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1 Godkendelse med vilkår
1.1 Ansøgning og baggrund for godkendelse
Tegnestuen Ebbe T. Høyer har på vegne af ejeren Glostrup Vestergård, med skrivelse
af 14. marts 2011, ansøgt Glostrup Kommune om miljøgodkendelse til Glostrup Vestergård interne Containerplads, herunder supplerende oplysninger fra Tegnestuen
Ebbe T. Høyer af 24. maj 2011, 26. maj 2011, 10. juni 2011. Desuden telefonnotat af
14. juni 2011.

1.2 Godkendelse
Glostrup kommune har i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven1 samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed2 besluttet at meddele miljøgodkendelse til
Glostrup Vestergårds interne containerplads, 2600 Glostrup.
Virksomheden er i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder omfattet af
listepunkt K211: Genbrugspladser med mere end 4 containere med et samlet volumen
på mindst 30 m3.
Miljøgodkendelsen er udarbejdet på baggrund af standardvilkår med tilpasninger til
lokale forhold jf. ansøgningen. Væsentligste lokale forhold er at containerpladsen kun
er intern for Glostrup Vestergård og, at der kun er adgang for Glostrup Vestergårds
personale samt transportører af containere med og uden indhold til og fra pladsen.
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Godkendelse af Glostrup Vestergårds interne containerplads
Containerpladsen er jf. godkendelsesbekendtgørelsen omfattet af listepunkt K 211:
Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder, jf. punkterne R 12 og R 13 i bilag 6B, og D 14 og D 15 i bilag 6A til
affaldsbekendtgørelsen med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller
derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3.
Nedenstående vilkår tager udgangspunkt i standardvilkår fra godkendelsesbekendtgørelsen tilrettet til de lokale forhold beskrevet i ansøgningen samt den miljøtekniske
beskrivelse og den miljøtekniske vurdering.

Vilkår
Generelt
1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på genbrugspladsen, som således er orienteret om godkendelsens indhold.
2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet
og i tilfælde af uheld.
Indretning og drift
3. Genbrugspladsen skal være indhegnet med et trådhegn eller lignende i en højde
af mindst 1,8 meter. Hegnet skal holdes fri for evt. papir, plastfolie mv.
4. Der må være aktiviteter på genbrugspladsen mandage - fredage i tidsrummet
7:00 – 15:00 dog undtaget nationale helligdage.
5. Pladsen må kun betjenes af personale ansat af Glostrup Ejendomsselskab. Dog
kan tranportørerne der transporterer containere til og fra containerpladsen tilgå
pladsen uden at der er personale tilstede jf. vilkår 4 og 6.
6. Der skal være aflåst til pladsen når der ikke er personale på pladsen.
7. Døre og porte til bygning eller specialcontainer, hvor der opbevares farligt affald, skal holdes forsvarligt aflåst, når der ikke er personale til stede på containerpladsen.
8. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug,
skal være mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsarter opbevares.
9. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter i
de i tabel 1 angivne mængder. Desuden må der oplagres grus til belægningsarbejder og vintergrusning og jord til havearbejde.

Tabel 1
Affaldsart

Maksimalt oplag
for væsentlige affaldsarter

EAK-kode / anden
identifikation

Stort brændbart
(forbrændingsegnet)

75 m3

19 02 10

Småt brændbart
(forbrændingsegnet)

15 m3

19 02 10

Madrasser med fjedre

15 m3

?

Elektronisk affald

18 m3

20 01 35

Haveaffald

18 m3

20 02 01

Mursten, Beton

12 m3

17 01 07

Kemikalier, maling
(Stammende fra husholdning samt værkstedsbygning)

20 m3

Metal

15 m3

17 04 07

Kviksølvholdige
lyskilder

0,8 m3

20 01 21

Pap

1,6 m3

0 01 01

Glas

1,6 m3

17 02 02

PVC

15 m3

20 01 39

Ja, del af elektronisk
affald

20 01 23

Kølemøbler

20 01 13 - 20 01 34

10. Affaldet skal sorteres straks ved ankomsten og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere samt for farligt affald
i de dertil indrettede faciliteter.
11. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
Farligt affald
Ved farligt affald i vilkår 12, 17 og 20 medregnes ikke akkumulatorer, imprægneret
træ, batterier, lysstofrør og sparepærer, elektronikaffald, kølemøbler og asbestholdige
materialer.
12. Virksomheden må højst modtage 300 t farligt affald /år.
13. Virksomheden må ikke sammenblande farligt affald, jf. § 59, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald (affaldsbekendtgørelsen). Olieaffald,
der ikke indeholder PCB, må dog sammenblandes.

