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dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, 

undtagen deponeringsanlæg til inert affald (s) 

 

 Biaktivitet: 

Bilag 1, listepunkt 5.1, bortskaffelse eller nyttiggørelse af 

farligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, 

og hvorunder der foregår følgende aktiviteter: 

  b) Fysisk-kemisk behandling 

 

J. nummer:  2021 

．．．．

-

．

 66474

．．．．．

 

 

Godkendelsen omfatter:  
Øget neddeling og midlertidig oplagring af trykimprægneret træ på etape 5b på 

Odense Nord Miljøcenter 
 

Dato: 2. februar 2023 

 

Godkendt: Emma Skou Rasmussen 

 

 

 

Ref.  EMSKR/LOPED 

 



 

 

 

 

 

 

 

Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • mst@mst.dk •  www.mst.dk   

   

Annonceres den 3. februar 2023 

Klagefristen udløber den 6. marts 2023  

Søgsmålsfristen udløber den 3. august 2023 

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens 

dato.  

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 

på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a. 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklu-

sion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt. 
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1. Indledning 

Odense Renovation A/S har den 7. december 2021 på vegne af Odense Kommunes 

deponeringsanlæg Odense Nord Miljøcenter (ONM), beliggende Strandløkkevej 

100, 5270 Odense N ansøgt om godkendelse til at øge mængden af total årlig ned-

deling og midlertidig oplagring af trykimprægneret træ på deponeringsanlæggets 

etape 5b. Neddeling og midlertidig oplagring af trykimprægneret træ er en i forve-

jen godkendt aktivitet på ONM, men den totale årlige mængde af imprægneret træ 

til neddeling og oplag søges øget fra 1.800 tons til 3.500 tons. Ansøgningsmateria-

let findes som bilag A til denne miljøgodkendelse. 

 

Det trykimprægnerede træ stammer fra genbrugspladser i Odense Kommune og 

fra andre tilknyttede kommuner. Træet består primært af brædder, stolper, hegn 

udtjente gyngestativer og lignende, som afleveres af borgerne. Det imprægnerede 

træ, der skal neddeles på Odense Nord Miljøcenter (ONM), kan indeholde træ der 

er imprægneret med kreosot og arsen. Træaffaldet kan også være imprægneret el-

ler malet med andre midler som f.eks. indeholder kobber, krom og bly. Miljøstyrel-

sen betragter dette som farligt affald1, og Odense Nord Miljøcenter er enig i denne 

vurdering. 

 

Det trykimprægnerede træ transporteres fra genbrugspladserne af eksterne og in-

terne vognmænd og køres direkte til etape 5b på ONM til aflæsning. Her opbevares 

træet indtil neddeling, som sker i en dieseldrevet langsomtgående neddeler, som 

neddeler træet til stykker á 20-40 cm længde. Det neddelte træ afhentes derefter af 

eksterne eller interne vognmænd, som kører træet til forbrænding, p.t. ved Fjern-

varme Fyn. 

 

Der er tale om aktiviteter, som allerede er godkendt og finder sted oven på deponi-

ets etape 5b på ONM. Det ansøgte projekt vedrører således ikke nye aktiviteter på 

deponiet, men alene en forøgelse af den total årlige mængde neddelt og oplagret 

trykimprægneret træ. 

 

Aktiviteterne skal fortsat forgå på deponiets etape 5b, hvor der endnu ikke er de-

poneret affald. Pladsen på 5b er befæstet med belægningssten. Etapen er etableret 

med ler- og polymermembran samt dræn- og beskyttelseslag (hoved-, side- og om-

fangsdræn under grundvandsspejlet). Dette system anvendes til kontrol af, at der 

ikke siver forurenet overfladevand til grundvandet. Overfladevand fra etape 5b le-

des via sandfang og pumpebrønd til forrenseanlægget på ONM. Herefter ledes 

vandet videre til det kommunale rensningsanlæg. 

