By, Land og Kultur

Miljøgodkendelse
Februar 2022
Assens Affald og Genbrug A/S
Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg

By, Land og Kultur

Godkendelse omfatter:

Beliggende på:
Godkendelsen er meddelt til:
CVR-nr.:
P-nr.:
Grundejer:

Sagsid: 21/22654

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 en samlet volumen på mindst 30 m3.
Matr.nr. 31h Skovsby By, Vissenbjerg, Højmarken 6, 5492
Vissenbjerg
Assens Affald og Genbrug A/S
Forsyningsparken 2
5610 Assens
32141315
1015234241
Stentransporten Vissenbjerg ApS, Industrivej 3, 5492
Vissenbjerg

Sagsbehandler: Heidi Frøkiær
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Til:
Assens Affald og Genbrug A/S
Forsyningsparken 2
5610 Assens

Midlertidig miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til modtagelse og
opbevaring af haveaffald og emballageaffald i form af plast, glas og metal.
Godkendelsen er gældende til 1. september 2024.
Der træffes samtidig afgørelse om at etableringen af den midlertidige oplagsplads for
haveaffald og emballageaffald ikke udløser krav om udarbejdelse af en VVM redegørelse.

Dato: 8. februar 2022

Annonceret den 8. februar 2022
Klagefristen udløber den 8. marts 2022
Søgsmålsfristen udløber den 8. august 2022
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Sammendrag
Assens Affald og Genbrug A/S har hermed tilladelse til at etablere en ny midlertidig
genbrugsplads på Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg. Miljøgodkendelsen omfatter en
midlertidig plads i Vissenbjerg, hvor der er døgnåbent for aflevering af haveaffald og småt
emballageaffald (hård plast, glas og metal). Der forventes et maksimalt oplag på mere end
30 tons/dag. Pladsen er derfor miljøgodkendelsespligtig jf. listepunkt K211.
Miljøgodkendelsen er midlertidig og gældende indtil 1. september 2024.
Pladsen indrettes på matrikel 31h, Skovsby By, Vissenbjerg, som Assens Affald og Genbrug
lejer af Stentransporten Vissenbjerg ApS til formålet. Der etableres midlertidige anlæg i
form af støttemur, overvågning og indhegning, som fjernes igen, når lejemålet ophører.
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Kommunens afgørelse
Assens Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af midlertidig genbrugsplads til
haveaffald og emballageaffald på Højmarken 6, 5492 Vissenbjerg efter
miljøbeskyttelseslovens1 § 33 på følgende vilkår:

Vilkår
Generelt
1. Godkendelsen er midlertidig og gældende til og med den 1. september 2024.
2. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at
undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest
3 måneder, før driften ophører.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast
belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af
nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast
belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende
stoffer, der håndteres på arealet.
Indretning og drift
4. Der skal på virksomheden foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan
personalet skal forholde sig i forbindelse med modtagelse og sortering af affaldet og i
tilfælde af uheld. Denne instruktion kan foreligge elektronisk, eller på anden måde
hos den enkelte medarbejder.
5. Pladsens tillades ubemandet og døgnåbent såfremt der er tydelig vejledning til
borgerne til korrekt aflevering. Pladsen skal tilses dagligt på hverdage.
6. Det skal tydeligt fremgå af containere/igloer til plast-, glas- og metalemballage, at
der kun må bortskaffes emballageaffald, alle øvrige fraktioner må ikke modtages.
7. Af containeren/igloen til metalemballage, skal det tydeligt fremgå, at der kun må
modtages emballageaffald, der ikke er forurenet med olieholdige produkter.
8. Virksomheden må kun modtage og opbevare haveaffald (EAK-kode 20 02 01),
plastemballage (EAK-kode 15 01 02), glasemballage (EAK-kode 15 01 07) og
metalemballage (EAK-kode 15 01 04)). Maksimal oplagsstørrelse af haveaffald er 34
tons og 1800 ton/år.
9. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, skal det hurtigst muligt overføres til en af virksomhedens pladser,
der er godkendt hertil. Såfremt dette ikke er muligt, skal affaldet placeres i et
1

