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Virksomhedens stamoplysninger

Virksomhedens navn og adresse

Telefonnr.

Hvidovre Genbrugsplads
Avedøreholmen 97
2650 Hvidovre
32 68 93 00

CVR-nummer

34208115

P-nummer

1010956761

Listebetegnelse

K211

Matr. nr.

Avedøre, matr. nr. 243

Grundejer

Godkendelsesmyndighed

Amager Ressourcecenter/ARC
Kraftværksvej 31
2300 Kbh. S
Tlf. 32 68 94 48
Jonas Nedenskov - ARC
Tlf. 32 68 94 48
Hvidovre Kommune

Tilsynsmyndighed

Hvidovre Kommune

Gældende miljøgodkendelse

Meddelt den 4. april 2008

Listebetegnelse

K211. Genbrugspladser, der
modtager affald fra private og
lignende affald fra
erhvervsvirksomheder med en
kapacitet for tilførsel af 30 tons affald
om dagen eller med mere end 4
containere med et samlet volumen
på mindst 30 m3

Kontaktperson
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Indledning
Hvidovre Kommune har den 17. december 2016 modtaget en ansøgning fra
Amager Ressourcecenter, hvor der søges om tilladelse til at gennemføre et
etårigt forsøg med døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads.
Baggrunden for ansøgningen er, at kunderne der i dag benytter
genbrugspladsen, i en brugertilfredshedsundersøgelse har ytret ønske om en
mere fleksibel adgang.
Genbrugspladsen er i dag bemandet i den normale åbningstid kl. 10.00 –
18.00. Ved døgnåbent vil genbrugspladsen være ubemandet udenfor den
normale åbningstid, men med kontrolleret adgang og videoovervågning.
På grundlag af de erfaringer der vil opnås under den etårige forsøgsperiode,
vil det blive vurderet, om det er attraktivt at fortsætte med at holde døgnåbent
fremover.
Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at det ansøgte er en udvidelse i
forhold til den gældende miljøgodkendelse og derfor kræver et tillæg efter
Miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Denne afgørelse kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 37, stk. 1.
Hvidovre Kommune er forpligtet til at bruge standardvilkårene i
standardvilkårsbekendtgørelsen1, bilag 5, men da den ansøgte udvidelse
falder udenfor branchebilaget og standardvilkårene, er kommunen nød til at
supplere med de nødvendige vilkår i denne miljøgodkendelse.
Lovgivning
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33 i Miljøbeskyttelsesloven2,
samt reglerne i Godkendelsesbekendtgørelsen3.
Miljøgodkendelsen meddeles som tillæg til Miljøgodkendelse af Hvidovre
Genbrugsplads af 4. april 2008.
Miljøgodkendelsen gives med udgangspunkt i virksomhedens ansøgning og
vilkårene stilles med baggrund i kommunens vurdering.

MATERIALE I SAGEN
Miljøgodkendelsen gives på baggrund af følgende materiale:


Miljøansøgning og miljøteknisk beskrivelse, december 2015 fra
Amager Ressourcecenter

Afgørelse om miljøgodkendelse
Hvidovre Kommune meddeler hermed midlertidig miljøgodkendelse efter §
33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven på følgende vilkår, og § 3, stk. 1 i
Godkendelsesbekendtgørelsen.
1