 

For etape 5b er der tidligere meddelt miljøgodkendelse af Fyns Amt den 4. decem-

ber 1998 til etablering og drift af komposteringsanlæg, for samkompostering af 

halm, have- og parkaffald, samt spildevandsslam, på Odense Nord Losseplads, be-

liggende Strandløkkevej 100, 5270 Odense Nord, samt af Miljøstyrelsen den 21. 

april 2017 til midlertidig opbevaring af større mængder spildevandsslam. Begge 

disse godkendelser er stadig gældende (se afsnit 4.2). 

                                                             
1  Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen vedr. håndtering af imprægneret træaffald af 27. juni 2017 
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Neddelingen af det trykimprægnerede træ foregår med en såkaldt ”langsomgå-

ende” neddeler. Det betyder at materialet ikke findeles, men neddeles i længder på 

ca. 20-40 cm. Overfladen af det oplagrede materiale forøges således ikke væsent-

ligt. Ligeledes opleves der normalt ikke støvgener med neddelere af denne type. På 

den baggrund forventes det, at udvaskningen fra det oplagrede affald er minimal. 

 

Logistikken indrettes således, at der indsamles 50-100 tons ad gangen, hvorefter 

det neddeles og transporteres væk. Derved minimeres opholdstiden mest muligt 

på pladsen. 

 

Miljøgodkendelse af 19. september 2019 af neddeling og midlertidigt oplag af tryk-

imprægneret træ, er stadig gældende. Med denne godkendelse sløjfes vilkår B1 af 

miljøgodkendelse af 19. september 2019 og erstattes af vilkår B1 i denne miljøgod-

kendelse. Der sker ikke yderligere ændringer i eksisterende vilkår om indretning 

og drift, driftsinstruks og driftsjournal samt jord og grundvand af miljøgodken-

delse af 19. september 2019. 

 

Deponeringsanlæg, som er ONM's hovedlistepunkt, er endnu ikke omfattet af no-

gen BREF. Deponeringsbekendtgørelsen betragtes indtil da som BAT. 

 

Oplag og neddeling af trykimprægneret træ går ind under godkendelsesbekendtgø-

relsens Bilag 1, listepunkt 5.1, bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor 

kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår følgende aktiviteter: 

b) fysisk-kemisk behandling.   

 

At være omfattet af bilag 1 betyder, at der i en godkendelse skal stilles krav til BAT 

på baggrund af en vedtaget BREF / BAT-konklusion for det pågældende listepunkt, 

hvis en sådan findes. Den 17. august 2018 blev BAT-konklusion for affaldsbehand-

ling bl.a. for listepunkt 5.1 b) offentliggjort. Der er ved udarbejdelsen af vilkår i nær-

værende godkendelse bl.a. i forbindelse med diffust støv søgt inspiration i oplags 

breffen fra juli 2006 og affalds breffen fra 2018 samt i Standardvilkårsbekendtgø-

relsen. Der foreligger ikke standardvilkår for det listepunkt, de ansøgte aktiviteter 

skal godkendes efter (Bilag 1, listepunkt 5.1, bortskaffelse eller nyttiggørelse af far-

ligt affald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår føl-

gende aktiviteter: b) fysisk-kemisk behandling). 

 

Derfor indeholder ansøgningen en gennemgang af de 12 kriterier for BAT jf. God-

kendelsesbekendtgørelsens bilag 5. 

 

En anden konsekvens af at være omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 

er, at godkendelsesmyndigheden skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en 

basistilstandsrapport (BTR) jf. godkendelsesbekendtgørelsens §15, stk. 2. Miljøsty-

relsen har den 2. februar 2023 meddelt afgørelse om udarbejdelse af basistil-

standsrapport for hele virksomheden (se nedenstående afsnit 4.1.3). 

