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Indledning 
Miljøcenter Odense har den 4. september 2009 modtaget en anmeldelse fra Terkelsen A/S 
om etablering af genvindingsindustri på Bjergtoften 6, 5550 Langeskov.  
 
Terkelsen A/S har en afdeling i Vejen og ønsker nu at etablere en plads på Fyn, for at mind-
ske transporten. På Bjergtoften 6 i Langeskov vil der blive etableret en plads omfattende 
anlæg til modtagelse, neddeling, sortering, oplagring og afsendelse af primært jern- og me-
talskrot. Desuden vil der foregå modtagelse og afsendelse af elektronikskrot, samt miljøbe-
handling af biler. 
 
Den væsentligste miljøpåvirkning vurderes fra virksomhedens side at være støj samt afled-
ning af spildevand. Der er udført støjberegninger der sandsynliggør at de vejledende støj-
grænser vil kunne overholdes. Virksomheden har redegjort for pladsens opbygning med 
henblik på at undgå forurening af grundvand og spildvand i øvrigt. Spildevandet afledes til 
Nyborg rensningsanlæg. Andre miljøforhold er diffus støvpåvirkning, forbrug af ressourcer og 
produktion af affald. 
 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gen-
nemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. 
 
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 

• enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets bekendtgørelse 
nr. 1335 af 6. december 2006). 



• eller er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 og det på grund af dets art, dimen-
sioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En 
vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne 
i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 

 
VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skemaet sidst i dette notat.  Den skematiske fremstil-
ling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der eventuelt kan udløse 
VVM-pligt. Skemaets første del vedrører projektets karakteristika og geografiske placering, 
mens anden del omfatter den potentielle miljøpåvirkning og angiver således om og hvordan 
projektet må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 

VVM-screening af projektet 
Miljøcenter Odense vurderer, at etableringen af Terkelsen A/S, Langeskov er omfattet af 
bekendtgørelsens bilag 2, jf. punkt nr. 12e Skrotoplagring. Som nævnt ovenfor, er anlæg og 
projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet 
væsentligt. 
 
Planmæssige forhold 
Terkelsen A/S vil etablere sig i et område 2.E.13 i Langeskov Kommuneplan 2004-2016. 
Området er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 50.  
Området er udlagt til erhvervsformål i form af produktionserhverv. I området ligger også en 
asfaltfabrik.  
 
Nærmeste bolig er beliggende ca 280 meter fra virksomheden på Østagervej 136 i Kerte-
minde Kommune. Boligen ligger i det åbne land. 
 
Nærmeste nabo er en rideklub beliggende på Østagervej 132 i Odense Kommune. På 
adressen ligger også en bolig ca 290 meter fra virksomheden.  
 
Nærmeste boligområde ligger ca 900 meter nord for virksomheden.  
 
Terkelsen A/S bliver placeret mere end 1 km fra de nærmeste Natura 2000 områder.  
 
Virksomheden ønskes placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser. Jf. lokalpla-
nen kan det for virksomheder omfattende autoophug og skrotoplag være nødvendigt at etab-
lere særlige beskyttelses- og overvågningsforanstaltninger. 
 
 

Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes ikke at være relevant at se på de nærmest liggende Natura 2000 områder, da 
de ligger mere end en kilometer fra virksomheden og miljøpåvirkningen ikke forventes at 
række så langt. Desuden er der ikke kendskab til bilag IV arter i området. Der er derfor ikke 
krav om, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på 
naturbeskyttelsesområder, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I nedenstående skema  er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vurderes 
ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at etableringen af Terkelsen A/S, Langeskov kan give anledning til flere 
potentielle miljøpåvirkninger. Virksomheden har imidlertid i ansøgningsmaterialet angivet 
hvilke foranstaltninger, der etableres for at minimere anlæggets påvirkninger af miljøet. Mil-
jøcenter Odense vurderer udfra det oplyste, at virksomhedens indretning og drift tager højde 
for de miljømæssige påvirkninger.  
 
