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HedeDanmark A/S 

Rho 3 

8382 Hinnerup 

 

Att: Kristian Birkmose 

 

  

 

 

 

 

 

 

Miljøgodkendelse  

 

 

af Skovdongvej 12, 5881 Skårup, matr. Nr. 5a, Holmdrup By, Skårup, 

CVR-nr.: 15176806. 

 

Sammendrag 
I forbindelse med leje af eksisterende gyllebeholder på Skovdongvej 12, 

5881 Skårup, søger HedeDanmark A/S om miljøgodkendelse til midlerti-

digt oplag af affaldsprodukter med henblik på senere udbringning på 

marker. Gyllebeholderen har tidligere været anvendt i forbindelse med 

landbrugsdrift på ejendommen. 

 

Affaldsprodukterne omfatter spildevandsslam fra rensningsanlæg samt 

bundaske, slagge og kedelstøv. Affaldsprodukterne transporteres til og 

fra gyllebeholderen på lastvogne med grab. 

For at minimere lugtgener, vil affaldsprodukterne transporteres til behol-

deren i vintermånederne over en forventet periode på 2 måneder. Tøm-

ning af beholderen vil ske over en periode på 1-2 uger i forbindelse med 

høstsæsonen. 

 

Skovdongvej 12, 5881 Skårup ejes af Ole Pedersen, hvor gyllebeholde-

ren lejes af HedeDanmark A/S til udførelse af de ansøgte aktiviteter. 

 

Aktiviteterne er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt 

K212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse 

med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons  

om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på 

mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 

eller listepunkt K 212. 

 

Materialet til denne miljøgodkendelse danner grundlag for nærværende 

godkendelse. 

 

Gyllebeholderen er omfattet af miljøvurderingslovens1 bilag 2, punkt 

11d, Områder til oplagring af slam fra rensningsanlæg. Dette indebærer, 
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at der skal udarbejdes en VVM-screening. VVM-screeningen er et bilag til denne 

miljøgodkendelse.  

Svendborg Kommune har vurderet, at beholderen ikke vil påføre omgivelserne væ-

sentlige gener. På baggrund heraf er det afgjort, at der ikke skal udarbejdes en 

miljøvurdering. Afgørelsen er et bilag til denne miljøgodkendelse. 

 

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.  

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er ende-

ligt meddelt.  

Det vurderes, at virksomheden ved overholdelse af nedenstående vilkår, kan drives 

uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne. 

 

Kommunens afgørelse 
 

Svendborg Kommune godkender midlertidigt lager af affald efter miljøbeskyttelses-

lovens2 kapitel 5, § 33 på følgende vilkår: 

 

Vilkår 
 

Generelt 
 

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden 

herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare 

og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. 

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast 

belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afled-

ning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« 

menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtræn-

gelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 

 

Indretning og drift 
 

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 anførte affaldsfrak-

tioner. Affaldet skal opbevares i beholder, på oplagspladser eller i containe-

re, jf. vilkår 10. 

 

Tabel 1  

Affaldsfraktion Opbevaringsmåde 

for hver fraktion 

Biogødning (slam) fra forsyninger og 

private virksomheder 

Gyllebeholder med 

tæt overdækning 

Bundaske, slagge og kedelstøv Gyllebeholder med 

tæt overdækning 
 

 
2 Bekendtgørelse nr. 1218 af 25. nov. 2019 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 
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4. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insekt-

gener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. 

 

Støj 
 

5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige 

følgende værdier:  

 
Område  Mandag-fredag  

kl. 7-18 (8 
timer)  
Lørdag  

kl. 7-14 (7 
timer)  

dB(A)  

Alle dage  

kl. 18-22 (1 time)  
Lørdag  

kl. 14-18 (4 timer)  
Søn- og helligdag  
kl. 7-18 (8 timer)  

dB(A)  

Alle dage  

kl. 22-7  
(½ time)  

dB(A)  

Alle dage  

kl. 22-7  
Maksimal  

værdi  
dB(A)  

Ved boligom-

råde syd for 

anlægget  

45 40  35  50 

Ved bolig i 

det åbne land 

55  45  40  55  

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, 

korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). 

Luftforurening 
 

6. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er place-

ret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter 

endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i 

form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning 

i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. 

lign. 

 

7. Fyldning af oplaget må ske løbende på hverdage mellem kl. 7 og 18. Tøm-

ning af lageret må ske løbende på hverdage mellem kl. 7 og 20. 

 

8. Overdækning skal ske senest 2 dage efter endt påfyldning af beholderen. 

Overdækning skal endvidere ske, når opfyldning eller tømning af beholderen 

indstilles i 7 dage eller mere. 

 

9. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens 

område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgi-

velserne.  

 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
10. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige 

og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet 

med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel over-

dækning. Ved etablering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalar-

mer, og alarmer skal være forsynet med enten lys, lyd eller elektro-

nisk/trådløs signalgivelse. Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn 
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med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknyt-

ning til en omlæsningsplads. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld 

eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligehol-

delsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er 

konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder 

nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets over-

flade inkl. nedbør til beholderens overkant. 

 

11. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage 

til oplaget. 
 

12. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet 

organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdæk-

ning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god 

vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt ef-

ter at de er konstateret. 

