ALLERØD KOMMUNE
Forvaltningen, Natur & Miljø

Tillæg til miljøgodkendelse
Ændring af vilkår
i tillæg til miljøgodkendelse af 13. december 2018

Norrecco A/S - Lynge
beliggende

Stensøvej 2
3540 Lynge
20. december 2019

Aktiviteten hører under listebetegnelse K206, jf. bilag 2 til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.
1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed:
K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald bortset fra autoophug, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding.
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Virksomhedens navn
Virksomhedstype og listebetegnelse

Norrecco A/S – Lynge
K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald bortset fra au-

toophug, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding
Hovedaktivitet
Beliggenhed
Matr. Nr.
Virksomheds ejer
CVR nr.
P-nr.:
Kontaktperson

Påbuddets omfang

Retsbeskyttelse af vilkår
Godkendelsens og tilsynsmyndighed
(i) mærket, godk.bek. 1458 af 12. december 2017
Omfattet af VVM pligten, Lov 425 af
18. maj 2016
Omfattet af Risikobek. 372 af 25. april
2016
Tidligere godkendelser
Sagsnummer
Vilkårsændringen gælder fra

Nyttiggørelse af affald
Stensøvej 2, 3540 Lynge
24 Uggeløse By, Uggeløse og 3a Lynge By, Lynge
Norrecco A/S
30518438
1020379843
Annica Flade
E-mail: annica@reconor.dk
Telefon: 70 25 25 32
Ændring af tidsfrist for modtagelse af redegørelse for gennemførelse af foranstaltninger med henblik på, at undgå forureningsfare og bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand i
forbindelse med virksomhedens ophør.
Ingen retsbeskyttelse udløb den 18.september 2009
Allerød Kommune
Nej
Nej
Nej
18. september 2001, 18. september 2009, 16. januar 2013, 17.
november 2014, 20. maj 2016 og 13. december 2018
19/12920
20. december 2019
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1. Indledning
Norrecco A/S – Lynge, Stensøvej 2, 3450 Allerød, tidligere Farum Sten & Grus A/S er miljøgodkendt den 18. september 2001, og der er udarbejdet et tillæg til miljøgodkendelsen den 18.
september 2009.
For begge godkendelser gælder, at de er tidsbegrænset til den 31. december 2009. Fingerplan
2017 fra Erhvervsstyrelsen giver imidlertid mulighed for at Norrecco A/S kan fortsætte aktiviteterne på Stensøvej 2, 3540 Lynge.
Allerød Byråd behandlede den 30. august 2018 sag om igangsætning af udarbejdelse af kommuneplantillæg, lokalplan og forslag til emner til miljøkonsekvensrapport, samt at fristen for nedlukning af anlægget blev rykket til den 30. juni 2020. Allerød Kommune har senest den 13. december 2018 meddelt ændring af vilkår i overensstemmelse med dette.
Godkendelsens vilkår om nedlukning er ledsaget af vilkår om, at der ved ophør af virksomhedens drift skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand og at en redegørelse for disse foranstaltninger skal
fremsendes til Allerød Kommunes godkendelse senest den 31. december 2019.
Norrecco A/S har den 26. august 2018 via Miljøstyrelsens Byg og Miljø portal ansøgt om permanent miljøgodkendelse efter listepunkterne K 206 og K 212 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Behandlingen af denne ansøgning er p.t. ikke afsluttet.
Allerød Kommune ønsker på denne baggrund at ændre vilkåret om fremsendelse af nævnte redegørelse senest 31. december 2019. Vilkåret ønskes ændret således, at fristen for fremsendelsen af
den pågældende redegørelse sættes i forhold til det faktiske ophør af virksomhedens aktiviteter
på Stensøvej 2.
Allerød Kommune sendte den 16. december 2019 udkast til afgørelse til Norrecco A/S - Allerød,
Stensøvej 2, 3540 Lynge. Allerød Kommune har samme modtaget oplysning fra Norrecco A/S
om, at man ikke havde bemærkninger til udkastet.

2. Lovgrundlag

Norrecco A/S – Lynge er omfattet af listepunkt K 206 i Bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen1
og dermed også miljøgodkendelsespligten efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven2.
K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald bortset fra autoophug, skibsophugning,

biogasfremstilling, kompostering eller forbrænding.
Nedenstående ændring af vilkår meddeles i henholdt til §§ 33 og 72 i Miljøbeskyttelsesloven.