14. Hvis der konstateres eller er mistanke om risiko for lækager fra emballager,
skal emballagen eller emballagens indhold straks fyldes over i en ny emballage, der er egnet til den pågældende affaldsart.
15. Olieaffald skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb
eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være
indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden
mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme
indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Omhældning af olieaffaldet må kun finde sted på denne oplagsplads.
Fyringsolie og motorbrændstof skal opbevares på en oplagsplads med impermeabel belægning og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet
med fald mod sump eller afløb.
Ved impermeabel forstås uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, som
findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.
16. Kviksølvholdige lyskilder skal håndteres forsigtigt og opbevares i materiel, der
beskytter mod beskadigelse. Andet kviksølvholdigt affald skal opbevares i lukkede emballager.
17. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i tætte, syrefaste beholdere med låg
eller i bygningen/specialcontaineren til farligt affald.
18. Farligt affald skal opbevares i en bygning eller en specialcontainer uden afløb
til kloak, jf. dog vilkår 15 for så vidt angår olieaffald.
I bygningen skal gulvet afgrænses med opkanter, være med impermeabel belægning og udføres med et fald på mindst 2 %, så eventuelt spild ledes til en
impermeabel opsamlingssump eller -tank.
Specialcontaineren skal være forsynet med tæt bund, som er bestandig for de
affaldsarter, der opbevares i den. Containeren skal stå på et befæstet areal, hvor
overfladevand ledes til afløb med spærringsventil. Containeren skal forsynes
med render og en sump eller tank til opsamling af eventuelt spild. Såfremt specialcontaineren ikke er forsynet med en tæt bund, skal den placeres på en impermeabel belægning og forsynes med opkant og hældning mod opsamlingssump.
Opsamlingssump eller -tank skal som minimum kunne rumme indholdet af den
største beholder af flydende affald, der opbevares i bygningen/specialcontaineren.
Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed
for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Andet affald
19. Haveaffald og kompost skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb
eller sump.
20. I de faciliteter, hvor der placeres effekter til direkte genbrug, må der ikke stilles
eller byttes farligt affald, herunder maling.

21. Såfremt der i særlige tilfælde er behov for modtagelse af letfordærveligt affald,
må dette højst opbevares 1 uge i lukket container eller 1 døgn i sække. Hvis det
er særligt lugtende affald, skal det snarest muligt videretransporteres.
22. Containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at
hindre, at papir, plastfolie og andre lette materialer kan blæse ud.
Luftforurening
23. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
24. Asbestholdigt affald, der kan støve, skal befugtes og opbevares i lukket eller
overdækket container, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres. Byggematerialer med cementbundne asbestfibre skal håndteres, så de ikke beskadiges.
Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelse, skal de straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes.
25. Eventuelt afkast fra mekanisk ventilation fra bygning eller specialcontainer,
hvor der opbevares farligt affald, skal være opadrettet og føres mindst 1 m over
tagryg. Ved tag forstås det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
26. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
27. Containere og båse med jern- og metalaffald skal placeres på et område med
impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb.
28. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald
skal befæstes med fald mod afløb.
29. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand.
Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.
30. Sump, tank eller render til opsamling af spild af farligt affald i bygningen eller
specialcontaineren til farligt affald skal tømmes straks efter uheld og i øvrigt
holdes tom. Indholdet skal håndteres og bortskaffes som farligt affald.
31. Læsning af farligt affald til borttransport skal ske på et impermeabelt areal med
fald mod sump eller afløb. På afløbsrøret skal der etableres en ventil, som holdes lukket, medens læsning foregår.
Affald
32. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere
og affaldsområder.
33. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier (herunder grus, savsmuld
eller lignende anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt
affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
34. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og evt. saft fra haveaffald ved behov bl.a. jf. 23.
Egenkontrol
35. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i bygningen/specialcontaineren og
udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i

journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang årligt kræve, at virksomheden
lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn.
36. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
a. Løbende registrering af mængden af bortkørt farligt affald, jf. vilkår 12.
b. Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer
af befæstede arealer og gulve i bygning/specialcontainer til farligt affald m.m.
Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 9.
Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

1.3 Offentliggørelsen
Godkendelsen vil blive annonceret i ”Folkebladet” den 6. juli 2011.

1.4 Lovgrundlag
Miljøgodkendelsen meddeles i medfør af § 33, Miljøbeskyttelsesloven3.

1.5 Klagevejledning
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren og enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i
sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer.
Klagefristen er 4 uger efter ovennævnte offentliggørelsesdato. Eventuel
klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Glostrup
Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Rådhusparken 4, 2600 Glostrup eller sendes på mail til teknik.miljo@glostrup.dk.
Eventuel klage skal være modtaget senest den 4. august 2011. Glostrup
Ejendomsselskab vil modtage besked, hvis godkendelsen påklages fra
anden side.
Eventuelle klager over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Søgsmål til prøvelse af afgørelsens lovlighed skal være anlagt inden 6
måneder efter den her nævnte offentliggørelsesdato eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse forligger. Dette fremgår af Miljøbeskyttelsesloven § 101.
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For at opnå aktindsigt i sagens akter skal Glostrup Kommune kontaktes.

