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Beskrivelse af virksomheden

Virksomheden producere muldjord til
ethvert formål.
Herudover har virksomheden også en
vognmandsforretning.
Oognmandsforretninggen er omfattet af
listepunkt H51 ”Garageanlæg og pladser til
kørende materiel i et antal af 3 eller derover
i forbindelse med entreprenør- eller
vognmandsvirksomhed, herunder
endestationer (for mere end een linie),
terminaler og remiser for busser.
Redningsstationer.”
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Baggrund for tilsynet

Basistilsyn

Tilsynet omfattede

Hele virksomheden

Jordforurening

Det var på tilsynstidspunktet ikke muligt
visuelt at konstatere forhold der ville kunne
give anledning til jordforurening.

Er der meddelt påbud, forbud
eller indskærpelser til
virksomheden

Der er ikke meddelt påbud, forbud eller
indskærpelser.

Konklusion på eventuelle
egenkontrolindberetninger

Virksomheden har ikke krav til indberetning
om egenkontrol.
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Varsling af tilsyn
Tilsynet var varslet med mail af 1. oktober 2015.
Indretning og drift
Virksomheden producerer muldjord til ethvert formål. Muldjorden produceres ud fra
flis, sand, grus, komposteret hestegødning og ren jord.
Frederiksborg Amt har den 16. september 1994 meddelt tilladelse til at anvende et
areal på 2,5 ha til jordforædlingsformål på Slangerupvej 16, 3540 Lynge, matr. nr. 8
k, Vassingerød by, Uggeløse. Vilkår i denne tilladelse vurderes overholdt.
På vedhæftede bilag ses en oversigt over virksomheden.
Lige inden Vassingerødløbet krydses fra syd er der en asfaltplads, hvor biler med
støvende produkter bliver befugtet. Der anvendes vandværksvand til dette. Der er
en tank med vand.

Foto nr. 1 Tank med vand, der benyttes til befugtning af lastbiler og kørearealer.

Tanken benyttes liges til støvbekæmpelse på de forskellige pladser, når der er
behov for det.
Efter behov vaskes lastbilernes vinduer, spejle og lygter. Der anvendes ikke sæbe
til dette formål.
Efter Vassingerødløbet er der en plads belagt med SF-sten. Her udleveres de
forskellige produkter, især til privat kunder. Herudover oplagres bl.a. spagnum,
stenmel, jord og grus.
Da der, fra denne plads, er fald mod Vassingerødløbet, er der etableret en vold,
således at overfladevand fra pladsen ikke løber direkte i Vassingerødløbet, men
overfladevandet siver igennem volden og bliver på denne renset for de partikler der
måtte være i overfladevandet. Dette betyde dog, at arealet op mod volden kan
blive noget smattet.
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Foto nr. 2. Oplagsplads og vold mod Vassingerødløbet.

Foto nr. 3 Udleveringsplads

Virksomheden har et værksted, hvor virksomhedens maskiner og biler bliver
vedligeholdt.
I værkstedet er der en spildolietank på 1.000 l, som er placeret på tæt belægning
uden afløb. Herudover opbevares olier, sprinklervæske og andre kemikalier, som
benyttes i forbindelse med serviceringen af maskiner og lastbiler.
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Foto nr. 4. Spildolietank i værkstedet.

Ved siden af værkstedsbygningen, står nogle gamle maskiner, som er ved at blive
solgt. Det drejer sig blandt andet om en gummiged og et par traktorer.

Foto nr. 5. Ældre maskiner der skal sælges

Efter udleveringspladsen er der en møddingsplads, med tilhørende opsamlingstank
på 26.500 L. Opsamlingstanken er etableret i 2004. På møddingspladsen oplagres
husdyrgødninger, som har ligget seks uger på modtagepladsen og produkter til
champignonproduktion. For at begrænse vandmængden til opsamlingstanken,
afgrænses pladsen af en jordvold, således, at der hvor der ligger produkter ledes
vandet til opsamlingstanken og resten ledes til nedsivning. Vandet fra
opsamlingstanken recirkuleres over de produkter der ligger på pladsen.
Overfor udleveringspladsen i skel mod øst har Lynge Naturgødning ApS opstillet
en olietank på 5.900 l til brug for tankning af virksomhedens maskiner og lastbiler.
Tanken er opstillet i en spildbakke.
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Foto nr. 8. Diseltank i spildbakke.