 

Den ansøgte aktivitet giver anledning til støj og vibrationer fra neddeleren på etape 

5b. Hertil kommer lastbiltransporter med trykimprægneret træ til ONM og frakør-

sel af det neddelte træ. Rambøll, som er akkrediteret til støjmålinger og –beregnin-

ger, har til ansøgningen udarbejdet en opdateret støjkortlægning, der inddrager 
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den forøgede aktivitet ved transport og neddeling af trykimprægneret træ. Disse 

beregninger viser, at støjgrænserne i ONM's omgivelser er overholdt. Miljøstyrel-

sen vurderer, at såvel transporten til og fra ONM som selve neddelingen af trykim-

prægneret træ i omfang, placering og varighed kan rummes inden for de støjbereg-

ninger, der er lavet for ONM's samlede aktiviteter, herunder aktiviteterne på etape 

5b.  

 

Der kan evt. være risiko for diffust støv i forbindelse med neddelingsprocessen. Da 

der ikke er grænseværdier hertil, skal der foretages et myndighedsskøn for, hvor-

når en given støvgene er håndteret tilstrækkeligt. Generelt er kravet til diffust støv, 

at det skal afværges mest muligt set ift. proportionalitetsprincippet. 

 

En måde at afværge diffust støv på er fx ved at vande under neddelingsprocessen. 

Miljøstyrelsen har i miljøgodkendelse af 19. september 2019 af projektets forrige 

godkendelse til samme aktivitet, stillet vilkår for begrænsning af diffus støv, som 

stadig er gældende. 

 

Miljøvurderingsloven 

Virksomheden er opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har fore-

taget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 3, og der er den 

2. februar 2023 truffet særskilt afgørelse herom. Det er Miljøstyrelsens vurdering, 

at det anmeldte projekt med midlertidigt oplag og neddeling af trykimprægneret 

træ ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i 

sagen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Det er Miljø-

styrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ved sin art, størrelse og placering vil 

kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, 

når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 

 

 



 

Afgørelse og vilkår Side 4 af 16  

2. Afgørelse og vilkår 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bi-

lagene til godkendelsen godkender Miljøstyrelsen hermed at Odense Nord Miljø-

center øger mængden af total årlig neddeling og midlertidig oplagring af trykim-

prægneret træ på deponeringsanlæggets etape 5b til maksimalt 3.500 tons per år. 

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 

en periode på 8 år fra godkendelsens dato. 

 

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet over-

sigt fremgår af bilag D. 

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

I forbindelse med nærværende vilkårsstillelse vil Miljøstyrelsen lade eksisterende / 

retsbeskyttede vilkår fra den oprindelige godkendelse af neddeling og midlertidigt 

oplag af trykimprægneret træ’ af 19. september 2019, forsat være gældende. Det er 

således kun vilkår om oplagsstørrelse, som ændres/øges til de ansøgte 3500 tons 

per år.  

 

Det korrekte listepunkt for projektet i godkendelsen af 19. september 2019 er 5.1b; 

"Anlæg til bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, hvor kapaciteten er 

større end 10 tons/dag, og hvorunder der foregår en eller flere af følgende aktivite-

ter", b) "Fysisk-kemisk behandling." 

  

Da der ikke er standardvilkår i standardvilkårsbekendtgørelsen til dette listepunkt, 

er der i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 2019 i stedet anvendt vilkår for li-

stepunkt K203; ” Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttig-

gørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 

tons….”, og K206 "Anlæg der nyttiggør ikke farlig affald, bortset fra anlæg under 

listepunkt 5.3i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kom-

postering og forbrænding." En gennemgang af Affalds BREF-ens og Oplags BREF-

ens krav i forbindelse med nærværende miljøgodkendelse har ikke givet anledning 

til at sætte yderligere vilkår. 

 

A Generelle forhold 

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante per-

soner skal kende godkendelsens indhold. 

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

godkendelse ikke overholdes. 
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Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld med-

fører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang 

truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant 

omfang indstilles. 

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, 

at vilkårene igen overholdes. 