Bekendtgørelse nr. 1537 af 09/12-2019 om godkendelse af listevirksomhed
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særskilt oplagsområde, og virksomheden skal hurtigst muligt kontakte
tilsynsmyndigheden og orientere herom.
10. Haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb.
11. Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være
lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.
Luftforurening
12. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der
er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
13. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.
14. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal
befæstes med fald mod afløb.
15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder, huller og
lignende skal udbedres så hurtigt som muligt efter de er konstateret.
Affald
16. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes på det dertil indrettede område.
17. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til
opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der
skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på pladsen.
18. Haveaffald skal bortskaffes løbende ved dagligt mandag-lørdag at læsse haveaffaldet
i containere, som tømmes når de er fulde
19. Mindst 1 gang pr. uge i lavsæsonen og hyppigere (efter behov) i sommersæsonen,
skal al haveaffald bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald.
Egenkontrol
20. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet foretage en visuel kontrol af befæstede
arealer og udbedre eventuelle skader.
21. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig
foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert 3. år.
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Driftsjournal
22. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
-

Dato for og resultatet for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer
af befæstede arealer, jf. vilkår 20
- Dato, art og mængde af affald, der er modtaget, som ikke er haveaffald, jf.
vilkår 8
Driftsjournalen skal opbevares på anlægget i mindst 5 år og skal være tilgængelig for
tilsynsmyndigheden.
Støj
23. Virksomhedens samlede bidrag til støjniveauet udenfor eget areal må ikke
overstigefølgende værdier:
Mandag - fredag
kl. 07.00-18.00
(8 timer)
Område
Lørdag
kl. 07.00-14.00

Mandag - fredag
kl. 18.00-22.00
(1 time)
Lørdag
kl. 14.00 – 22.00
Søn- og helligdag
kl. 07.00 – 22.00

Alle dage
kl. 22.00 – 06.00
(1/2 time)

Erhvervsområdet
E8-1 og E1-1

60

60

60

Enkeltboliger i
erhvervsområdet og
i landzone

55

45

40

24. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 23 overholdes kan virksomheden
højst 1 gang årligt blive pålagt at udføre målinger eller beregninger af støj.
Undersøgelsen skal udføres af en person eller firma, der er godkendt til det af
Miljøstyrelsen. Inden målingerne udføres skal undersøgelsesprogrammet godkendes
af kommunen. Med mindre andet aftales med kommunen, skal målinger og
beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og
metodebeskrivelser.
Udledning af overfladevand
25. Overfladevand fra den samlede plads til oplag af haveaffald, opstilling af
iglocontainere til emballageaffald og køreareal tillades bortledt via den offentlige
regnvandsledningen.
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Andre miljøregler
I øvrigt henvises til at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er
omfattet af. Eksempelvis:
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.
VVM
Anlæg til bortskaffelse af affald er omfattet af VVM-reglerne idet aktiviteterne er optaget på
bilag 2 i miljøvurderingsloven2. Det betyder, at der skal træffes afgørelse i forhold til
reglerne i denne lovbekendtgørelse. Der er den 8. februar 2022 truffet afgørelse efter § 21 i
miljøvurderingsloven om at projektet ikke er VVM-pligtig.
Affaldshåndtering
Al genanvendeligt affald skal kildesorteres, håndteres og bortskaffes i henhold til
Affaldsbekendtgørelsen3. Alt andet affald skal håndteres og bortskaffes efter kommunens
anvisninger i Regulativ for Erhvervsaffald4.
Ved bortskaffelse skal virksomheden sikre sig, at transportør og modtageanlæg er registeret
i Affaldsregistret hos Miljøstyrelsen5.
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 skal også anmeldes til kommunen.
Lov om forurenet jord
Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord6. Oprensning efter alle forureninger 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 driftsperiode" (§ 41, stk. 3 i
Lov om forurenet jord).
Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt
ansvar, og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne
forureningen, uanset hvordan forureningen er sket.

Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM)
3 Den gældende affaldsbekendtgørelse kan ses på www.retsinfo.dk
4 Regulativ kan hentes på kommunens hjemmeside www.assens.dk
5 Affaldsregistret kan ses på www.mst.dk
6 LBK nr. 282 af 27/3-2017 om forurenet jord
2
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Klagevejledning efter Miljøbeskyttelsesloven
Frist for at indgive klage § 93
Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra afgørelsen er meddelt. Det betyder at,
klagefristen udløber 8. marts 2022.
Hvordan klager du? § 94
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk (eller via www.naevneneshus.dk). Klageportalen ligger på www.borger.dk og
www.virk.dk Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk ligesom du plejer, typisk med
NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr (borger) / 1800 kr (foreninger,
organisationer mv.). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Vejledning om hvordan du skal logge på og anvende Klageportalen, findes på
www.borger.dk og www.virk.dk. På linkene kan du finde information om, hvordan man
klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt
telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har
truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Hvem kan klage? § 98 – 100
Klageberettigede er blandt andre; adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel,
væsentlig interesse i sagen, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig
interesse i afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og
organisationers klageberettigelse.
Virkning af at der klages § 96
En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at godkendelsen kan udnyttes, inden
klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko.
Indbringelse for domstolene § 101
Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan
retssag skal være anlagt inden 6 måneder, regnet fra samme dato som klagefristen.
Uanset om du anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
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Miljøteknisk Redegørelse
28. januar 2022
Virksomhed og Ansøger
Assens Affald og Genbrug A/S
Forsyningsparken 2
5610 Assens
Telefon: 63449000
CVR-nr.: 32141315
P-nr.: 1015234241
Adm. direktør:
Birger Strandby Ernst
Daglig leder og miljøansvarlig:
Søren Rasmussen
tlf.: 4020 6941
mail: sra@assensforsyning.dk
Virksomhedens relationer til miljøbeskyttelsesloven7 §§ 34, 40a og 41d
Af miljøbeskyttelseslovens § 34 stk. 4 fremgår det indirekte, at der i forbindelse med
miljøgodkendelse af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens
ejerforhold, bestyrelse og daglig ledelse. Hvis miljømyndigheden erfarer, at nogle af disse
personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler personer, der er straffet efter visse
miljørelaterede love og paragraffer, kan § 41 d bringes i anvendelse. Således kan der ske
tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse eller fastsættes særlige
vilkår om sikkerhedsstillelse.
Lovgrundlag
Ansøgningen omhandler godkendelse af oplag af haveaffald, omfattet af listepunkt K211 i
godkendelsesbekendtgørelsen8. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap. 5 i
miljøbeskyttelsesloven. Listepunkt K211 er omfattet af bekendtgørelsen om standardvilkår9,
og miljøgodkendelsen omfatter således relevante standardvilkår.

Bekendtgørelse nr. 1218 af 25/11-2019 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer
Bekendtgørelse nr. 1534 09/12-2019 om godkendelse af listevirksomhed
9 Bekendtgørelse nr. 1537 af 19/12-2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
7

8
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Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om brugerbetaling10. Dette medfører, at
virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og
godkendelse.
Sagsakter
 Ansøgning af 3. januar 2022
 Telefonnotat med supplerende oplysninger af 25. januar 2022

Miljøteknisk beskrivelse
Den miljøtekniske beskrivelse, herunder indretning og beliggenhed fremgår af ansøgningen
og supplerende oplysninger om håndtering af haveaffald og driftstider.
Støj
Støjende aktiviteter på pladsen er når rendegraver og truck skubber haveaffaldet sammen
og læsser det i container, samt den ugentlige grundige rengøring af pladsen. Dette vil foregå
mellem 9-18 på hverdage og 9-14 på lørdage. Derudover er der afhentning og afsætning af
containere som kan begynde fra kl. 7 om morgenen. Containere står på plader til at mindske
støjen ved afsætning. I højsæsonen når der er brug for at skubbe haveaffald sammen om
søndagen for at skabe mere plads til nyt, anvendes der eldrevne maskiner. De støjende
aktiviteter foregår kun i en begrænset del af det angivne tidsrum.
Håndtering af haveaffald
Som udgangspunkt ryddes der op på pladsen og læsses i containere hver dag, dog ikke fra
lørdag kl. 14 til mandag morgen. I højsæsonen køres der ofte 1-2 containere væk dagligt.
Undtagelser kan være hvis der næsten ingenting er på pladsen, så skrabes det evt. bare
sammen mod muren. Eller i højsæsonen hvor der er rigtig meget, så kan der være en til at
komme og skubbe det sammen om søndagen for at skabe plads til mere.
Mindst hver 7. dag er der en grundig rengøring af pladsen hvor der også bliver fejet i
hjørnerne så der ikke er nogle rester der ligger tilbage i længere tid end 7 dage.
Risiko for nedsivning af pesticider
I relation til Miljøstyrelsens udmelding om risiko for nedsivning af pesticider fra oplag af
haveaffald har ansøger vurderet, at udledning til regnvandsledning er bedre end nedsivning,
som på den tidligere plads, samt redegjort for at de fortsætter med de skærpede
arbejdsrutiner for løbende fjernelse af haveaffald fra pladsen og at udgifterne ved at etablere
pladsen så den lever op til kravene for en permanent plads til opbevaring af haveaffald.

