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5.2 Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller
affaldsmedforbrændinsanlæg a) for dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons pt. time.

Godkendelsen omfatter:
Godkendelsen omfatter lovliggørelse af følgende aktiviteter.
1.
Køleanlæg etableret i henholdsvis sommeren 2011 og fremefter. Køleanlægget
består af et luftkølingsanlæg etableret på administrationsbygningens tag, og en
adsorptionsproces med brug af ethylenglycol og lithium bromid.
2.
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Udvidelse af Vestforbrændings tilkørselsareal, hvorfor det beregnede støjbidrag fra
affaldstransporter stiger betydeligt.
3.
Støj fra ventiler underopstart og uheld ikke skal indgå i Vestforbrændings
beregning af hvorvidt støjgrænser er overholdt.

Dato:
Godkendt: Annemarie Brix

Annonceres den 24. juni 2013
Klagefristen udløber den 22. juli 2013
Søgsmålsfristen udløber den 24. december 2013
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BATkonklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.
Revurdering påbegyndes senest i 2021
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1. INDLEDNING
VVM
I/S Vestforbrændings hovedaktivitet, forbrænding af affald med en kapacitet over
100 tons om dagen, er omfattet af punkt 10 i bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen1.
Miljøstyrelsen vurderer aktiviteterne omfattet af denne godkendelse ikke er opført
på bilag 1 eller bilag 2 punkt 1- 13.
Miljøstyrelsen vurderer at etablering af drift af køleanlæg heller ikke er omfattet af
bilag 2 punkt 14, da aktiviteterne ikke kan være til skade for miljøet. Aktiviteterne
er derfor ikke omfattet af kravet om screening for VVM-pligt.
Miljøstyrelsen vurderer at udvidelsen af kørselsarealet samt undtagelse af støj fra
ventiler er omfattet af bilag 2, punkt 14, da aktiviteterne kan være til skade for
miljøet (øget støjbelastning) hvorfor der er gennemført en VVM screening.
Den 7. juni 2013 er der truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.
Afgørelse om basistilstandsrapport
Ansøgning om køleanlæg hvor der anvendes farlige stoffer, og hvor aktiviteten er
tæt knyttet til virksomhedens hovedaktivitet er modtaget i Miljøstyrelsen inden
den 7/1 2013. Derfor er anlægget ikke omfattet af kravet om basistilstandsrapport
jvf. godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7 § 14 og 15.2
Ansøgning om udvidelse af tilkørselsarealet, samt undtagelse af støj fra
sikkerhedsventiler udløser ikke krav om basistilstandsrapport.
Den 6. juni 2013 er der truffet afgørelse om dette.

Resume
Godkendelsen omfatter lovliggørelse af en række aktiviteter der på
godkendelsestidspunktet er etableret.




Ansøgning om køleanlæg er vedlagt som bilag a
Ansøgning om udvidelse af tilkørselsarealet med VVM screening er
vedlagt som bilag b
Ansøgning om undtagelse af støj fra drift af ventiler med VVMscreening er vedlagt som bilag c

Miljøgodkendelsen gives som tillæg til eksisterende godkendelse af I/S
Vestforbrændings hovedaktivitet, for brændingaffald ”Miljøgodkendelse af
kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007).

1

Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning
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Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek nr. 1454 af 20. december 2012

4

2. AFGØRELSE OG VILKÅR
På grundlag af oplysningerne i bilag a, b og c ansøgninger om miljøgodkendelse,
godkender Miljøstyrelsen hermed:
1
Køleanlæg etableret i sommeren 2011. Køleanlægget består af et luftkølingsanlæg
etableret på administrationsbygningens tag, med en tilhørende adsorptionsproces
med brug af ethylenglycol og lithium bromid.
2.
Udvidelse af Vestforbrændings tilkørselsareal, hvorfor det beregnede støjbidrag fra
affaldstransporter stiger betydeligt.
3.
Støj fra ventiler under opstart og uheld ikke skal indgå i Vestforbrændings
beregning af hvorvidt støjgrænser er overholdt.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.
Godkendelsen tages op til revurdering i overensstemmelse med reglerne
i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen
har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens
hovedlistepunkt

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
Aktiviteterne omfattet af denne godkendelse er desuden omfattet af vilkår i
”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november
2007 ” med særlig vægt på:
Vilkår 18 om støj
Vilkår 19-24 om forebyggelse af forurening af jord og grundvand

Generelle forhold

1.