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1418 af
02/12/2015
2
Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1317 af 19/11/2015
3
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK nr. 1447 af 02/12/2015
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Vilkår
Generelt
1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på
virksomheden, således at de personer, der arbejder med driften på
genbrugspladsen, er bekendt med miljøgodkendelsens indhold.
2. Det skal fremgå af kundernes tilmelding til ordningen, at det er
bortvisningsgrund og kan medføre eksklusion fra den døgnåbne
ordning, hvis kunder ikke overholder reglerne for aflevering af affald
udenfor pladsen normale åbningstid.
3. I tidsrummet hvor genbrugspladsen er ubemandet, er vilkår 13.2.3 og
13.2.7 i Miljøgodkendelse af Hvidovre Genbrugsplads af 4. april 2008
ikke gældende.
4. I tidsrummet hvor pladsen er ubemandet er vilkår 5 - 15 i denne
miljøgodkendelse gældende.
Indretning og drift
5. Der må ikke modtages farligt affald på genbrugspladsen
6. Der må ikke køres med maskiner, foretages renholdelse og tømning af
containere udenfor tidsrummet 06.00 til 22.00.
7. Pressecontainere skal være aflukkede.
8. Pladsen skal være aflåst, når der ikke er kunder eller personale til
stede.
9. Hele arealet som kunderne har adgang til skal være videoovervåget.
10. Der skal være tydelig skiltning med oplysning om reglerne for
anvendelse af pladsen, når den er ubemandet, herunder om, at der ikke
må afleveres farligt affald.
11. Der skal være tydelig skiltning med informationer til kunderne om, hvad
de skal foretage sig i tilfælde af uheld.
12. Der skal være opsamlingsmateriel til rådighed til brug for uheld.
Egenkontrol
13. Som supplement til vilkår 13.9.1 i Miljøgodkendelse af 4. april 2008 skal
der mindst 1 gang pr. måned foretages en visuel kontrol af tætheden af
de arealer som kunderne har adgang til og udbedre eventuelle skader.
Resultatet af besigtigelsen og udbedringer skal noteres i driftsjournal.
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14. Der skal føres driftsjournal over spild og uheld og fejlleveringer på
pladsen samt antallet af containere som modtagerne heraf registrerer
som fejlsorterede.
15. Der skal i fornødent omfang foretages en gennemgang af
overvågningsoptagelserne senest et døgn efter, at de er optaget.
Miljøteknisk beskrivelse
For den miljøteknisk beskrivelse henvises der til den fremsendte ansøgning.
Miljøteknisk vurdering
Amager Ressourcecenter har ansøgt om at gennemføre et forsøg på et års
varighed med at holde døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads. Det er
Hvidovre Kommunes vurdering, at dette er en udvidelse i forhold til den
gældende miljøgodkendelse og derfor kræver et tillæg efter
Miljøbeskyttelseslovens kap. 5.
Den ansøgte udvidelse falder tillige udenfor branchebilaget og
standardvilkårene, og derfor er kommunen nød til at supplere med de
nødvendige vilkår blandt andet for at sikre mod uheld og spild, som ikke
afhjælpes med det samme.
Det vurderes, at døgnåbent på genbrugspladsen i den etårige periode kan
ligger indenfor lokalplanens bestemmelser, og at en evt. behandling efter
VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen (BEK 1654 af 27/12/2013) om
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i
medfør af lov om planlægning ikke er nødvendig.
Det forventes, at der i forsøgsperioden vil blive indhentet erfaringer, fx om en
god sortering af affaldet opnås, har man undgået risikoen for forurening af
jord og grundvand, modtages der klager over støj eller er der andre gener fra
genbrugspladsen.
Affald
ARC oplyser i deres ansøgning, at ingen eller kun en mindre stigning i
affaldsmængderne forventes.
Information
Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at der er behov for, at der stilles krav
om information til kunderne om regelsættet, og om hvordan kunderne skal
agere i tilfælde af spild og uheld. Ligeledes vurderes det, at der er behov for
oftere kontrol med befæstelsens tæthed på de arealer, som kunderne har
adgang til. Til at opsamle disse erfaringer, vil der blive stillet krav om, at der
skal føres journal over spild og uheld på pladsen, aflevering af farligt affald
samt krav om journal for antallet af containere, som modtagerne
efterfølgende registrerer som fejlsorterede.
Fastsættelse af vilkår
De fastsatte vilkår er individuelt fastsatte vilkår, og er begrundet i den
miljøtekniske beskrivelse og miljøtekniske vurdering af virksomheden.
Samlet vurdering
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Det er Hvidovre Kommunes vurdering, at med den regelmæssige
egenkontrol samt ved informering af kunderne, så kan der meddeles
miljøgodkendelse til, at genbrugspladsen kan have døgnåbent i perioden 1.
maj 2016 til 30. april 2017 på de vilkår, der er opstillet.
Klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på Hvidovre.dk den 7. april 2016.
I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11, kan kommunens afgørelse i
denne sag påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberettigede er
enhver, der har en individuel interesse i sagens udfald, samt de i
miljøbeskyttelseslovens § 98-100 nævnte interesseorganisationer i det
omfang, at de er klageberettigede i den konkrete sag.
En eventuel klage sendes via Klageportalen på www.hvidovre.dk
Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter afgørelsen er
meddelt dvs. 4. maj 2016. Hvidovre Kommune videresender klagen senest 3
uger efter klagefristens udløb til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den
påklagende afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at
der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
Det kan oplyses, at søgsmål i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk.
1 skal være anlagt inden 6 måneder fra modtagelse af godkendelsen, det vil
sige inden den 4. november 2016 eller – hvis afgørelsen påklages – inden 6
måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Helle Buus
ingeniør

Kopi er tilsendt:
Sundhedsstyrelsen seost@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dnhvidovre-sager@dn.dk
Friluftsrådet; fr@friluftsraadet.dk
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