B Indretning og drift 

B1 Odense Nord Miljøcenter må kun modtage, opbevare og neddele føl-

gende affaldstyper og mængder: 

Affaldsklasse Max mængde oplagret (sum af 

ikke-neddelt og neddelt) 

Imprægneret træ 
EAK koder: 
17 02 04 
20 01 37 
20 02 38 

1.800 ton 

Der må til enhver tid maksimalt være oplagret 1.800 ton. Maksimale 

mængde pr. kalenderår er 3.500 ton. 
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3. Vurdering og begrundelse 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at øget neddeling og midlertidigt oplag af trykim-
prægneret træ, fra 1.800 ton til total 3.500 ton årlig neddelt trykimprægneret træ, 
ikke medfører nogen væsentlig øget miljømæssig påvirkning under forudsætning 
af overholdelse af de vilkår, der er sat til indretningen og driften af aktiviteten i 
godkendelsen af 19. september 2019. 

3.2 Vurdering 

Miljøforhold dækket af overgangsplanen 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund virksomhedens oplysninger, at med hensyn 

til støj, trafik, støv og lugt vil det ansøgte projekt kunne rummes af vilkår i gæl-

dende overgangsplan, Miljøcenter Odenses afgørelse vedrørende overgangsplan 

for Odense Nord Miljøcenter fra den 21. december 2009. Det er med andre ord 

Miljøstyrelsens vurdering, at gældende vilkår i overgangsplanens afgørelse samt 

afgørelse af 19. september 2019, er dækkende.  

 

Spildevand/overfladevand fra anlægget til neddeling og oplag af trykimprægneret 

træ ledes til via en brønd til deponiets spildevands/perkolatledning og videre her-

fra opblandet med perkolat fra deponiet til først ONM's forrenseanlæg og dernæst 

til Odense Kommunes spildevandsrensning. Det er Miljøstyrelsens vurdering at 

gældende spildevands vilkår i Overgangsplanen fra 2009 ligeledes er dækkende. 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 

Odense Nord Miljøcenter ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km fra Odense 

Fjord, hvortil der i kommuneplanen er fastlagt retningslinjer. Idet ONM ligger i 

landzone og inden for kystnærhedszonen er virksomheden omfattet af planlovens 

bestemmelser for kystnærhedszonen. Odense Kommune har i sin udtalelse af 9. fe-

bruar 2022 til projektet oplyst, at der ikke er forhold i lokal- og Kommuneplan, der 

umuliggør projektet. 

 

Projektet etableres inden for de områder, der er omfattet af gældende godkendelse 

af Odense Nord Miljøcenter. 

 

Nærmeste §3 områder i forhold til oplaget er en sø beliggende ca. 50 m NØ for 

Etape 5b og en sø beliggende ca. 50 m S for etape 5b. Der er ca. 800 m fra etape 5b 

til en § 3 strandeng beliggende på den nordlige del af Stige Ø. 

 

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er risiko for en påvirkning af de nævnte §3 om-

råder, pga. aktivitetens art. Aktiviteten foregår på befæstet areal med afledning af 

overfladevand til først forrenseanlæg og videre til kommunalt rensningsanlæg. I 

forhold til en evt. støvemission til søerne i forbindelse med neddelings-processen, 

er der stillet vilkår i miljøgodkendelsen til begrænsning af støvemission. 
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Odense Kommune har i sin udtalelse af 9. februar 2022 til projektet oplyst, at 

kommunen ikke har kendskab til andre fund af bilag IV end de fund, der er regi-

streret i Miljøportalens naturdatabase. Samtidig vurderer Miljøstyrelsen ikke, at 

etape 5b rummer beskyttede arter eller danske rødlistearter. Miljøstyrelsen forven-

ter ej heller, at evt. emissioner fra det ansøgte projekt vil række ud over virksom-

hedens skel og påvirke evt. beskyttede arter uden for skel. 

