
 
 

 
 

 

Allerød Kommune 
 
Forvaltningen 
Plan og Byg 
 

  
 
 
 
 
NORRECCO A/S 
K-Vej 19, Prøvestenen 
2300 København S. 
Tlf.: 70 25 25 32 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afgørelse VVM 

 
Matr. nr.  3a Lynge By, Lynge og 24 Uggeløse By, Uggeløse. Stensøvej 2, 
3540 Lynge.  
 
NORRECCO A/S har d. 5. juli 2017 anmeldt et ressourcecenter på ovennævnte 
ejendom i henhold til vvm-reglerne (Bekendtgørelse 448 af 10. maj 2017).    
 
 

Forvaltningen afgørelse 
 
Allerød Kommune har på baggrund af vvm-screening i henhold til Lov om miljøvur-
dering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 21 stk. 1 (Bek. 
448 af 10. maj 2017) truffet afgørelse om, at det ikke kan afvises at ressourcecen-
teret på matr. nr. 3a Lynge By, Lynge og 24 Uggeløse By, Uggeløse ikke vil påvir-
ke miljøet væsentligt, og anlægget er dermed VVM-pligtigt.   
 
 

Sagsredegørelse 
 
Virksomheden er beliggende i et område, der i dag er omfattet af Lokalplan nr. 332 
- Natur- og Fritidsområde i Lynge.  
 
Allerød Kommune har den 19. december 2000 meddelt dispensation fra lokalpla-
nen til etablering og drift af virksomhed, der modsvarer de nuværende aktiviteter på 
lokaliteten. Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen anmodet Allerød 
Kommune om, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.  
 
Området er, i henhold til et landsplandirektiv for hovedstadsområdet (Fingerplanen 
2017), placeret i en planlagt transportkorridor. Den nuværende kommuneplan og 
lokalplanen for området udlægger arealet til rekreativ anvendelse. Den ansøgte 
anvendelse er dermed væsentlig anderledes end den planlagte. Desuden vil an-
lægget fremover være omgivet af arealer, der er udlagt til rekreativ anvendelse.  
 
Der er en række uafklarede forhold omkring afledningen af overfladevand som bør 
belyses nærmere. Idet området er OSD og NFI kan vandet fra pladsen som ud-
gangspunkt ikke nedsives på arealet. Der er ikke kloakeret idet virksomheden er 
placeret i landzone.  
 

Dato: 20. november 2017 
 
Sagsnr: 17/7193 
 
Sagsbehandler: Jakob Poulsen   
 
Direkte telefon: 481000327 
 
 
 
 

Bjarkesvej 2 
3450 Allerød 
Tlf: 48 100 100 
kommunen@alleroed.dk 
www.alleroed.dk 
 
Åbningstider: 
Mandag og tirsdag 10-14 
Onsdag lukket 
Torsdag 10-18 
Fredag 10-12 
 



 

Side 2 
 

Virksomheden er midlertidigt tilladt. Ved en permanent tilladelse skal tilkørselsfor-
hold vurderes igen. En af hovedindgangene til Lynge Natur- og Fritidsområde er 
samme indkørsel som virksomheden benytter. De trafikale forhold omkring indkørs-
len bør af den grund også undersøges nærmere.  
 
Dele af ejendommen er omfattet af søbeskyttelseslinje og arealet er i henhold til 
Kommuneplan 2013 er udlagt til Potentiel økologisk forbindelse.  
 
På baggrund af anmeldelsen og ovenstående vurderer Allerød Kommune, at an-
lægget er VVM-pligtigt og der skal udarbejdes en konsekvensrapport. Særligt bør 
behandling og afledning af overfladevand belyses.  
 
Derudover undersøges hvordan anlægget påvirker det nærliggende rekreative 
område, både i forhold til adgang, visuel påvirkning og støj/støv.  
 
Tilkørselsforhold bør også undersøges nærmere, både i henhold til trafikafvikling 
og sikkerhed, samt samspil med indgang for bløde trafikanter til det rekreative om-
råde.  
 
Allerød Kommune har hørt berørte myndigheder i henhold til lovens § 35, stk. 1. De 
hørte myndigheder er Allerød Kommunes Natur- og Miljøafdeling, Teknik, Drift og 
Vejafdeling samt Miljøstyrelsen. Der er ikke indkommet bemærkninger. 
 

Bemærkninger 
 
Den endelige fastlæggelse af indholdet i konsekvensrapporten fastlægges efter 
indkaldelse af ideer og forslag fra offentligheden.  
 