 

13. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til 

saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. Ved etab-

lering af nye tanke skal der monteres overfyldningsalarmer, og alarmer skal 

være forsynet med enten lys, lyd eller elektronisk/trådløs signalgivelse. 

 

Egenkontrol 
 

14. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller 

andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning 

eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks 

underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der 

er indhold i beholderen. 

 

15. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for 

afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i 

perioder med meget nedbør. 

 

16. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 

m3 eller derover skal mindst hvert tiende år kontrolleres for styrke og tæt-

hed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for fly-

dende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om 

kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spilde-

vand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlæg-

get sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil 

en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport 

sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, 

inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overhol-

der krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende efter-

syn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at behol-

deren tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden in-

den 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens op-

lysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund 

af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten 

fastsætte krav om supplerende eftersyn. 
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Driftsjournal 

 

17. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: 

– Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde. 

– Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere 

til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets 

overflade til beholderens overkant. 

– Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og 

reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere. 

– Dato for og resultatet af sikkerhedstjek af låge, lås og rampe. 

 

Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig 

for tilsynsmyndigheden 

 

Virksomhedens ophør 

 
18. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige 

foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i 

en tilfredsstillende tilstand. 

 

Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens op-

hør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvik-

ling af anlæg samt rydning af arealet. 

 

Planen skal redegøre for: 

 

Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. 

 

Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling 

af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter 

virksomhedens ophør. 

 
 

Andre miljøregler 
 

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er 

omfattet af. Eksempelvis: 

 

Affaldsbekendtgørelsen3.  

  

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sorte-

ring samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret i Affaldsregi-

stret. 

 

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og 

forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening 

samt pligten til at informere kommunen herom. 

 

 
3 Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald 
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Ændringer på virksomheden 
 

Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden 

gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse 

kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. 

 

Ændringer i virksomhedens ledelse (d.v.s. bestyrelse, adm.direktør, fabrikschef, 

miljøansvarlig) skal også anmeldes til kommunen, således det til stadighed sikres, 

at ingen af disse er omfattet af miljøansvarlighedsregistret jf. § 40 i miljøbeskyttel-

sesloven. 

 

Retsbeskyttelse 
 

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er ende-

ligt meddelt. 

Lov om forurenet jord 

 
Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord4. Oprensning efter alle forure-

ninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af 

forureneren.  

 

Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller 

drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen 

hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftspe-

riode" (§ 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). 

 

Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et ob-

jektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at 

fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. 

 

Klagevejledning 
 

En afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet.   

Klagen skal indgives senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet/offentliggjort. 

Man klager via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.  

Man logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sen-

des gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage 

er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 

900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist 

medhold, refunderer Miljø- og Fødevareklagenævnet gebyret.  

 
4 LBK nr. 282 af 27. marts 2017 om forurenet jord 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er 

indsendt via Klageportalen. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klagepor-

talen, skal man sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune, som vide-

resender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er Miljø- og Fødeva-

reklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekom-

mes. 

Klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fø-

devareklagenævnet bestemmer andet. 

Klageberettigede i denne sag er virksomheden. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. Et søgs-

mål til domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra annoncering af en afgørel-

se.   

 

Venlig hilsen 

 

 

Christopher O’Sullivan 
Dir. Tlf. 62 23 34 11 
Christopher.osullivan@svendborg.dk 

 
Kopi til: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-post: 

dn@dn.dk 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ri-

be, e-post: syd@sst.dk  
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Bilag 1 
Miljøteknisk redegørelse 
 

Navn:  HedeDanmark A/S 

Adresse:  Skovdongvej 12, 5881 Skårup 

 

Mat. Nr.:  matr. Nr. 5a, Holmdrup By, Skårup 

 

Telefon:  40 16 61 72 

CVR nr./P. nr.: 27623549 

Kontaktperson: Kristian Birkmose, HedeDanmark A/S 

Ejer:  Ole Pedersen 

 

 
 

Luftforurening: 
Da lageret er overdækket med befugtet halm, vurderes det ikke at medføre væ-

sentlige lugtgener for omgivelserne, da dette fungerer som biofilter. Derudover er 

lageret placeret i det fri, hvorfor følgende standardvilkår er udeladt: 8 og 10 

 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand: 
Affaldet læsses direkte i beholderen, uden forudgående oplag på oplagsplads. Der-

udover foretages der ingen vask af køretøjer og regnvand der falder i beholderen, 

vil blive slutdeponeret med affaldet. På baggrund af dette er følgende standardvil-

kår udeladt: 13, 14, 16 og 18. 

 

Støj: 
Nærmeste boligområde ligger 120 m syd for gylletanken. De øvrige nabobebyggel-

ser ligger i åbent land. Støjbelastning vil forekomme i forbindelse med til- og fra-

kørsel, samt af- og pålæsning af affaldet.  

Da aktiviteter i forbindelse med lageret kun forekommer i dagtimerne, vurderes 

støjen ikke at overskride grænseværdierne for de respektive områder.   

Ved denne type anlæg vurderes der ikke at være kilder til lavfrekvent støj. 

 

Affald: 
Der vil ikke blive genereret andet affald end det oplagrede. Den snittede halm til 

overdækning, vil blive udbragt sammen med affaldet. 

 

Vurdering: 
Det er Svendborg Kommunes vurdering, at virksomheden kan overholde gældende 

vilkår. 