 

Det nærmeste fredede område er Odense Ådal, der er beliggende ca. 2,1 km syd for 

etape 5b. 

 

Det nærmeste N2000 habitatområde, område 110, Odense Fjord, er beliggende ca. 

750 m fra etape 5b. Samme område er udpeget som Natura 2000 Fuglebeskyttel-

sesområde. Endelig er området inkl. en del af kanalen udpeget som vildtreservat 

for trækfugle. Der er ca. 690m mellem etape 5b og vildtreservatet Odense Fjord. 

 

ONM er beliggende i område uden drikkevandsinteresser. Etape 5b er etableret 

med fast belægning og med membran og drænsystem, jf. deponeringsbekendtgø-

relsens regler. Overfladevand fra pladsen ledes gennem forrenseanlæg til kommu-

nalt rensningsanlæg. 

 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at det anmeldte projekt ikke 

vil give anledning til en påvirkning af overfladevand, Natura 2000 områder og 

grundvand. 

 

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår 

A Generelle forhold 

Vilkår A1  

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være 

orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige 

for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne 

overholdes til enhver tid. 

Vilkår A2  

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelses-bekendtgørelsens § 22, stk. 1 

nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren 

straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes. 

B Indretning og drift 

Vilkår B1  

Odense Nord Miljøcenter har søgt om vilkårsændring af eksisterende vilkår B1 i 

godkendelse af 19. september 2019., da virksomheden gennem de forgående år har 

modtaget en stigende mængde af trykimprægneret træ. Det trykimprægnerede træ 

stammer primært fra genbrugspladserne i Odense Kommune. Det vilkårsbestemte 
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maksimale årlige oplag på 3.500 ton forventes at være tilstrækkelig for den forven-

tede mængde trykimprægneret træ, som Odense Nord Miljøcenter vil modtage. 

Vilkåret er sat med inspiration i bilag 2, afsnit 17, punkt 17.4, standardvilkår 9 i Be-

kendtgørelse nr.  2079 af den 15.  november 2021 om standardvilkår i godkendelse 

af listevirksomhed. Krav om maksimalt oplag er sat med det formål at beskytte 

grundvandet, idet størrelsen af oplaget vil være bestemmende for koncentrationen 

af miljøfremmede stoffer i potentielt nedsivende overfladevand. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Odense Kommunes udtalelse 

”Odense Kommunes udtalelse jf. Godkendelsesbekendtgørelses §7 stk. 3 i forbin-

delse med behandling af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til øget oplag 

af trykimprægneret træ hos Odense Nord Miljøcenter, Strandløkkevej 100, 5270 

Odense N. 

Odense Kommune har modtaget ansøgning via BOM den 6. december 2021. 

Kommunens planlægning 

Landzone- og Bygningsmyndighedens udtaler følgende: 

Omhandlende Odense Nord Miljøcenter, Strandløkkevej 100 5270 Odense N, Ma-

trikel nr.: 65a, Ejerlav: Stige By, Lumby. 

 

Forholdet til kommunens planlægning: 

Ejendommen er jf. Kommuneplan 2020-2032 omfattet af rammeområde 50.T.43 

– Strandløkkevej. 

Den generelle anvendelse jf. kommuneplanrammen er teknisk anlæg, mens den 

specifikke anvendelse er angivet til deponeringsanlæg og rensningsanlæg, hvor 

der kan indpasses genbrugsaktiviteter. 

Endvidere er ejendommen omfattet af gældende lokalplan nr. 11-884, Odense 

Nord Miljøcenter – Forsyningsanlæg med/og deponi. 

Lokalplanområdet ligger i landzonen og er illustreret nedenfor. Området udgør 

ca. 116 hektarer. 

Jf. ansøgningen medfører håndteringen af det trykimprægnerede træ ikke æn-

dringer af den eksisterende bebyggelse på matriklen og eller opførelse af ny 

bebyggelse. Neddelingen og det midlertidige oplag af det trykimprægnerede træ 

vil jf. Ansøgning (Bilag A) foregå inden for område/etape 5b. 