Miljøteknisk vurdering
Der er ansøgt om en midlertidig plads til modtagelse og midlertidig oplagring af haveaffald,
der på sigt vil skulle foregå på en nyetableret genbrugsplads andetsteds i Vissenbjerg.
Denne miljømæssige vurdering er derfor baseret på at der er tale om en midlertidig og ikke
permanent opbevaring. Der meddeles på den baggrund en midlertidig godkendelse, der er
gældende til den 1. september 2024.

Bekendtgørelse nr. 2007 af 11/12-2020 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter
miljøbeskyttelsesloven m.v.
10
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Standardvilkår
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af miljøstyrelsens standardvilkår for listepunkt K211.
Standardvilkårene sikrer at virksomheden drives efter bedste tilgængelige teknik på
området.
Da denne godkendelse kun omfatter oplag af haveaffald i op til en uge ad gangen, er der i
ansøgning angivet en række standardvilkår, som ansøger ikke finder relevante. Disse ønsker
og vores vurdering heraf er (Ansøgers tekst er i med kursiv):
Assens Affald og Genbrug A/S finder nedenstående standardvilkår irrelevante for det
konkrete projekt med etablering af midlertidig haveaffaldsplads:
Vilkår 4-5:

Vilkårene vurderes irrelevante, da der kun opbevares én affaldsfraktion, der ved kort tids
opbevaring, her højst én uge, ikke kan frembringe forurening. Pladsen er døgn-åben, og
det er derfor ikke muligt at der altid er personale til stede. Der vil dagligt være personale,
der besigtiger pladsen og skraber haveaffaldet sammen.

Vilkår 5 i godkendelsen er tilpasset så den svarer til ansøgningen og dækker det relevante i
standardvilkår 4.
Standardvilkår 5 er fundet relevant, da der modtages haveaffald og emballageaffald, vilkår 6
i godkendelsen er formuleret så den svarer til det ansøgte og dækker standardvilkår 5.
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Vilkår 9-16:

Vilkårene er ikke relevante, da der ikke opbevares farligt affald på pladsen.

Standardvilkår 9 - 16 er vurderet ikke at være relevante, da der ikke opbevares farligt affald.
Vilkår 18-20:

Vilkårene er irrelevante, da der udelukkende opbevares haveaffald. Øvrige fraktioner
afleveres fortsat på den miljøgodkendte genbrugsplads.

Standardvilkår 20 vurderes at være relevant, da der ansøges om modtagelse og opbevaring
af emballageaffald i form af plast og metal, som i nogle former kan give anledning til
materialeflugt hvis det ikke sikres.
Standardvilkår 18 – 19 er vurderet ikke at være relevante, da der kun tillades haveaffald og
emballageaffald.
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Vilkår 22-23:

Vilkårene er irrelevante, da der ikke opbevares asbest eller er afkast fra mekanisk ventilation.

Standardvilkår 22 – 23 er vurderet ikke at være relevante, da der ikke tillades asbest eller
andet farligt affald.
Vilkår 25-26:

Der opbevares ikke jern og metal. Vilkår 26 er allerede dækket via vilkår 17.

Standardvilkår 25 er vurderet ikke at være relevante, da der kun tillades haveaffald og
emballageaffald. Der stilles vilkår om, at det tydeligt skal fremgå af containeren/igloen til
metalemballage, at der kun må modtages emballageaffald, der ikke er forurenet med
olieholdige produkter, se vilkår 7 i godkendelsen.
Standardvilkår 26 er vurderet at være relevant og ikke dækket ind via standardvilkår 17, da
standardvilkår 17 kun omhandler haveaffald og der på denne plads også ønskes modtagelse
af emballageaffald i containere.
Vilkår 28-30:

Der forekommer ikke farligt affald eller tanke/beholdere.
Vedrørende vilkår 36 er det ikke relevant at registrere bortkørt farligt affald, da der kun
forekommer haveaffald.