Sammenholdt med reguleringen i virksomhedens miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 
kan etableringen af genvindingsindustrien ikke antages at ville give anledning til væsentlig 
negativ indvirkning på miljøet og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.  
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis de nuværende forudsætninger ændres, og virksom-
heden skal i såfald kontakte Miljøcenter Odense for at få en vurdering. 
 
10. august 2010 Rikke Beider 
 
 
 
Sagens akter: 
Miljøteknisk beskrivelse fra Terkelsen A/S af 18. maj 2009. 
 
Høringssvar fra Kerteminde Kommune den 24. juni 2010. 
 
Støjrapport fra Terkelsen A/S opdateret den 28. juni 2010. 
 
 
Sendes sammen med afgørelsen i kopi til: 
Kerteminde Kommune, mar@kerteminde.dk
Odense Kommune, odense@odense.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
NOAH, noah@noah.dk
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Skema 1 - med oplysninger jf. VVM bekendtgørelsens bilag 3, samt vurdering af om anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet til brug for 
screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  
Miljøcenter Odense 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Terkelsen A/S har ansøgt om at etablere genvindingsindustri  på adressen. 
 
Der er søgt om at etablere en oplagsplads……. 

Navn og adresse på bygherre Terkelsen A/S 
Gestenvej 40 
6600 Vejen 
 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Miljøchef Jytte Flintegaard 
Mobil 61616183 
 

Projektets placering Bjergtoften 6 
5550 Langeskov 
 

Projektet berører følgende kommuner Kerteminde Kommune 
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Oversigtskort  

 
Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgø-
relse nr. 1335 af 6, december 2006 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgø-
relse nr. 1335 af 6, december 2006: 
 

 X   Punkt 12 e) skrotoplagring 
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 Ikke 

relevant 
Ja Bør un-

dersøges 
Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    1-1,5 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygnings-
masse i m3 
 

    Der bygges en hal med dimensionerne 34 m gange 55 m. Højden bliver max. 12 m. I alt svarende til et areal 
på 1870 m2 og en bygningsmasse på 22.440 m3. 
 
Derudover opstilles en pavillion til kontorbrug. 
 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    12 meter 
 
Mobile kraner maks 11 meter høje 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow 
og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Der er ansøgt om at modtage følgende mængder årligt: 
Jern- og metalskrot 60000 tons 
Akkumulatorer 400 tons 
Spåner 5000 tons 
Biler til miljøbehandling 2000 stk 
 
Jern og metalskrot neddeles enten med næbsaks og skærebrænder eller med shredder (hammermmølle). 
Outputtet vil være en fraktion der består af 95% rent jern og en fraktion  bestående af blandede metaller og 
affald. Denne fraktion vil årligt udgøre 3750 tons. 
Begge fraktioner opbevares udendørs i båse.  
 
Akkumulatorerne modtages og opbevares i syrefaste kasser. Indtil afsendelse opbevares kasserne indendørs 
i hallen. 
 
Spånerne opbevares udendørs i en bås med halvtag. 
 
Ubehandlede biler opbevares efter lækagekontrol udendørs på befæstet areal. Bilerne miljøbehandles inde i 
hallen. De miljøbehandlede biler opbevares med det øvrige jernskrot  
 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Der tages udgangspunkt i at definitionen af strækningsanlæg er: anlæg som har regionalbetydning, det vil 
sige anlæg som forløber igennem flere kommuner. 
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Etableringen på adressen vil ikke påvirke og få betydning for eksisterende strækningsanlæg. 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Se punkt 6 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og 
mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

     
 
Ved etablering af pladsen vil der blive brugt bundsikringssand, stabilgrus og beton. 
 
Ingen 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

     
 
Ingen 
 
Under drift vil der være brug for vand til adm/personale (maks 5 pers) og vand til shredderens venturianlæg. 
Desuden vandes alle køreveje jævnligt for at undgå støvforurening.  