Myndigheden har indhentet kortmateriale fra en tidligere sag fra 2018 vedrø-

rende miljøgodkendelse til oplag og neddeling af trykimprægneret træ, Odense 

Nord Miljøcenter på etape 5b, for at visualisere placeringen. 

 

Etape 5b er i henhold til den gældende lokalplan beliggende inden for delområde 

1, hvilket følgende kortbilag 2 til lokalplan nr. 11-884 illustrerer: 
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Fælles anvendelsesbestemmelse 

Punkt 3.1 jf. gældende lokalplan: 

Lokalplanområdet må kun anvendes til: 

 Tekniske formål, der tjener offentlige formål, i form af forsyningsanlæg med 

affaldsbehandling tilhørende tekniske anlæg og øvrige faciliteter, der er til-

knyttet driften af anlægget/forsyningsvirksomheden. 

 Deponi. 

 Administration for forsyningsvirksomhed med tilhørende fællesfaciliteter. 

 

Delområde 1 – anvendelse 

Punkt 3.2 jf. gældende lokalplan: 

Delområde 1 forbeholdes anvendt til jordbehandling og kompostering, herunder 

relateret affaldsbehandling med tilhørende omlaste- og oplagsfunktioner samt 

deponi. 

Myndigheden har kunne udlede, at lokalplanen er administrativt vedtaget den 11. 

september 2019. 

Den 19. september 2019 er der udstedt miljøgodkendelse til opdeling og 

midlertidigt oplag af trykimprægneret træ. 

I den forbindelse har byggesagskontoret været hørt om de planmæssige forhold, 

hvor man den 4. december 2018 har udtalt følgende: 

Byggesag har undersøgt projektet i forhold til Kommuneplan og Lokalplan 

Der ikke fundet noget i planerne som ikke muliggør projektet. 

Endvidere har myndigheden behandlet forholdet jf. byggeloven i byggesag nr. 

2019-0424, hvor det er vurderet, at Oplaget kræver ikke en byggetilladelse og be-

redskabet har udtalt følgende: ”Oplaget af trykimprægneret træ i det fri er ikke 
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omfattet af de tekniske forskrifter for træbearbejdning og oplag mm. da oplagets 

størrelse er mindre end 3.600 m3”. 

Man har på daværende tidspunkt ikke udtalt sig om de planmæssige forhold. 

 

Konklusion: 

Det udledes overordnet set, at myndigheden på daværende tidspunkt den 4. 

december 2018, hvor lokalplanen var under udarbejdelse/vedtagelse, har 

vurderet at ovennævnte anvendelse er i overensstemmelse med delområde 1’s 

anvendelsesbestemmelse. Det må antages, at behandling af trykimprægneret 

træaffald dengang er vurderet, som værende relateret affaldsbehandling til 

jordbehandling og kompostering. 

Vi har ikke yderligere bemærkninger hertil.” 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjem-

meside www.mst.dk den 3. maj 2022. Der er ikke modtaget nogen henvendelser 

vedrørende ansøgningen. 

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

Miljøstyrelsens udkast til miljøgodkendelse af øget neddeling og oplag af trykim-

prægneret træ blev sendt i parthøring hos Odense Nord Miljøcenter den 24. no-

vember 2022. Odense Nord Miljøcenter fremsendte sin kommentarer til afgørel-

sen den 14. december 2022. Kommentarerne var alene af redaktionel / forståelses-

mæssig karakter og Miljøstyrelsen har rette afgørelsen til herefter. 



 

Forholdet til loven Side 11 af 16  

4. Forholdet til loven 

4.1 Lovgrundlag 

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En 

oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag  

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 19. sep-

．．．．．．．

tember 2019

．．．．．．．．．．

 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne 

godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  

Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i 

godkendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 

på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 

 

4.1.2 Listepunkt 

Odense Nord Miljøcenter er en Bilag 1 aktivitet, med listepunkt 5.4, dvs. et depo-

neringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om 

deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en sam-

let kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald.  