Standardvilkår 28 – 30 er vurderet ikke at være relevante, da der ikke modtages farligt
affald og der ikke er søgt om opstilling af tanke.
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Støj
I ansøgningen er der henvist til støjberegning for den tidligere og tilsvarende plads på
Højmarken 13, 5492 Vissenbjerg. Ved sammenligning med støjberegningen for Højmarken
13, vurderer Assens Kommune, at de vejledende støjgrænser kan overholdes ved de
beskrevne driftsforhold og driftstider. De vejledende støjgrænser fastsættes derfor som
vilkår.
Overfladevand
Virksomheden har søgt om tilladelse til, at overfladevandet fra hele pladsen ledes til den
offentlige regnvandsledning. I ansøgningsmaterialet redegør de for
-

at mængden af ensilagesaft begrænses ved håndteringen
at håndteringen af overfladevand på denne plads er en forbedring i forhold til
den tidligere plads og
at den økonomiske udgift ved at ændre pladsen er stor.

Begrænset mængde af ensilagesaft
Virksomheden har redegjort for hvordan mængden af ensilagesaft fra haveaffaldet
begrænses via håndteringen. Ifølge standardvilkår 33 skal haveaffald bortskaffes og arealet
ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.
Virksomheden har redegjort for en håndtering hvor haveaffaldet løbende læsses i containere
og køres væk og pladsen ryddes helt hver 7. dag uafhængig af årstid. Det betyder, at
haveaffaldet maksimalt ligger 7 dage på pladsen og især i sommerperioden vil det meste
ligge i kortere tid. Virksomheden vurderer at denne håndtering betyder, at der kommer
meget begrænsede mængder ensilagesaft fra haveaffaldet.
Assens Kommune vurderer, at den beskrevne håndtering af haveaffaldet vil reducere
mængden af ensilagesaft på pladsen væsentligt.
Forbedret håndtering af overfladevand
Da overfladevandet på Højmarken 6 ledes til regnvandsledningen, vil det først blive ledt til
et regnvandsbassin før det ledes videre ud. Dette medfører en fortynding af eventuelle
pesticidrester inden udledning af overfladevandet. På den tidligere plads nedsev
overfladevandet på stedet og kunne derfor, ved langvarig brug, udgøre en punktkilde til
forurening af jord og grundvand med pesticider.
Assens Kommune vurderer, at udledning til regnvandsledning og regnvandsbassin er en
forbedret håndtering af overfladevandet sammenlignet med nedsivning. Dette skal dog ses i
forhold til, at det er en midlertidig plads, som afventer, at den permanente plads kan blive
etableret.
Økonomisk udgift ved ændring af pladsen
Der er fast belægning på hele pladsen og afløb der leder til regnvand. For en permanent
plads til haveaffald ville der som udgangspunkt stilles krav om tæt belægning, fald, så
uvedkommende vand holdes væk fra pladsen, og afledning til spildevand. Virksomheden har
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sendt en redegørelse for, at det vil være en stor økonomisk udgift at etablere disse
ændringer. De finder ikke udgiften proportional med den ekstra beskyttelse som det vil give.
Samlet vurdering
Sammenholdt med at mængden af saft begrænses og håndteringen af overfladevand trods
alt forbedres fra den tidligere plads, vurderer Assens Kommune ikke, at det er proportionalt,
at pålægge ansøger en stor udgift til ændring af belægning, fald og kloakering af et areal, der
kun skal være i drift frem til midten 2024. Herefter er anvendelse af arealet ukendt og man
vil formodentlig ikke have gavn af ændringerne. I forhold til standardvilkårene skærper
Assens Kommune kravet til tømning og rengøring af haveaffaldspladsen, således at
haveaffaldet fjernes hyppigere end standardvilkårene og risiko for nedsivning og udledning
af pesticider derved reduceres. Assens Kommune vurderer, at dette er tilstrækkelig
sikkerhed for at forebygge nedsivning af pesticider gennem belægningen og mindske
udledningen til regnvandssystemet.
Kopi til: (af endelig afgørelse)

Danmarks Naturfredningsforening, CVR-nr: 60804214

Friluftsrådet: CVR-nr: 56230718

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning, CVR-nr: 37105562

Stentransporten Vissenbjerg ApS, Industrivej 3, 5492 Vissenbjerg, CVR.nr.
27180485
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