 
 
Venlig Hilsen 
 
Jakob Poulsen  
Planlægger 

 
 

Klagevejledning 
 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, jf. § 49, stk. 1, henhold Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer og af konkrete projekter (VVM) 
 
En evt. klage skal være indgivet skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 
uger screeningsafgørelsen.  
 
Klageberettiget efter § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, er miljø- og fødevareministe-
ren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og 
organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen 
af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller 
love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlem-
mer. 
 
En klage skal indgives til klageportalen via virk.dk. 
 
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
datoen for modtagelsen af afgørelsen, jf. lovens § 54, stk. 1. 

http://lgplannatur.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=milj%c3%b8vurdering&docId=lov20160425-full#p48
http://lgplannatur.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?activesolution=http%3a%2f%2fwww.kommunekoncept.dk&q=milj%c3%b8vurdering&docId=lov20160425-full#p49
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Bilag 1 

 

 

Norrecco A/S - Lynge 

Virksomhedens indretning og drift, herunder planlagte tiltag og ændringer, i relation 

til gældende plan- og miljøforhold 

 

Virksomheden, der er beliggende Stensøvej 2, 3540 Lynge på matr. nr. nr. 24 Uggeløse By, 

Uggeløse og matr. nr. 3a Lynge By, Lynge, blev etableret på lokaliteten i 2001. Beliggenheden 

fremgår af kortet nedenfor. 

 

 
 

 

Planforhold 

 

Virksomheden er beliggende i et område, der er omfattet af Lokalplan nr. 332 for et natur- og 

fritidsområde i Lynge.  

 

Allerød Kommune har den 19. december 2000 meddelt dispensation fra lokalplanen til etable-

ring og drift af virksomhed, der modsvarer de nuværende aktiviteter på lokaliteten. Området 

er, i henhold til et landsplandirektiv for hovedstadsområdet (Fingerplanen), placeret i en plan-

lagt transportkorridor.  
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Erhvervsstyrelsen igangsatte i april 2016 en revision af Fingerplan 2013. Revisionen blev ind-

ledt med en høring af de berørte kommuner, og Allerød Kommune har i den sammenhæng 

fremsat forslag om, at der åbnes mulighed for, at Norrecco kan forblive på den nuværende 

adresse indtil der eventuelt måtte blive brug for arealet til realisering af aktiviteter i tilknytning 

til transportkorridoren. 

 

I en efterfølgende dialog herom mellem Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturfor-

valtning, Allerød Kommune og Norrreco har Erhvervsstyrelsen tilkendegivet, at forslaget i givet 

fald vil være betinget af: 

 

 at det alene er Norreccos arealer på Stensøvej 2, som i en ny kommune- og lokalplan 

må udlægges til landzonearealer med mulighed for erhverv, 

 at der ikke må etableres nye bygninger eller ske udvidelse af eksisterende bygninger 

på området medmindre sådanne bygninger er nødvendige for at leve op til miljøkrav 

og forudsat at der er tale om lette konstruktioner, 

 at der ikke må ske nogen arealmæssig vækst ud over den eksisterende ejendom, og 

kommunen må ikke give andre typer virksomheder mulighed for at etablere sig i om-

rådet, og 

 at der skal tinglyses bestemmelser på ejendommen, der sikrer, at alle anlæg og byg-

ninger - eksisterende og eventuelle kommende – fjernes uden udgifter for det offentli-

ge, hvis arealet skal benyttes til transportkorridorformål og/eller anlægget lukkes. 

 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har tilkendegivet, at kommunens planlægning vil skulle 

tage hensyn til, at virksomheden ligger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser 

og at en stor del af området ligger i et nitratfølsomt indvindingsområde. 

 

Forslag til Fingerplan 2017 har været i offentlig høring i perioden 3. april – 29. maj 2017 og i et 

af Erhvervsstyrelsen udarbejdet notat herom af 21. juni 2017 fremgår; 

 

I forslag til Fingerplan 2017 tages det areal i Vassingerød, som virksomheden Norrecco A/S i en 

årrække har haft aktiviteter på, ud af Fingerplanens grønne kiler. Desuden tinglyses en fjernel-

sesklausul for anlæg mv. på arealet, ligesom der fastsættes begrænsninger på eventuelt ny-

byggeri, der strider mod formålet for den transportkorridorreservation til en evt. kommende 

Ring 5, der går gennem området og er fastlagt i Fingerplanen. 