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på
virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens
indhold.

2. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne
godkendelse ikke overholdes.
3. Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar
fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at
påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante
del af virksomheden straks indstilles.
5

Indretning og drift

Køleanlæg.
4. Tørkølerne må maximalt kører følgende modus: dag max 50 Hz, aften max
33,5 Hz og nat max 28,5 Hz.
5. Virksomheden skal kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at
anlægget overholder vilkår 4
6. Der skal være kapacitet til opsamling af kølemidlerne fra det værst
tænkelige spild fra lækager og uheld fra kredsløbet (tanke og rørsystemer)
for ethylenglycol og lithiumbromid.
7.

Litiumbromid og ethylenglycol skal efter opsamling bortskaffes, som
farligt affald efter kommunens anvisning.

8. Virksomheden skal kunne dokumentere, at bortskaffelse af spild samt
kasserede kølemidler er foregået i overensstemmelse med vilkår og
kommunens anvisning.
9. Køleanlægget skal vedligeholdes løbende og kontrolleres minimum 1 gang
årligt af kompetent personale.
10. Virksomheden skal kunne fremvise en vedligeholdelsesplan, samt
dokumentation for at vedligehold og kontrol er udført af kompetent
personale.

Udvidelse af tilkørselsarealet
Godkendelsen af tilkørselsarealet medfører ikke vilkårsændringer
Kortet i bilag B erstatter kortet i bilag 9 i ”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse
på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007”, og viser den nye afgrænsning af
I/S Vestforbrændings areal for I/S Vestforbrændings aktiviteter.

Fritagelse af støj fra sikkerhedsventiler
11. Perioder med støj fra ventiler under dampafblæsning i forbindelse med
uheld og havari på ovn 5 og ovn 6 samt spidlastcentralen, er ikke omfattet
af vilkår 18 i ”Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S
Vestforbrænding af 27. november 2007”, om støj
12. I/S Vestforbrænding skal registrere tidspunkt og perioder, hvor der har
været dampafblæsning i forbindelse med uheld og havari. Registreringen
skal angives i månedsrapporten og perioderne skal summeres over året.
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13. Perioder med støj fra ventiler under opstart af kedel på ovn 5 og ovn 6
samt spidlastcentralen, er ikke omfattet af vilkår 18 i ”Miljøgodkendelse af
kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding af 27. november 2007”, om
støj.
Hvis antallet af opstarter med brug af ventiler udenfor dagtimer i hverdage
overstiger 4 gange årligt skal Vestforbrænding redegøre for tiltag til at
nedsætte antallet af opstarter, hvor det er nødvendigt at bruge
opstartsventiler.
14. I/S Vestforbrænding skal registrerer tidspunkt og perioder, hvor der under
opstarter, har været brug af opstartsventiler. Registreringen skal angives i
månedsrapporten og perioderne skal summeres over året.

Ophør
15. Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at
imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.
Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør
anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter §
38, stk. 1 i lov om forurenet jord.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