10. Forudsætter anlægget etablering af 
yderligere vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af 
anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
       
 
       
 
 
 
 
 
 
 
      
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Væsker og andet affald fra miljøbehandling af biler opbevares indendørs i hallen. Der er i ansøgningen angi-
vet følgende årlige mængder: 
Bremsevæsker 
Frostvæsker 
Andre motor-, gear- og smøreolier 
Oliefiltre 
Andre væsker mm fra miljøbehandling. 
I alt 6000 liter. Væskerne opbevares i palletanke indendørs. 
Bremseklodser 2 tons 
Plast og glas 5 tons 
Katalysatorer 2000 stk 
Oliefiltre, absorptionsmidler mm. 1 ton 
Forskellig emballage forurenet med farlige stoffer 1 ton 
Elskrot 2 ton 
 
Slam – jord og vand 
 
Afvanding af hele det befæstede areal vil ledes til et forsinkelsesbassin. Herfra ledes det til sandfang og koa-
lescensudskiller inden det afledes til spildevandsstikledningen.  
 
Forsinkelsesbassinet er dimensioneret på baggrund af en afløbsvandføring på 4 l/s. Afløbsvandføringen er 
oplyst af Kerteminde Forsyning. 
 
Kerteminde Kommune har oplyst at de vil kunne meddele tilslutningstilladelse på baggrund af ansøgningsma-
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terialet. Spildevandet ledes til Nyborg Renseanlæg og som udgangspunkt skal de vejledende grænseværdier 
overholdes. 
 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spilde-
vand ændringer af bestående ordninger: 
 

   X  

13. Overskrides de vejledende grænsevær-
dier for støj: 
 

   X Terkelsen har sandsynliggjort, at de kan overholde de vejledende støjgrænser, ved Miljømåling-ekstern støj af 
25. marts 2010 – opdateret 28. juni 2010- udarbejdet af WH. 
 
Støjbidraget fra virksomheden er beregnet ved de to nærmeste boliger, der er beliggende i landzone ca. 300 
meter øst for virksomheden.  
 
Beregningerne viser en støjbelastning i dagtimerne (7-18) på henholdsvis 54 og 55 dB. De vejledende støj-
grænser er 55 dB.  
 
Virksomheden udfører støjdæmpende tiltag, som ikke er medtaget i målingen, så derfor forventes de vejle-
dende grænseværdier at kunne overholdes.  
 

14. Overskrides de vejledende grænsevær-
dier for luftforurening: 
 

   X Luftafkast fra shredder ledes igennem en cyklon og en scrubber og i godkendelsen vil der blive stillet vilkår 
om, at der skal etableres yderligere forureningsbegrænsende tiltag såfremt de vejledende værdier ikke kan 
overholdes. 
Skrotoplag er typisk støvende oplag og der etableres tiltag der regulerer støvudviklingen. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrations-
gener:: 
 

   X Saks og Shredder vil være de største kilder til vibrationer. Begge anlæg er forsynet med vibrationsdæmpende 
udstyr. 
 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Der kan være støvgener fra shredderen samt fra kørevejene på pladsen. Støv reguleres via vilkår i godken-
delsen. Virksomheden er placeret i industriområde med ca. 300 meter til nærmeste nabo. 
 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Terkelsens aktiviteter giver ikke anledning til lugtgener. 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Pladsen vil ikke være oplyst om natten. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en 
særlig risiko for uheld:  
 

   X Alle oplag af farligt affald opbevares indendørs med mulighed for opsamling af spild. Anlægget forventes 
derfor ikke at udgøre en særlig risiko for uheld.  
 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den 
eksisterende arealanvendelse:  
 

   X Nyetablering. Arealet er i dag opdyrket. 
Se punkt 21 og 22 

21. Forudsætter anlægget ændring af en 
eksisterende lokalplan for området:  
 

   X Virksomheden etableres på matrikel nr.7a, Røjerup By, Rønninge.  
Området er omfattet af lokalplan nr. 50, delområde 1. Området er udlagt til erhvervsområde  

22. Forudsætter anlægget ændring af kom-
muneplanen:  
 

   X Matriklen er en del af Langeskov Kommuneplansområde 2.E.13 i kommuneplan 2004-2016. 
 