 

Dermed åbnes der, som Allerød Kommune og virksomheden har ønsket, mulighed for, at kom-

munen i forbindelse med en kommunal planproces og udarbejdelsen af en ny miljøgodkendelse 

for virksomheden kan afklare, om og på hvilke vilkår virksomheden kan fortsætte aktiviteter på 

arealet i Vassingerød. 

 

I relation til planprocessen og miljøgodkendelsesproceduren har Allerød Kommune og Norrecco 

A/S accepteret, at der for at sikre de nationale interesser i forhold til de sårbare grundvands-

ressourcer i området, ikke må håndteres farligt affald på arealet, ligesom der skal etableres 
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tekniske foranstaltninger til sikring af grundvandet. Hvis der planlægges i strid med disse ret-

ningslinjer, må det forventes, at der fremsættes en statslig indsigelse mod planlægningen. 

 

Allerød Kommune vil herudover skulle udarbejde planforslag og gennemføre miljøgodkendel-

sesprocedure under iagttagelse af relevant lovgivning og de statslige interesser i kommune-

planlægningen. Det indebærer bl.a., at planforslag for arealet ikke kan vedtages, hvis gennem-

førelse af planen vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller 

rasteområder. Allerød Kommune er forpligtet til at foretage en vurdering heraf, og vurderingen 

skal fremgå af redegørelsen til planforslaget. 

 

Fingerplan 2017 blev vedtaget ultimo juni 2017 og der er hermed åbnet mulighed for, at Alle-

rød Kommune, under iagttagelse af ovennævnte betingelser, indleder den nødvendige plan-

proces og udarbejdelsen af en ny miljøgodkendelse med henblik på, at virksomheden kan op-

retholde sine aktiviteter på arealet.  

 

Godkendelsesstatus i h.t til miljøbeskyttelseslovens § 33 

Frederiksborg Amt meddelte den 18. september 2001 daværende Farum Sten- & Grus A/S, nu 

Norrecco A/S – Allerød, miljøgodkendelse til modtagelse og håndtering af blandet bygge og 

anlægsaffald m.m. Godkendelsen blev meddelt som et tillæg til en af amtet meddelt godken-

delse af 8. maj 2001. 

 

Det fremgår af godkendelsen af 18. september 2001, at aktiviteterne var midlertidige og for-

ventedes bragt til ophør den 31. december 2009. 

 

Allerød Kommune har den 21. september 2009 meddelt et tillæg til godkendelsen af 18. sep-

tember 2001 til mellemoplagring af primære råstoffer med tilhørende aktiviteter.  Godkendel-

sen er, med henvisning til ovenstående om den planlagte transportkorridor, gjort tidsbegræn-

set til den 31. december 2009. 

 

Efterfølgende har kommunen ændret tidspunktet for virksomhedens ophør, senest ved afgø-

relse af 20. maj 2016, hvor fristen er fastsat til den 31. december 2018. 

 

Det fremgår af kommunens afgørelser, at virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt 

K206 i bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen1. Der er i standardvilkårsbekendtgørelsen2 op-

taget standardvilkår for den pågældende branche, der vil skulle iagttages ved forlængelse og 

revurdering af de nugældende godkendelser. 

 

Indretning og drift 

Virksomheden er, i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelser, indrettet for modta-

gelse og behandling af blandet bygge- og anlægsaffald m.m. Der modtages og behandles ikke 

farligt affald, herunder elektronikskrot, på virksomheden. 

                                                           
1 Bekendtgørelse nr. 725 af 6. juni 2017 om godkendelse af listevirksomhed 
2 Bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 



4 
 

Virksomheden er i drift på ugens hverdage kl. 06.00 – 17.00 og lørdage kl. 07.00 – 14.00. Til- og 

frakørsel finder sted via Stensøvej og Nymøllevej.  

 

Overfladevand fra befæstede arealer nedsives i henhold til en af Frederiksborg Amt meddelt 

tilladelse af 1. november 2001. Sanitært spildevand ledes til nedgravede samletanke og bort-

skaffes med slamsuger. 

 

I tabellen i bilag A er angivet de affaldsfraktioner og mængder, der vil være dækkende for virk-

somhedens fremtidige aktiviteter.  