 

Den ansøgte aktivitet med oplag og neddeling af trykimprægneret træ er en biak-

tivitet til deponeringsanlægget. Listepunkt for biaktiviteten er godkendelsesbe-

kendtgørelsen bilag 1, listepunkt 5.1b, bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt af-

fald, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag, bortskaffelse og nyttiggørelse af 

affald med fysisk-kemisk behandling. 

4.1.3 Basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsen traf den 2. februar 2023 afgørelse om, at Odense Nord Miljøcenter 

skal udarbejde en basistilstandsrapport. Da der ikke tidligere er udarbejdet en ba-

sistilstandsrapport, skal den omhandle hele virksomheden (inkl. det ansøgte pro-

jekt), jf. § 15, stk. 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen. Den udarbejdede rapport om 

trin 1 til 3 er dateret 11.11.2022. 

 

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag E og kan påklages i for-

bindelse med klage over denne miljøgodkendelse.  
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4.1.4 BAT 

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forure-

ningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Availa-

ble Techniques” eller BAT. 

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan 

opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår 

i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”. 

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af 

lovgivningen.  

 

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af 

ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ( 

”direktivet for industrielle emissioner” ) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. 

januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres 

miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år 

efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. 

Deponeringsanlæg er endnu ikke omfattet af nogen BREF. Deponeringsbekendt-

gørelsen og Standardvilkårbekendtgørelsen betragtes indtil da som BAT. Der er i 

forbindelse med udarbejdelsen af nærværende miljøgodkendelse søgt inspiration i 

oplags BREF-en og Affalds BREF-en. 

4.1.5 Revurdering 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklu-

sion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 

8-10 år. 

Revurdering påbegyndes senest i 2032. 

4.1.6 Miljøvurderingsloven 

Miljøstyrelsen har den 7. december 2021 modtaget en ansøgning fra Odense Reno-

vation A/S i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. 

 

Projektet er opført på bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har 

foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er 

den 02. februar 2023 truffet særskilt afgørelse herom. 

 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt med midlertidigt oplag af  

trykimprægneret træ ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi  

det ud fra det i sagen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.  

Miljøstyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på følgende: 

 At projektet er i overensstemmelse med Kommuneplan for Odense 2016 – 

2028 samt Lokalplan nr. 11-445 for Losseplads Odense Nord, Odense Kom-

mune, 1990, og Lokalplan nr. 11-884 for Odense Nord Miljøcenter, Odense  

Kommune 2022.  

 At spildevandet fra oplaget opfanges af membran og dræn og ledes videre til 

Odense Kommunes rensningsanlæg.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:DA:PDF
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 At projektet kan gennemføres, uden at området påvirkes af lugt, støv og støj, i  

en grad, der vurderes at være væsentlig. 

 At projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af § 3 søerne NØ og  

SØ for etape 5b. 

 At projektet kan gennemføres uden at skade Natura 2000 områder og bilag IV  

arter i området.  

 At projektet kan gennemføres uden væsentlig påvirkning af grundvandet i om-

rådet. 

 

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen 

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter idet projektet 

hverken medfører dispositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå 

områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser til Odense Nord Miljøcen-
ter fortsat:  
 
1. Afgørelse af 21. december 2009 vedrørende overgangsplan for Odense Nord 

Miljøcenter.  
Afgørelse af 8. juli 2013 fra Natur og Miljøklagenævnet i påklage vedrørende 
nævnte afgørelse af 21. december 2009.  

  
2. Afgørelse af 12. april 2017 – tillægsgodkendelse – opbevaring af større mæng-

der slam. 
 