Begrundelse for afgørelse
Baggrund og begrundelse for vilkår for ”Køleanlæg”
Ansøgning om nyt køleanlæg findes i bilag A
Køleanlægget er etableret over en længere periode startende i sommeren 2011.
Køleanlægget består af et luftkøleanlæg samt brug af ethylenglygol og
lithiumbromid i en adsorbtionsproces. Luftkøleren er bygget på taget af
administrationsbygningen. Køletårnet har givet anledning til overskridelser af
støjvilkår.
Køletårnet er blevet støjdæmpet. Vestforbrænding har derudover oplyst, at
anlægget må køre med begrænset drift for at overholde støjvilkår i godkendelsen af
2007.
I forbindelse med ansøgningen om lovliggørelse af anlægget, er der udført en
”Miljømåling Ekstern støj” for at kunne dokumenterer, at det samlede anlæg nu
kan overholde støjvilkår.
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Vestforbrænding har redegjort for BAT og anfører at denne type køleanlæg vil
efterkomme den lovpligtige udskiftning af det ozonnedbrydende kølemiddel R22.
Dertil har VF anført, at den valgte metode brugere mindre energi end et køleanlæg
baseret på ammoniakvand.
VF har ikke redegjort for overvejelser omkring valget af kølemidler. MST vurderer,
ud fra de fremsendte oplysninger om de farlige stoffer, at valget af ethylenglycol og
lithium bromid frem for ammoniak, er et acceptabelt valg.
Den tværgående BREF for industrielle køleanlæg ("Reference Document on the
application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems, december
2001", omhandler anlæg, der anvender luft og vandkøling, og henviser til
køleanlæg med væsentlig større kapacitet end det aktuelle køleanlæg på
Vestforbrænding.
I BREF dokumentet gøres der opmærksom på, at luftkølere og køletårne giver
anledning til støjproblemer, som skal forebygges inden etablering. Støjdæmpning
kan være i konflikt med ønsket om at reducere energiforbruget. Vestforbrænding
har ikke etableret køletårnet i overensstemmelsen med BAT, men har som nævnt
efterfølgende monteret støjdæmpning på de 3 luftkølere, der er placeret på taget.
VF oplyser, at absorptionskøleanlægget kun vil være i brug om sommeren, da
luftkøleren kan anvende den kolde udeluft om vinteren.
Denne godkendelse omhandler ikke nedtagning af eksisterende køleanlæg.
Vilkår 4
I ansøgningen har Vestforbrænding redegjort for, at det er nødvendigt at sænke
driften af luftkølerne for at overholde støjvilkår. MST vurderer, at denne reduktion
er af væsentlig miljømæssig betydning og forudsætning for, at Vestforbrænding
kan opnå miljøgodkendelse af anlægget. Der er derfor sat vilkår, der skal begrænse
køleanlæggets drift, så støjvilkår kan overholdes.
Vilkår 5
Vestforbrænding skal kunne dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at
anlægget drift er begrænset til det i vilkår 4 anførte. Det skal ikke være muligt at
”skrue op” for anlægget umiddelbart. Hvis Vestforbrænding kan dokumentere, at
fx andre støjkilder ikke er i drift og/eller er nedtaget permanent og støjvilkår
derfor kan overholdes, kan MST vurdere om vilkår 4 kan fraviges kortvarigt i
meget varme perioder
Vilkår 6
Lækager og uheld på tanke og rørsystemer må ikke give anledning til spild af
ethylenglygol og lithiumbromid. Derfor skal der være opsamlingskapacitet
omkring tanke og lækageberedskab omkring rørsystemer.
Vilkår 7
Alt spild af lithiumbromid ethylenglycol skal opsamles og bortskaffes som farligt
affald. Vestforbrænding har ønsket at bortskaffe lithiumbromid og ethylenglocol til
offentlige kloak.
Glostrup Kommune har givet en delvis accept af, at disse stoffer afledes til offentlig
kloak. Tilladelsen til lithiumbromid er givet efter en beregning på fortyndingen i
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kloakoplandet, og etylenglocol med henvisning til at stoffet kan bruges positivt i
den bakterielle rensning, - begge under forudsætning af at mængden er lille.
MST vurderer, at det ikke er udtryk for BAT at bortskaffe spild af lithiumbromid til
offentlig renseanlæg, som ikke kan rense for dette stof. MST kan fastsætte
emissionsvilkår for alle interne spildevandstrømme, og må som udgangspunkt
ikke tage hensyn til den fortynding, der foregår i kloaksystemet.
Glostrup Kommune har vurderet, at spildevandsystemet er velegnet til
bortskaffelse af ethylenglygol, da renseanlæggets bakterielle rensning kan bruge
denne energikilde positivt. Men samtidig vurderer kommunen, at der kun må
udledes ethylenglycol i mindre mængder af hensyn til arbejdsmiljøet i kloakken.
MST vurderer, at en tilsynsmyndighed ikke kan afgøre, hvad der er ”mindre
mængder” og kan ikke sætte begrænsende vilkår med begrundelser i
arbejdsmiljøforhold. MST vurdere dog, at det ikke er udtryk for BAT at koble
overløb direkte på kloaksystemet, hvorved der ikke er kontrol med udledningen.
MST giver derfor ikke tilladelse til direkte afledning af ethylenglycol til kloakken.
Det er Glostrup Kommune, der er anvisningsmyndighed for farligt affald til
bortskaffelse. Derfor skal Vestforbrænding under alle omstænding have
kommunes tilladelse til bortskaffelse af spildet fra køleanlægget. Her er det
kommunen som afgør, om affaldet efter opsamling må afledes til den offentlige
kloak.
Der skal derfor være et opsamlingssystem for lithiumbromid og ethylenglygol, og
det må ikke være muligt at spild fra lækager og uheld tilføres direkte til kloak.
Vilkår 8
Vestforbrænding skal kunne dokumentere, at udskiftning af kølemidler og
bortskaffelse af spild af kølemidler, er foregået i overensstemmelse med
godkendelsen og Glostrup kommunens regulativer. Dvs. at Vestforbrænding skal
kunne fremvise et regnskab for mængden af de to kølemidler, der er anvendt i
anlægget og mængden af bortskaffet kølemidler.
Vilkår 9
Køleanlægget skal vedligeholdes løbende og kontrolleres en gang årligt af
kompetent personale. Vedligeholdelse og kontrol efter denne godkendelse skal
omfatte det, der er af miljømæssig betydning. Dette er kontrol af støjbidrag,
kontrol for lækager og mulige uheld, kontrol af opsamlingssystemet, samt kontrol
af energiforbruget.
Vilkår 10
På forlangende skal Vestforbrænding kunne fremvise en vedligeholdelsesplan samt
en dokumentation for, at der er gennemført den årlige kontrol af kompetent
personale.