1.6 Underretning
Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet ved kopi
af denne afgørelse:
Glostrup Ejendomsselskab, Danmark Naturfredningsforening, NOAH
Glostrup, Sundhedsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Leif Olsen

Ole Rønsholdt

Formand for Miljøudvalget

Fagchef
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Miljøteknisk Beskrivelse

2.1 Baggrund og oplysninger i sagen
Glostrup Ejendomsselskab har som bygherre projekteret og ansøgt om
miljøgodkendelse af en containerplads til indsamling af affald fra beboerne i Glostrup Vestergård.
Med udgangspunkt i reglerne om listevirksomhed og de dertil hørende
standardvilkår har Glostrup Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse af containerpladsen. I den forbindelse meddeles vilkår til den
fremtidige drift i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen4.
Glostrup Kommune har med lokalplan GL 76 planmæssigt givet mulighed for virksomhedens tilstedeværelse.
Som grundlag for kommunens behandling af ansøgning er der indgået
følgende materiale:
Ansøgning om miljøgodkendelse af Ny Vestergårds containerplads af 14. marts 2011.
Supplerende oplysninger af 24. maj 2011.
Supplerende oplysninger af 26. maj 2011.
Supplerende oplysninger af 10. juni 2011.
Telefonnotat af 14. juni 2011
Glostrup Ejendomsselskab interne containerplads henhører under godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt K 211: Genbrugspladser.
2.2 Beliggenhed
Glostrup Vestergårds interne containerplads er beliggende på hjørnet af
Herstedøstervej og Vestergårdsvej (ingen adresse) på matrikelnummer 6
el Glostrup by, Glostrup. Til- og frakørsel sker via Herstedøstervej. Dog
bevares eksisterende indkørsel på Vestergårdsvej for intern trafik.
Placering fremgår af situationsplanen, figur 1.
Ejer af Glostrup Vestergårds interne containerplads er Glostrup Ejendomsselskab, Administrationskontoret, Sportsvej 10, 2600 Glostrup.
Til Glostrup Ejendomsselskab er tilknyttet følgende oplysninger:
CVR nr.: 24041417
P-nummer:1009003831
Kontaktperson: Forretningsfører John Steffensen, tlf. 43 96 90 83.
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Figur 1. Placering af containerpladsen.

2.3 Indretning og drift
Containerpladsen fungerer som opsamlingsplads for affald afhentet i bebyggelsen Ny Vestergård.
Driftstider for containerpladsen er:
Hverdage kl. 7:00 – 15:00.
Der etableres en værkstedbygning hvor der foretages vask og simpel reparation af udstyr, mindre maskiner og havetraktorer.
Pladsens indretning kan ses af bilag 1.

2.4 Miljøpåvirkninger
2.4.1 LUFT
Der forventes ingen væsentlige støvfrembringende aktiviteter.
Der forventes ingen væsentlige lugtfrembringende aktiviteter.
2.4.2 SPILDEVAND
Regnvand fra taget af værkstedbygning ledes til faskine.
Der foretages vask af havetraktorer i værkstedsbygningen. Spildevand
fra værkstedbygning ledes til spildevandskloak via olieudskiller.
Regnvand fra områder med impermeabel befæstning (se afsnit 2.4.5) ledes til regnvandskloak via olieudskiller.

Regnvand fra vaskeplads Regnvand ledes til spildevandskloak via olieudskiller. Regnvand fra resten af containerpladsen ledes til regnvandskloak.
Der etableres et udendørs område til containervask. Spildevandet herfra
løber til spildevandskloak via olieudskiller.
Der udarbejdes særskilt tilladelse til afledning af spildevand jf. kap. 4 i
miljøbeskyttelsesloven.
2.4.3 STØJ
Indendørs støjkilder:
Der foretages vask og simpel reparation af mindre maskiner og
havetraktorer i værkstedbygningen som kan aflåses.
Udendørs støjkilder:
Håndtering af affald på pladsen.
Afhentning og aflevering af containere.
Kørsel på pladsen.

