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1. INDLEDNING 
Virksomheden, Stena Nordhavn, Nordsøvej 21, 2100 København Ø skal 
fremover modtage store husholdningsapparater bl.a. fra kommunale gen-
brugsstationer. Denne aktivitet er ikke omfattet af den eksisterende miljø-
godkendelse, men giver med stor sandsynlig ikke forøget forurening.  
 
Ændringen af aktiviteten på virksomheden er ikke omfattet af VVM regler, 
da aktiviteten i forhold til planlovgivningen falder ind under den eksisterende 
miljøgodkendelse.  
 
Den eksisterende miljøgodkendelse regulerer ikke virksomhedens støjbi-
drag i boligområdet ca. 900 m i vest/nordvestlig retning i forhold til virksom-
heden. Denne tillægsgodkendelse stiller krav om, at der skal redegøres for 
virksomhedens støjbidrag i dette boligområde, da virksomheden skal kunne 
overholde Miljøstyrelses vejledende støjkrav i området. 
 
Hvis virksomheden mod forventning ikke kan overholde de vejledende støj-
grænser i boligområdet, skal der udarbejdes en handlingsplan for opfyldelse 
af støjkravene. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag A, ansøgning om miljøgodken-
delse, godkender Miljøcenter Roskilde hermed omlastning af store hushold-
ningsapparater.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
2/1 2006: Revision af Miljøgodkendelse af RJM Genbrug A/S, Nordsøvej 21 
2100 København Ø og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der 
er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overhol-
des. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
Støj 

Støjredegørelse 
F1 Der skal redegøres for virksomhedens maksimale støjbidrag - doku-

menteret ved beregninger for alle virksomhedens aktiviteter - i et 
punkt vest/nordvestlig retning, 900 m fra virksomheden.  

 
Kontrol af støj 

F2 
 Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 

den 15. november 2010. Dokumentationen skal indeholde oplysnin-
ger om driftsforholdene.  

  
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning ef-
ter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Må-
ling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder. 
 
Målingerne, der ligger til grund for beregninger, skal være foretages, 
når virksomheden er i fuld drift. 
  
Beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – eks-
tern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over 
godkendte laboratorier.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Virksomheden har ansøgt om at få at få lov til at omlaste store hushold-
ningsapparater. Virksomheden har en miljøgodkendelse af 2/1 2006, som 
stadig gælder. Virksomheden skal ved ændring af aktiviteten på virksomhe-
den redegøre for virksomhedens samlede støjbidrag, da det ikke på forhånd 
kan udelukkes at Miljøstyrelsens vejledende støjkrav for boligområder over-
skrides i afstand på 900 meter i vest, nordvestlig retning fra virksomheden, 
hvor der er boliger.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Ændring af virksomhedens aktivitet udløser ikke fornyet vurderinger ift. 
planforhold, naturbeskyttelse eller recipienten, da ændringen af miljøbelast-
ningen vil blive reguleret i miljøgodkendelsen, således at omgivelserne ikke 
bliver yderligere belastet.   
Det er Miljøcenter Roskilde vurdering at en ændring af aktiviteten reguleres 
af vilkår i miljøgodkendelsen, således at støjbidraget ikke forøges. Derfor er 
ændringen ikke omfattet af VVM-reglerne, og der skal således ikke gen-
nemføres en screening. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Den ansøgte aktivitet er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 
2006, dog med undtagelse af at der bliver stillet et yderligere krav om en 
støjredegørelse.   
 
3.2.3 Indretning og drift 
Den fremsendte dokumentation for virksomhedens samlede støjbidrag for 
alle virksomhedens aktiviteter viser ved overslagsberegning, at Miljøstyrel-
sens vejledende støjkrav måske (jf. 3.2.7) ikke kan overholdes før kl. 7 om 
morgenen. Hvis virksomhedens beregninger også viser, at de vejledende 
støjkrav ikke kan overholdes om morgenen, betyder det, at enten skal virk-
somhedens støjbidrag nedbringes eller så skal virksomhedens driftstid be-
grænses, så aktiviteterne påbegyndes efter kl. 7 om morgenen.   
 
Omlastning af store husholdningsapparater er også reguleret af Elektronik-
affaldsbekendtgørelsen, som bl.a. stiller krav om, at håndtering af udstyr, 
der indeholder ozonlagsnedbrydende gasser eller drivhusgasser, skal fore-
gå, således at lækager undgås. Det kontrolleres ved miljøtilsyn. 
 
Det fremgår ligeledes at Elektronikaffaldsbekendtgørelsens § 35 at oplag 
skal ske under tag. Det betyder at virksomheden ikke må oplagre affaldet 
udendørs, men kun omlaste det. Virksomheden har oplyst at kølemøblerne 
straks omlastes til overdækkede trailere.  
 
3.2.4 Luftforurening 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
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3.2.5 Lugt 
Virksomheden har ikke aktiviteter, som umiddelbart kan give anledning til 
lugt i omgivelserne. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
 
3.2.7 Støj 
Der er ikke i forbindelse med den eksisterende miljøgodkendelse eller i for-
bindelse med denne ansøgning om ændring af virksomhedens aktivitet re-
degjort for støjbidraget i boligområdet ca. 900 m i vest/nordvest for virksom-
heden. Det er på den anden side af havneindløbet til Svanemøllen havn i 
forhold til virksomheden.  
 
