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Godkendelsespligt for omlastning af affald
Norrecco A/S har med e-mail af 9. september 2019 forespurgt om muligheden for
etablering af omlastning af genanvendeligt affald fra kommunale indsamlingsordninger på pladsen på Stensøvej 2, 3540 Lynge.
Baggrund
Hørsholm, Rudersdal og Allerød kommuner etablerer med start den 1. oktober
2019 og frem indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger. Affaldet var planlagt til at skulle køres til Genbrugsgården i Fredensborg Kommune.
Etableringen af dette anlæg er imidlertid udskudt og affaldet skal derfor i stedet køres til Frederiksværk. Indsamlingen forestås af City Container CPH A/S, som er
Norrecco A/S’ søsterselskab.
Norrecco A/S har på denne baggrund søgt om tilladelse til omlastning af affaldet
på Norreccos anlæg på Stensøvej 2, 3540 Lynge til større læs med et mindre antal
transporter til følge.
Anlægget på Stensøvej er i forvejen miljøgodkendt til modtagelse og håndtering af
de affaldsfraktioner, som forespørgslen vedrører.
Virksomheden har den 31. august 2018 søgt om revision af den gældende miljøgodkendelse af 18. september 2001. I virksomhedens ansøgning indgår støjberegninger som viser, at virksomheden kan overholde de gældende støjkrav i godkendelsen fra 2001. Støjberegningerne baserer sig på daglig til- og frakørsel af 221
lastbiler.
Norrecco A/S har oplyst, at der i det ansøgte indgår i alt 17 tilkørsler pr. uge og frakørsel af 1 – 2 biler pr. uge med omlastede læs til Frederiksværk.
Omlastningen af glas- og metalaffald vil ifm. aflæsning og læsning betyde et øget
støjbidrag, som ift. den aktuelle tonnage vurderes som værende lille.
Afgørelse
Allerød Kommune vurderer, på baggrund af det oplyste vedr. den påtænkte omlastning, at aktiviteten kan foregå inden for rammerne af eksisterende godkendelse
og derfor ikke kræver en ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 18. september
2001. Ansøgning om ændring af vilkår i miljøgodkendelsen af 18. september 2001
er derfor ufornøden.
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Krav i gældende godkendelse
Der gøres opmærksom på, at gældende krav i miljøgodkendelsen herunder krav
vedr. generende støv og/eller papirflugt og støj i virksomheden omgivelser fortsat
er gældende.
Klage, søgsmål og adgang til aktindsigt
Nærværende afgørelse 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 sagen. Samtidig kan de institutioner og
interesseorganisationer, der er klageberettigede efter miljøbeskyttelseslovens §§
99 – 100 også klage.
En eventuel klage skal være indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest
den 14. oktober 2019 og indsendes via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. 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 videresendelsen.
Hvis afgørelsen påklages, vil klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens §
96, stk. 1. Natur- og Miljøklagenævnet kan imidlertid beslutte at give en eventuel
klage opsættende virkning.
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 at sende en begrundet anmodning til Allerød Kommune, som videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt der kan meddeles fritagelse. Se betingelserne for at blive fritaget på
www.naevneneshus.dk.
Norrecco A/S vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
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 Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.
Allerød Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er mulighed for aktindsigt i sagen.
Spørgsmål kan rettes til Poul Jessen Petersen på tlf. 4812 6145.
Venlig hilsen
Niels Erik von Freiesleben
Miljøchef
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