Lynge Naturgødning ApS oplyste, at spilbakken bliver tømt op i spildolietanken der
er placeret i værkstedet.
Både på denne møddingsplads og på modtagepladsen for husdyrgødning er der
en to m randbelægning, som er et krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen1 § 12,
stk. 2. Ved tilsynet lå der ikke husdyrgødning eller andet på randbelægningen.
På modtagepladsen modtages og opbevares husdyrgødning. Møddingspladsen
har afløb til opsamlingstank på 20.000 l, og den er etableret i 2002. Vandet fra
opsamlingstanken recirkuleres over de produkter der ligger på pladsen. Det er
muligt at modtage mere end 30 tons husdyrgødning pr. dag på modtagepladsen.

Foto nr. 9. Modtageplads for husdyrgødning set fra nord.

Det blev aftalt, at Lynge Naturgødning ApS fremsender oplysninger om den
modtaget mængde husdyrgødning i den sidste planperiode, som er fra den 1.
august 2014 til 31. juli 2015, oplysningerne skal være opgjort pr. dag, som
minimum pr uge.
Allerød Kommune vil på baggrund af disse oplysninger vurdere om Lynge
1

Bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., nr. 594 af 4. maj 2015
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Naturgødning ApS er omfattet af følgende listepunkt i
godkendelsesbekendtgørelsen2 J 206 ”Anlæg for behandling eller
oparbejdning af husdyrgødning, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse
med et husdyrbrug eller aktiviteter under listepunkt J 205, med en kapacitet
for tilførsel af husdyrgødning på 30 tons pr. dag eller derover.
Oplag af materiale iblandet husdyrgødning og/eller afgasset biomasse, der
indeholder mindre end eller lig med 75 % husdyrgødning regnet på
tørstofbasis før afgasning, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med
et husdyrbrug eller aktiviteter under listepunkt J 205 eller K 214, med en
kapacitet for tilførsel af husdyrgødning på 30 tons pr. dag eller derover.”
Miljøstyrelsen har defineret ”30 tons pr. dag eller derover” som: hvis der i enkelte
tilfælde modtages over 30 tons pr. dag vil virksomheden være godkendelsespligtig.
Hvis Allerød Kommune vurderer, at Lynge Naturgødning ApS er
godkendelsespligtig, vil Allerød Kommune sætte en godkendelsesproces i gang.
Lynge Naturgødning ApS har tidligere været registreret i ”Register for
Gødningsregnskab”. Der foregår nu en drøftelse mellem Lynge Naturgødning ApS
og NaturErhvervsstyrelsen om Lynge Naturgødning ApS er forpligtiget til at være i
dette register. Det blev aftalt, at Lynge Naturgødning ApS orienterer Allerød
Kommune når der er truffet en afgørelse i denne sag.
På den nordlige del af grunden modtages ren jord, klasse 0 og 1 – kategori 1 jord.
Lynge Naturgødning ApS er fra den 26. juni 2015 optaget i Jordweb, for på den
måde at få tilstrækkeligt jord til deres produktion.

Foto nr. 10. Sorterværk

Proceduren for modtagelsen af jord blev udleveret ved tilsynet.
Udover produktionen af muldjord har virksomheden en vognmandsforretning. Til
denne del af virksomheden er der tilknyttet 3 lastvogne. Lynge Naturgødning ApS
bliver derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen3 punkt H 51 ”
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i
forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer
(for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.”
Luft
Der var ingen lugt eller støv i omgivelserne fra virksomheden ved tilsynet.