Baggrund og begrundelser for vilkår for ”Udvidelse af kørselsarealer”
I/S Vestforbrænding har udvidet deres tilkørselsareal med et areal der tidligere var
offentlig vej.
Sagsbehandlingen med Glostrup Kommune angående mageskifte er vedlagt i bilag
b.
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Ved mageskiftet bliver en del af et areal omfattet af byplanvedtægt nr. E 4 med
tillæg nr. 1 Glostrup Kommune ”Område nord for Vestskoven og Vest for Ringvej
B3” anvendt til I/S Vestforbrændings aktiviteter.
Glostrup Kommune har den 4. april 2013 udtalt, at ændringen fra offentlig vej til
at være en del af Vestforbrændings tilkørselsareal, ikke kræver en
lokalplanændring.
Miljøstyrelsen vurderer, at hvis I/S Vestforbrænding på et senere tidspunkt ønsker
at anvende arealet til andet en kørsel, skal det vurderes om dette er i
overensstemmelse med planbestemmelserne.
Udvidelsen af tilkørselsarealet giver ikke en ændring af den faktiske støjbelastning
i området set samlet for kørsel på offentlige vej og kørsel på I/S Vestforbrændings
areal. Men ved udvidelse af I/S Vestforbrædnings areal, sker der en væsentlig
ændring af de aktiviteter, der skal indregnes som Vestforbrændings støjbidrag.
Derfor har Miljøstyrelsen vurderet, at udvidelsen er godkendelsespligtig efter
miljøbeskyttelseslovens §33.
Godkendelsen til udvidelsen af arealet kan kun meddeles, hvis Vestforbrænding
kan dokumentere, at vilkår 18 i gældende godkendelse kan overholdes.
Overholdelsen er dokumenteret i bilag d ”Miljømåling – Ekstern støj” af maj 2013.
Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår, da
støjvilkår kan rumme denne aktivitet.