3. Afgørelse af feb. 2015 – godkendelse af etape 8. 
 
4. Afgørelse af dec. 2014 – godkendelse af gasindvinding etape 7. 
 
5. Afgørelse af 1. september 2016 – godkendelse til udgravning af shredderaffald. 
 
6. Godkendelse af 31. jan. 2018 – Godkendelse vedrørende sammenlægning af 

etape 2 a og 2 b. 
 
7. Afgørelse (påbud) af 18. februar 2011 vedrørende indretning og drift af enhed 

2b – enhed for mineralsk affald på Odense Nord Miljøcenter. Samt afgørelse 
vedrørende klassificering af enhed 2b. 

 
8. Afgørelse af 22. september 2010 vedrørende klassificering af specialdepot for 

shredderaffald – enhed 7 a og 7 b. 
 
9. Godkendelse af 9. april 2003 vedrørende specialdepot for shredderaffald. 
 
10. Godkendelse (tillægsgodkendelse) af 9. marts 2001 – oplag af ikke balleteret 

forbrændingsegnet af affald på etaperne 1b og 1 c. 
 
11. Godkendelse af 4. december 1998 vedrørende slamkomposteringsanlæg. 
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12. Godkendelse af 19. maj 1995 til jordbehandlingsanlæg. Afgørelse af 19. august 
2002 vedrørende udvidelse af jordbehandlingsanlægget. Afgørelse af 9.juli 
2004 vedrørende ændring af driftsvilkår. 

 
13. Afgørelse af 18. juni 1992 – Miljøgodkendelse for kontrolleret losseplads ved 

Seden Inddæmmede Strand, alene vilkår vedrørende komposteringsanlæg for 
have- og parkaffald er fortsat gældende. 

14. Godkendelse af 19. september 2019 – Miljøgodkendelse for neddeling og mid-

lertidigt oplag af trykimprægneret træ. Vilkår B1 sløjfet efter nærværende god-

kendelses ikrafttræden. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Odense Kommune 

tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af pro-

cesspildevand til offentlig kloak inklusive almindeligt belastet regnvand fra tag- og 

overfladearealer til offentlig kloak. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 

99 og 100. 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-

derretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1. 

 

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 Ne-

mID/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. 
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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 6. marts 2023.  

 

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med 

klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.  

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  

 

Dette gælder mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

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

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

skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 

retssag ved domstolene. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
http://www.domstol.dk/
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Odense Kommune, odense@odense.dk  

Danmarks Naturfredning, dn@dn.dk 

Dansk Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk 

Embedslægerne, TRsyd@stps.dk 

 

 

 

mailto:odense@odense.dk
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mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
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Bilag    

Bilag 

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse 

1. Hoveddokument for ansøgningen 

  



 

Bilag    

 

 
Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 

 



 

Bilag    

Bilag C. Kort over virksomheden med angivelse af beskyttede 
naturtyper 
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Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste 

Love 

Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022. 

  Miljøvurderingsloven (MVL): 

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021.  

 

Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 

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

2021. 

Standardvilkårsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 

15. november 2021. 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete pro-

jekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 21. juni 2021.  

Affaldsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021. 

  Deponeringsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg, nr. 1253 af 21. november 2019. 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.  

Habitatbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018. 

  

Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Miljøgodkendelsesvejledningen:  

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ 

  Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder 

Vejledning nr. 60283 af 31. oktober 1993 om beregning af ekstern støj fra virksom-

heder. 

  Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder 

Vejledning nr. 60254 af 1. november 1984 om måling af ekstern støj fra virksom-

heder. 

  Habitatvejledningen 

Nr 9925 af 11/11/2020, Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 

om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925 

   

BREF-noter 

Se oversigt på: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/ 

 

 

 

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9925
https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/
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Bilag E. Afgørelse om basistilstandsrapport 

Afgørelse om BTR 

BTR – Bilag A – BTR-notat (trin 1-3) 
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Bilag F. Afgørelse om ikke-VVM 

Afgørelse om ikke-VVM 

VVM – bilag A 

VVM – bilag B 