2.4.4 AFFALD
Der fremkommer kun affald i forbindelse med reparation i værkstedsbygningen. Dette bortskaffes på pladsen.

2.4.5 JORD OG GRUNDVAND
Hele området er befæstet.
Kørearealer er befæstet med asfalt.
Container til metal står på impermeabelt område udført i beton.
Specialcontainer for farligt affald står på impermeabelt område udført i
beton.
På afløbet der afvander fra det impermeable område installeres en ventil
som holdes lukket under læsning af farligt affald (tømning af specialcontainer).
Alle befæstede arealer etableres med fald mod kloak.

3 Miljøteknisk vurdering
3.1 Miljølovgivning
Containerpladser/genbrugsstationer er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 33 om godkendelse af listevirksomheder og er omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed og opført på bekendtgørelsens bilag 2 som K211 (genbrugspladser).
3.1.1 GODKENDELSESBEKENDTGØRELSEN
Miljøgodkendelsen er udarbejdet efter retningslinjerne i godkendelsesbekendtgørelsens § 15 samt bilag 5, afsnit 7, idet Glostrup Kommune er
forpligtet til at anvende bekendtgørelsens standardvilkår i miljøgodkendelsen. Standardvilkårene suppleres med generelle vilkår, vilkår til støj
og eventuelle egenkontrolvilkår, samt nødvendige krav til eventuel forurening, som ikke er beskrevet i bilaget.
3.1.2 IPPC – DIREKTIVET
Glostrup Ejendomsselskabs containerplads er ikke omfattet af IPPC – direktivet.
3.1.3 RISIKOBEKENDTGØRELSEN
Glostrup Ejendomsselskab containerplads er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
3.1.4 BRUGERBETALINGSBEKENDTGØRELSEN
Glostrup Vestergårds containerplads er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelse.
3.1.5 BEKENDTGØRELSE OM GRØNNE REGNSKABER
Glostrup Ejendomsselskabs containerplads er ikke omfattet af bekendtgørelse om visse virksomheders pligt til at afgive miljøoplysninger.

3.2 Anlæggets etablering mv.
Der er ansøgt om byggetilladelse til containerpladsen. Byggetilladelsen
gives på betingelse af denne miljøgodkendelse.

3.3 Drift og indretning
Standardvilkårene fra godkendelsesbekendtgørelsen opstiller en række
vilkår til containerpladsens drift- og indretning. Glostrup Kommune vurderer, at disse vilkår kan overholdes.
3.4 Beliggenhed
Glostrup Vestergårds containerplads er beliggende på hjørnet af Herstedøstervej og Vestergårdsvej på matrikel 6 el, Glostrup, Glostrup by. Tilog frakørsel af containere sker via Herstedøstervej.

3.5 Forureningsforhold
3.5.1 LUFT
I godkendelsesbekendtgørelsen bilag 5, afsnit 7, standardvilkår for containerpladser, angives at ”Driften af pladsen må ikke give anledning til
lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering”. Det vurderes at der ikke vil opstå væsentlig lugteller støvgener.
En lugtdannende aktivitet på genbrugsstationer er henfald af letfordærveligt affald som æbler, græs og hækaffald. Der afleveres imidlertid ikke
letfordærveligt haveaffald på containerpladsen og det vurderes at standardvilkår om ugentlig rydning for haveaffald og saft fra haveaffald
mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret ikke er nødvendigt. Der stilles
vilkår om afhentning ved behov.
Såfremt der klages over lugt- eller støvgener vurderes sagen af miljømyndigheden.
3.5.2 STØJ
Der er i godkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår ikke fastsat grænseværdier for støj. Der er i godkendelsen sat vilkår om at der kun må være aktiviteter på pladsen i tidsrummet 7-15 på hverdage. Det vurderes at
dette er tilstrækkeligt.
3.5.3 AFFALD
Der produceres kun affald der i forvejen håndteres på containerpladsen.
Glostrup Kommune gør dog opmærksom på, at Glostrup Kommunes, til
en enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald, skal overholdes for
forhold der ikke er beskrevet i denne miljøgodkendelse.
3.5.4 BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND
Hele området er befæstet herunder med impermeabel beton på områder
hvor der opbevares farligt affald og metalaffald. Det vurderes at beskyttelsen af jord og grundvand er tilstrækkelig.

3.5.5 SPILDEVAND
Der udarbejdes særskilt udledningstilladelse jf. kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven.

3.6 Bedste tilgængelige teknik
Glostrup Kommune vurderer, at Glostrup Ejendomsselskab har truffet de
nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik.
3.7 Kontrol og egenkontrol
Det vurderes at egenkontrolvilkår defineret i standardvilkår er tilstrækkelige.
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