Baggrund og begrundelser for vilkår for ”Fritagelse af støj fra
sikkerhedsventiler og opstartsventiler”
Vilkår 11 og 12
Støj fra sikkerhedsventiler og opstartsventiler har ikke tidligere været indregnet i
Vestforbrændings ”Miljømåling ekstern støj” fra 2008. Denne undtagelse har ikke
været godkendt.
Støj fra sikkerhedsventiler giver generende støj for omgivelserne, men
forekommer kun sjældent - og kun under uheld. Miljøstyrelsen vurderer, at
situationer hvor der er brug for at afblæse damp i forbindelse med uheld på
anlægget kan betragtes som ”unormal drift”, hvor der kan tillades undtagelser fra
overholde af støjvilkår.
Ifølge vilkår 13 i ”Godkendelse af kapacitetsudvidelsen på Vestforbrænding …” skal
driften planlægges så antallet af driftsstop og opstarter bliver så få som muligt.
Støj fra opstartsventiler forekommer dog alligevel oftere og er en del af en planlagt
drift. Opstarter kan gennemføres uden brug af ventiler, hvis alt forløber helt
planmæssigt.
Ventilerne er støjdæmpede, men oplysningerne fra leverandøren viste sig ikke at
være retvisende for effekten af lyddæmperen. Ved en støjmåling udført på
Vestforbrænding i foråret 2013 viste det, at lydtryksniveauet var væsentlig højere
end oplyst af leverandøren. Efterfølgende har det derfor vist sig, at støjen under
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opstart kan give anledning til overskridelser af støjvilkår, afhængig af tidspunkt,
den nødvendige last og længden af perioden hvor opstartsventilerne er i brug.
Situationer, hvor det er nødvendigt at anvende opstartsventiler, skal holdes på et
absolut minimum, og tilsynsmyndigheden skal have kendskab til de perioder, hvor
støjvilkår kan være overskredet og/eller der har været generende støj fra anlægget.
Derfor skal Vestforbrænding registrere tidspunkt og længden af perioden, hvor
opstartsventiler har været i brug - og oplyse dette i månedsrapporten.
Under havari på anlægget skal ventilen tages i brug af sikkerhedsmæssige årsager.
Disse uheld forekommer kun sjældent.
Vestforbrænding har redegjort for, hvad det vil koste at lyddæmpe ventiler så
støjvilkår kan overholdes under anvendelsen af disse.
MST har vurderet, at det ikke er proportionelt, at I/S Vestforbrænding skal
gennemføre yderligere støjdæmpning, for at overholde støjvilkår i de få tilfælde
om året, hvor opstartsventilerne giver anledning til at grænseværdierne er
overskredet.
Denne vurdering er under forudsætning af, at opstarter, hvor det er nødvendigt at
anvende opstartsventilerne, holdes på et minimum. Derfor skal I/S
Vestforbrændning dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, hvor tit
opstartsventilerne er i brug og derved giver anledning til overskridelser af
støjvilkår.
Hvis denne aktivitet foregår uden for dagtimer i hverdagen mere end 4 gange
årligt, vil forudsætningerne for denne godkendelse af undtagelsen bortfalde.
Brug af ventiler under havari skal ligeledes registreres. Brug af ventiler under
havari på anlægget må ikke være stigende. Hvis brugen er stigende, skal I/S
Vestforbrænding fremsende en fyldig redegørelse for, hvordan ovn og kedel kan
drives uden nedbrud.
Vilkår 15
Jvf. godkendelsesbekendtgørelsens § 45 skal der indsættes vilkår for tiltag ved
ophør af anlæggets drift.
Dette vilkår er generelt gældende og gælder derfor for alle anlæg og aktiviteter på
I/S Vestforbrænding

Planforhold og beliggenhed
Der henvises til gældende godkendelser

Risiko/forebyggelse af større uheld
Miljøstyrelsen har vurderet, at oplaget af ethylenglycol og lithiumbromid ikke er
omfattet af risikobekendtgørelsen.
Miljøstyrelsen vurderer, at der er taget tilstrækkelige foranstaltninger til
forebyggelse af forurening forårsaget af driftsforstyrrelser og uheld.
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Miljøstyrelsen vurderer, at der ved driftsforstyrrelsen og uheld, der medfører
forurening af miljøet, ikke er fare for grænseoverskridende forurening jvf
godkendelsesbekendtgørelsens § 12 og § 13.