 
 

23. Indebærer anlægget behov for at be-    X  

 8 



grænse anvendelsen af naboarealer ud over 
hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 
24. Vil anlægget udgøre en hindring for 
fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og 
grundvand:  
 

   X Anlægget ønsket placeret i et område med særlige drikkevandinteresser. Denne placering medfører at det er 
nødvendigt at være særlig opmærksom på risikoen for forurening af grundvandet.  
Hele arealet befæstes med tæt belægning af beton, hvilket mindsker risikoen for nedsivning af forurenet 
overfladevand.  
Desuden vil der i miljøgodkendelsen kunne stilles vilkår om grundvandsovervågning, så en eventuel forure-
ning vil kunne opdages i så god tid, at der kan tages forholdsregler.  
 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning 
af sårbare vådområder: 
 

   X Nærmeste vådområde er beliggende mere end 500 meter væk. 
Regnvand fra tage på hal og kontorbygning, samt regnvand fra personaleparkering ledes til regnvandstikled-
ningen. 
 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor 
kystnærhedszonen: 
 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Der er ikke skov på matriklen 

28. Vil anlægget være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater eller 
naturparker:  
 

   X Det ansøgte etableres indenfor en matrikel, der er udlagt til erhvervsområde 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavs-
området:  
 

   X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, 
beskyttede eller fredede områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede 
arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske 
rødlistearter: 
 

    
X 

 
Virksomheden etableres ikke i umiddelbar nærhed af et Natura 2000 område og vurderes derfor ikke at kunne 
påvirke Natura 200 områder. 
 
Der er ikke kendskab til bilag IV arter i nærheden. 
 
 
 
Der er ingen konkrete oplysninger om fund af rødlistede arter på området. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er 
overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   

     
X 

 

 9 



      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt be-
folket område: 
 

   X  

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Der er ingen af disse landskabstræk i området. 

Kendetegn ved den potentielle miljøpå-
virkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes place-
ret, sårbar overfor den forventede miljøpå-
virkning:  
 

  
X 

  
 

 
Virksomheden etableres i et område, der er udlagt til industri. 
 
Dog er der særlige drikkevandsinteresser, som skal beskyttes via grundvandsovervågning 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i 
område, der sammen med det ansøgte 
medfører en påvirkning af miljøet (Kumulati-
ve forhold): 
 

  
X 

  Nærmeste nabo er Munck Asfalt. Sammenfaldende miljøpåvirkninger vil være støv og støj. Støvpåvirkningen 
forventes ikke at blive øget, da der er tiltag begge steder til at mindske støvgener. 
 
Terkelsen har redegjort for det samlede støjbidrag fra begge virksomheder. Asfaltfabrikkens støjbidrag er 
mere end 20 dB mindre end støjbidraget fra Terkelsen A/S, så det er dette støjbidrag, der er betydende. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geogra-
fiske udstrækning i areal: 
 

    15.000 m2

39. Omfanget af personer der forventes 
berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Det forventes kun at støj vil kunne berører de nærmeste naboer. Terkelsen har eftervist at de to nærmeste 
boliger (i alt 6 personer) vil kunne mærke et støjbidrag under 55 dB 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række 
ud over kommunen/MC’s område: 
 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre 
nabolande: 
 

   X  
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42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne 
være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

    
 
 
X 
 
X 

 

43. Må den samlede miljøpåvirkning beteg-
nes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirk-
ningen: 
 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

    
 
X 
 
X 
 
X 

 

Konklusion 
 

     

 
Giver resultatet af screeningen anledning til 
at antage, at det anmeldte projekt vil kunne 
påvirke miljøet væsentligt, således at der er 
VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

     
X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11


	Bygherre
	Terkelsen A/S
	Anlæg
	Etablering af genvindingsindustri
	Kommune
	Kerteminde
	Placering
	Bjergtoften 6, 5550 Langeskov