2
3

Bek. om godkendelse af listevirksomhed, nr. 669 af 18. juni 2014
Bek. om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse
m. v. af husdyrbrug, nr. 463 af 21. maj 2007
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Støj
Der var ingen støj i omgivelserne fra virksomheden ved tilsynet.
Tanke
Nr.

Oplysning

Volumen
(L)

Etabl.
år

Indhold

Stander
anlæg

Placering

Tilladelse 27-05-2004
Mærkepladen
Tilsynsnotat 09-042010
Tilladelse 22-07-2002

26.500
5.900
1.000

2004
1994
1998

Overfladevand
Diesel
Spildolie

Nej
Ja
Nej

Nedgravet
Udendørs
Indendørs

20.000

2002

Overfladevand

Nej

Nedgravet

Der var ikke synlige tegn på spild på jorden ved diesel- og spildolietanken.
I henholdt til olietanksbekendtgørelsen4 § 45, stk. 1 skal overjordiske ståltanke
under 6.000 l sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.
Spildevand
Snitært spildevand fra kontor, afledes sammen med det sanitære spildevand fra
beboelsen til nedsivningsanlæg fra 1982.
Overfladevand fra udleveringspladsen nedsives, overfladevand fra møddingsplads
og modtageplads opsamles/nedsives. Overfladevand fra øvrige områder nedsives,
da de er ubefæstede.
Olieudskiller og sandfang
Lynge Naturgødning ApS har ingen olieudskiller eller sandfang.
Råvarer
Kemikalie
Diesel

Opbevaring
Udendørs

Olier,
sprinklervæske
mm

Bemærkning
Placeret i spildbakke,
ikke overdækket

Indendørs i værkstedet

Allerød Kommune har ingen bemærkninger til opbevaringen af råvare.
Affald
Fraktion
Spildolie
Oliefiltre

Opbevaring
Indendørs
Indendørs

Transportør/Modtager
Ekokem

Bemærkning
Afleveres på
genbrugsstationen

Lynge Naturgødning ApS har indgået en aftale med Ekokem OW A/S om
afhentning af spildolie den 2. oktober 2015. Der blev udleveret følgesedler for den
seneste afhentning af spildolie den 5. oktober 2015. Ifølge aftale med Ekokem, er
det oplyst, at spildolien bliver raffineret og genanvendt til ny smørolie.
Virksomheden har en fritagelse for benyttelsespligten af den kommunale
indsamlingsordning for farligt affald, meddelt den 27. maj 2010. Denne fritagelse er
udløbet den 1. juni 2014.

4

Bek. om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1321 af 21. december 2011
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Der skal ikke længere meddeles fritagelse for benyttelsespligten af den kommunale
indsamlingsordning for farligt affald, da spildolie går til genanvendelse, jf.
affaldsbekendtgørelsens5 § 48.
Ved tilsynet blev der udleveret tre kvitteringen for aflevering af oliefiltre på
genbrugspladsen.
Allerød Kommune vurderer, at Lynge Naturgødning ApS bortskaffer sit farlige
affald korrekt.
Miljøledelse
Virksomheden har ikke EMAS eller ISO 14.001.
Udkast til udtalelse
Virksomheden har haft et udkast af tilsynsnotat til gennemsyn, og fremsendt
bemærkninger den 5. november 2015.
Brugerbetaling
Virksomheden er omfattet af reglerne6 om brugerbetaling for miljøtilsyn, da
virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen. I november 2015
opkræver Allerød Kommune brugerbetaling for den tid, der anvendes på tilsynet,
både fysisk på virksomheden og administrativt. Miljøstyrelsen har fastsat taksten
for brugerbetalingen i 2015 til 308,70 kr. pr. time.
Rapport udarbejder af
Per Møller

Bek. om affald, nr. 1309 af 18. december 2012
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn efter
miljøbeskyttelsesloven.
5
6
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