3.3 Udtalelser/høringssvar
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens
hjemmeside den 14. marts 2013.
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
Glostrup Kommune har den 14. marts 2013 jvf godkendelsesbekendtgørelsens § 8
fremsendt kommentarer til ansøgningerne. Kommunens kommentarer er
behandlet i miljøgodkendelsens vurderings afsnit.
Glostrup kommune har den 7. juni 2013 udtalt, at der ikke er yderligere
kommentarer til VVM anmeldelserne.
Udkast til afgørelsen er sendt i partshøring den 7. juni 2013 hos Glostrup
Kommune.
Miljøstyrelsen har ikke modtaget kommentarer til udkast til miljøgodkendelse

Partshøring af borgere mv.
I/S Vestforbrænding ligger tæt omkranset af boligområder, rekreative områder og
stærkt trafikeret offentlig vej. Det tættes beliggende boligområde, er ikke særlig
udsat for støjpåvirkninger i forhold til de boliger, der ligger længere væk. Dette
skyldes dels, at I/S Vestforbrænding ligger højt i terrænet og dels at støjvolden
mod de nærmeste boliger på Ejby Mosevej er blevet udbygget. Området er i
forvejen støjbelastet på grund af den stærkt trafikerede offentlige vej.
Den oplevede støjbelastning fra til og frakørende biler vil ikke ændres, mens den
samlede støjbelastning fra I/S Vestforbrænding drift vil blive reduceret i og med,
at der er visse interne støjkilder, der vil blive dæmpet.
Fritagelsen af støj fra ventiler, er en lovliggørelse af eksisterende forhold, med den
hensigt at kunne kontrollere og begrænse, hvor ofte det er nødvendigt, at ventiler
tages i brug.
Miljøstyrelsen har vurderet, at der ikke kan udpeges enkelte naboer, der har særlig
individuel interesse i sagens udfald.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden
Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos I/S Vestforbrænding den 7. juni
2013.
Virksomheden har ikke fremsendt kommentarer til udkastet.
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4. FORHOLDET TIL LOVEN
Lovgrundlag
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 27.
november 2007, Miljøgodkendelse af kapacitetsudvidelse på I/S Vestforbrænding
og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne
godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.
Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3
på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

VVM-bekendtgørelsen
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har
vurderet at ansøgning om godkendelse af tilkørselsrarealet og undtagelse af støj fra
ventiler er omfattet af bilag 2 punkt 14. Der er derfor foretaget en screening af
disse to anlægs virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 7.
juni 2013 truffet særskilt afgørelse herom. Se bilag B og bilag C samt afgørelse om
ikke-VVM pligt i bilag E.
Miljøstyrelsen har vurderet at godkendelse af køleanlægget ikke er omfattet af
VVM-reglerne

Habitatdirektivet
Virksomheden ligger ikke i nærheden af et natura 2000 område. Glostrup
Kommune har den 14. marts 2013 udtalt at der i 2004 i Ejby Mose er konstateret
den spidssnuede frø som er opført på direktivets bilag IV art. Kommunen
vurderer, at den spidssnuede frø ikke vil blive påvirket at de omtalte aktiviteter.

Basistilstandsrapport jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 14 og
§15
Udkast til afgørelse om at godkendelserne ikke udløser krav om
basistilstandsrapport er fremsendt i udkast til virksomheden den 5. april 2013.
Virksomheden har ikke haft kommentarer til afgørelsen.
Der er den 6. juni 2013 truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes
basistilstandsrapport.
Afgørelsen er truffet særskilt og vedlagt som bilag F.

Tilsyn med virksomheden
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Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Glostrup Kommune
tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt den del af
spildevandet der går til det kommunale spildevandsrenseanlæg.

Offentliggørelse og klagevejledning
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk.
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 og
planlovens § 58 og §59
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø
eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om
afgørelsen
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst. Klagen skal
være modtaget senest den 22. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen
Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet,
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises
klagen fra behandling.
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er
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stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen
begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve
godkendelsen.

Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved
domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har
offentliggjort afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen
I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup
Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup
Danmarks Naturfredningsforening
Embedslægeinstitutionen for region hovedstaden
NOAH
Friluftsrådet
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5. BILAG
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse af køleanlæg
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Bilag B: Ansøgning om miljøgodkendelse af
tilkørselsarealet med kort over virksomhedens areal
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Bilag C: Ansøgning om undtagelse af støj fra ventiler
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Bilag D: Miljømåling ekstern støj
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Bilag E: Afgørelse om ikke VVM pligt
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Bilag F: Afgørelse om basistilstandsrapport
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