 
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Bilag G. Kortbilag over boringsplaceringer til monitering 
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