Der er fremsendt en redegørelse for hvad kildestyrken er for denne type 
aktiviteter, som skal foregå på virksomheden. Den fremsendte dokumenta-
tion for virksomhedens samlede støjbidraget fra nye og eksisterende aktivi-
teter kan ikke udelukke, at der sker en overskridelse af Miljøstyrelsens vej-
ledende støjgrænser for boligområdet. Miljøcenter Roskilde har udarbejdet 
overslagsberegninger for virksomhedens samlede støjbidrag i boligområdet, 
og den viser at støjbidraget ligger tæt på støjkravene gældende for tids-
rummet 7 -18, men overslagsberegningen viser også at de vejledende støj-
krav måske ikke kan overholdes før kl 7 om morgenen. 
Virksomhedens støjberegning vil formodentlig vise, at grænseværdierne 
kan overholdes. 
 
Beboer i området (Tuborg Havnevej 2, 5 sal) har klaget over støj fra virk-
somheden.  
 
Virksomheden har oplyst, at det først er muligt for at få udført en støjbereg-
ning i oktober 2010 og at aktiviteten påbegyndes 1/10 2010. Derfor indehol-
der godkendelsen et vilkår om dokumentation af virksomhedens støjbidrag i 
boligområdet. 
 
Virksomheden kan af Miljøcentret blive pålagt at udarbejde en handlings-
plan for nedbringelse af støjen, hvis de vejledende grænseværdier ikke kan 
overholdes.  
 
3.2.8 Affald 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006.  
 
3.2.9 Overjordiske tanke  
Håndtering af store husholdningsapparater giver ikke anledning til anven-
delse af overjordiske tanke. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Håndtering af store husholdningsapparater giver ikke anledning til risiko for 
emission af væsker til jord og grundvand.  
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3.2.11 Til og frakørsel 
Der sker ændring i trafikken til og fra virksomheden, som måske kan ændre 
støjbidraget fra virksomheden fra virksomheden. Det vil blive afdækket i den 
støjredegørelse, som virksomheden skal fremsende inden den 15/11 2010. 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
Virksomheden har leveret sikkerhedsstillelse, som opbevares i Miljøcenter 
Roskilde. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der må ikke forekomme lækage ved aflæsning af kølemøbler. Det er regu-
leret af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, som bl.a. stiller krav om, at hånd-
tering af udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende gasser eller drivhus-
gasser, skal foregå, således at lækager undgås. Det kontrolleres ved miljø-
tilsyn. 
Forholdet er også reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. 
 
3.2.16 Ophør 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Forholdet er reguleret i virksomhedens miljøgodkendelse af 2/1 2006. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Denne tillægsgodkendelse indeholder ikke forhold, som skal i høring i Kø-
benhavns Kommune.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ikke krævet. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
 
Stena Jern & Metal A/S er indforstået med at undersøge støjbelastningen 
fra vores aktiviteter i et nyt referencepunkt 900 meter vest/nordvest for virk-
somheden, som ikke er medtaget i eksisterende miljøgodkendelse. 
 
Undersøgelsen igangsættes straks godkendelsen modtages og søges fær-
diggjort inden for den angivne tidsfrist. Såfremt dette ikke kan nås fremsen-
der vi en status for undersøgelsen inden den angivne tidsfrist. 
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Det skal bemærkes, at støjkravene i miljøgodkendelsen fra Københavns 
Kommune er dokumenteret overholdt og at den nye aktivitet ikke vil ændre 
støjbelastningen væsentligt. 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
2/1 2006: Revision af Miljøgodkendelse af RJM Genbrug A/S, Nordsøvej 21 
2100 København Ø og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der 
er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overhol-
des. 
 
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, 
der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været ud-
nyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af listepunkt K 104, Shredderanlæg. 
Virksomheden er også omfattet af Bekendtgørelse om markedsføring af 
elektronisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektronisk 
udstyr(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen), bek. nr. 362 af 6/4 2010 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Miljøcenteret vurderer, at omlastning af store husholdningsapparater ikke 
kan siges at være ”til skade for miljøet”. Projektet kan derfor gennemføres 
uden VVM-screening, endsige VVM. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af et Natura 2000 område og er derfor 
ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.  

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse: 
 

• Revision af Miljøgodkendelse af RJM Genbrug A/S, Nordsøvej 21 
2100 København Ø 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 8 



 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Villabyerne Weekend og 
Østerbro Avis kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7. 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 3. november inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Københavns Kommune 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Larsen 
72 54 80 72  
kalar@ros.mim.dk  
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
Mails fra virksomheden af: 

• 17/9 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 2/9 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 31/8 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 23/8 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 5/8 2010 (Ansøgning) 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:10.000 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
• Lokalplan  
• Naturdata 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
Vejledning fra Miljøstyrelsen Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 
5/1984 
Bekendtgørelse om markedsføring af elektronisk og elektronisk udstyr samt 
håndtering af affald af elektronisk udstyr(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen), 
bek. nr. 362 af 6/4 2010. 

Bilag E: Liste over sagens akter 
Mails fra virksomheden af: 

• 17/9 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 2/9 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 31/8 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 23/8 2010 (Besvarelse af spørgsmål ift. ansøgningen) 
• 5/8 2010 (Ansøgning) 
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