 

Forventede tiltag i relation til gældende miljø- og planforhold 

I forbindelse med den ovenfor anførte høring af revision af Fingerplan 2013 har Allerød Kom-

mune tilkendegivet, at kommunens godkendelser bl.a. forventes at omfatte vilkår om: 

 

 at der etableres tæt belægning på hovedparten af virksomhedens areal, 

 at regnvand fra de befæstede arealer vil skulle opsamles, renses og forsinkes, inden 

det udledes til kloak eller recipient, 

 at der i tilslutnings- og/eller udledningstilladelsen vil blive stillet vilkår om de maksi-

male udledte mængder og det makimale indhold af stoffer i vandet, 

 at nedsivning af det rensede overfladevand som udgangspunkt ikke vil blive tilladt,  

 at rent tagvand nedsives på egen grund, og 

 at området afskærmes, så de til enhver tid gældende grænseværdier for støj, støv og 

lugtgener i forhold til omgivelserne overholdes. 

 

Med baggrund i ovenstående er virksomheden indstillet på at træffe foranstaltninger til sikring 

af, at oplag og håndtering af affald alene finder sted på kørefaste, tætte belægninger med 

kontrolleret afledning af overfladevand. I den forbindelse forventes yderligere ca. 15.000 m2 af 

grunden befæstet med fiberbeton, jf. foreløbig skitse af den planlagte indretning af pladsen i 

bilag B. 

 

På ubefæstede arealer vil der, i overensstemmelse med godkendelsen af 18. september 2009, 

alene blive oplagret og håndteret jomfruelige råstoffer og det eksisterende areal, belagt med 

SF-sten, vil alene blive anvendt til opbevaring af tømte containere og lignende materiel. 

 

For så vidt angår afledningen af overfladevand fra befæstede arealer er virksomheden indstil-

let på, i samråd med Allerød Kommune og Allerød Spildevand A/S, at finde en løsning, der til-

godeser alle nødvendige hensyn. 

 

Det vurderes, at hensynet til øvrige miljøforhold vil være varetaget ved overholdelse af dels de 

i godkendelsen af 18. september 2001 fastsatte støjgrænser, dels gældende standardvilkår på 

området.  
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Bilag A. Affaldsfraktioner 

 

 

  

Art/fraktion 
EAK-kode / 

anden identi-
fikation 

Maksimalt 
oplag 

Forventet årlig 
mængde * 

Oplagsform 

Træ 17 02 01 2.000 1.500 – 10.000 Frit 

Trykimprægneret træ 19 02 06 100 7.000 Containere 

Træ med blyholdig maling 17 09 04 100 500 Containere 

Bygge- og anlægsaffald indehol-
dende PCB 

17 09 04 100 500 Containere 

Beton 17 01 01 

65.000 50.000 – 200.000 Frit Tegl 17 01 02 

Asfalt 17 03 01 

Metal/jern 17 04 05 100 250 – 1.000 Containere 

Papir & Pap 15 01 01 100 250 – 1.000 Container 

Have- & Parkoverskudsprodukter 20 02 01 2.000 5.000 – 20.000 Frit 

Mørtelpuds, keramik & porcelæn 17 01 07 1.000 8.500 – 20.000 Frit 

Glas 17 02 02 100 250 – 1.000 Frit 

Let- & Gasbeton 17 01 07 500 250 – 1.000 Frit 

Leca 17 01 07 100 250 – 1.000 Frit 

Eternit (uden asbest) 20 02 01 100 100 – 200 Container 

Isoleringsmateriale 17 06 04 100 100 – 200 Container 

Bundaske 10 01 01 100 1.000-5.000 Frit/containere 

Blandet bygge- & anlægsover-
skudsprodukter 

17 09 04 1.500 25.000 – 75.000 Frit 

Storskrald 20 03 07 200 250 – 1.000 Frit 

Kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr 

20 01 36 50 50 Bure i hallen 

Brændbart overskudsprodukter 
19 02 10 
19 12 10 
19 12 12 

500 10.000 – 50.000 Frit 

Gips 17 08 02 200 2.500 – 10.000 Frit 

Plast 17 02 03 30 250 – 1.000 Container 

Vejopfej 20 03 03 

300 2.500 – 10.000 

Frit 

Sand fra vejbrøn-
de/overfladeafvanding 

20 03 06 Container 

Slaggejord 19 01 12 1.000 2.500 – 10.000 Mile 

Jord fra genbrugspladser 20 02 02 

50.000 50.000-250.000 Mile 
Dokumenteret rent jord med 
brokker 

17 05 04 

Ballast fra banespor 17 05 08 
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Bilag B. Foreløbig skitse af indretning 

 

 






