1
2

Bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 2018 om godkendelse af listevirksomhed
Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse
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3. Ændring af vilkår
Vilkår 2 i tillæg til miljøgodkendelse af 13. december 2018
Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for
disse foranstaltninger skal fremsendes til Allerød Kommunes godkendelse senest den 31. december 2019. Redegørelsen skal omhandle hvordan lager af affald, genbrugsmaterialer, tanke, jordvolde, belægning og eventuel forurening m.m. fjernes, samt en handle- og tidsplan.
ophæves og erstattes af følgende vilkår
Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for
disse foranstaltninger skal fremsendes til Allerød Kommunes godkendelse senest 2 måneder
før ophør af aktiviteterne på Stensøvej 2, 3540 Lynge. Redegørelsen skal omhandle hvordan
lager af affald, genbrugsmaterialer, tanke, jordvolde, belægning og eventuel forurening m.m.
fjernes, samt en handle- og tidsplan.

4. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering
Allerød Kommune vurderer, at det er vigtigt, at der udarbejdes en handlingsplan for at sikre, at
området bringes tilbage til en tilfredsstillende tilstand og at der dermed bliver taget højde for den
fremtidige anvendelse af arealerne. Fristen for fremsendelse for handlingsplanen har frem til nu
været 31. december 2019.
Fingerplan 2017 giver nu Norrecco A/S –Lynge mulighed for at forblive på Stensøvej 2, 3540
Lynge og Norrecco A/S har i lyset af dette ansøgt om ny godkendelse inkl. en udvidelse af aktiviteterne. Da Norreccos ansøgning ikke er færdigbehandlet rykkes fristen med meddelelsen af
nærværende vilkårsændring.

5. Klagevejledning
Nærværende tillæg til miljøgodkendelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har en
individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Samtidig kan de institutioner og interesseorganisationer, der er klageberettigede efter miljøbeskyttelseslovens §§ 99 – 100 også klage.
Norrecco A/S vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 17. januar
2020 og indsendes via Klageportalen, som findes på https://naevneneshus.dk.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside under ’høringer’:
https://www.alleroed.dk/politik/hoeringer-og-tilladelser .
Klagen bliver videresendt til Allerød Kommune af Klageportalen og klagen er formelt indgivet,
når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Hvis Allerød Kommune fastholder afgørelsen, sender Allerød Kommune klagen videre til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet
via Klageportalen. Klagere får besked om videre sendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, som er sendt uden om Klageportalen, medmindre
der forinden er meddelt fritagelse for brug af Klageportalen. Anmodning om fritagelse sker ved
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at sende en begrundet anmodning til Allerød Kommune, som videresender din anmodning til
nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Tilladelsen kan udnyttes, indtil en eventuel klage er afgjort, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Men udnyttelse af tilladelsen vil i så fald ske for egen regning og risiko. Klagemyndigheden kan til enhver tid ændre eller ophæve en påklaget tilladelse.

6. Andet
Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter, at Miljø- og
Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger.
Opmærksomheden henledes på, at Allerød Kommune, under visse betingelser, kan ændre vilkårene i godkendelsen, jf. § 41 i miljøbeskyttelsesloven.
Allerød Kommune skal desuden gøre Norrecco A/S - Allerød opmærksom på, at virksomheden
har ret til aktindsigt. Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med
sagsbehandleren.
Med venlig hilsen
Niels Erik von Freiesleben
Miljøchef

Poul Jessen Petersen
Miljømedarbejder

Vilkårsændring til Norrecco A/S - Lynge
Stensøvej 2, 3540 Lynge

Side 7 af 7

Underretning
Følgende er underrettet om afgørelsen:
- Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Allerød, dnalleroed-sager@dn.dk,
me@blovstrod.dk.
- Friluftsrådet, annelise.lemche@get2net.dk og nordsjaelland@friluftsraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, alleroed@dof.dk

Anvendt materiale:












Miljøgodkendelse af 18. september 2001.
Tillæg til miljøgodkendelse af 18. september 2009.
Allerød Byråds beslutning af 11. oktober 2011.
Tillæg til miljøgodkendelse af 16. januar 2013.
Tillæg til miljøgodkendelse af 17. november 2014.
Brev fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Allerød Kommune, af 25. april 2016.
Brev fra Erhvervs- og Vækstministeriet til Allerød Kommune, af 29. april 2016.
Teknik- og Planudvalgets beslutning af 17. maj 2016
Tillæg til miljøgodkendelse af 20. maj 2016.
Byrådets beslutning af 30. august 2018.
Tillæg til miljøgodkendelse af 13. december 2018.
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