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Godkendelse og vilkår
Kerteminde Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse til Kverneland Group Kerteminde A/S, 26 ov,
Kerteminde Markjorde, beliggende Tårupstrandvej 25, 5300 Kerteminde.
Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens1 kapitel 5, § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen2,
og omfatter etablering af en ny varemodtagelse nordvest på virksomhedens grund.
Bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår, gælder vilkår i miljøgodkendelse af 11.
december 2003 fortsat for virksomhedens drift og indretning.
Godkendelsen er givet til Kverneland Group Kerteminde A/S og meddeles på følgende vilkår:

Generelt
1. Virksomheden må indrette og drive en varemodtagelsesplads som beskrevet i appendiks 1.

Støj
2. Ordlyden af vilkår 2 i godkendelsen ændres
fra:
Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område

Mandag – fredag
Kl. 6:00 – 18:00
(8 timer)
Lørdag
Kl. 6:00 – 14:00
(7 timer)

Tidsrum
Alle dag
Kl. 18:00 – 22:00
(1 time)
Lørdag
Kl. 14:00 – 18:00
(4 timer)
Søn- og helligdage
Kl. 6:00 – 18:00
(8 timer)

Alle dage
Kl. 22:00 – 6:00
(maksimalværdier)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

60

60

60 (60)

Ved boliger i erhvervsområde
6E2

55

45

40 (55)

Boligområde 4B1 og friareal 4F1
indtil udgangen af år 2007

45

40

40 (50)

Boligområde 4B1 og friareal 4F1
efter udgangen af år 2007

45

40

35 (50)

Erhvervsområderne 6E2 og 6E3

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20
µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode.
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Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse
Jævnfør § 53 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed meddeles godkendelsen efter
bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012, § 3 stk. 2.
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til:
Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier:

Område

Mandag – fredag
Kl. 6:00 – 18:00
(8 timer)
Lørdag
Kl. 6:00 – 14:00
(7 timer)

Tidsrum
Alle dag
Kl. 18:00 – 22:00
(1 time)
Lørdag
Kl. 14:00 – 18:00
(4 timer)
Søn- og helligdage
Kl. 6:00 – 18:00
(8 timer)

Alle dage
Kl. 22:00 – 6:00
(maksimalværdier)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

65

65

65 (65)

Øvrigt erhvervsområde omfattet
af kommuneplanramme 3.E.01

60

60

60 (60)

Ved boliger i erhvervsområde
3.E.01

55

45

40 (55)

Boligområde 3.B.02, friareal
3.F.05

45

40

35 (50)

Ved skel til matriklerne 26 ma
og 26 mb, Kerteminde
Markjorde.

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20
µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode.

3. Ordlyden af vilkår 3 i godkendelsen ændres
fra:
Udendørs aktiviteter, herunder anvendelse af portalkran, skal begrænses mest muligt og må kun
forekomme i perioderne mandag-fredag kl. 6-22 og lørdag 6-18.
til:
Udendørs aktiviteter, herunder anvendelse af portalkran, skal begrænses mest muligt og må kun
forekomme i perioderne mandag-fredag kl. 6-22 og lørdag 6-18. Dog må der udenfor denne periode
foregå truckkørsel med én truck i varemodtagelsen, samt én truck i vareudleveringen foran
virksomhedens sydfacade.
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Følgende vilkår påbydes efter Miljøbeskyttelseslovens § 41:
4. Virksomhedens bidrag til støjniveauet i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier:

Område

Mandag – fredag
Kl. 6:00 – 18:00
(8 timer)
Lørdag
Kl. 6:00 – 14:00
(7 timer)

Tidsrum
Alle dag
Kl. 18:00 – 22:00
(1 time)
Lørdag
Kl. 14:00 – 18:00
(4 timer)
Søn- og helligdage
Kl. 6:00 – 18:00
(8 timer)

Alle dage
Kl. 22:00 – 6:00
(maksimalværdier)

dB(A)

dB(A)

dB(A)

Boligområde 3.B.01 og ved
hotellejligheder i
kommuneplanramme 3.F.25

45

40

35 (50)

Ved boliger i landzone

55

45

40 (55)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20
µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden indenfor den pågældende periode.

Generelle forhold
Om godkendelsen
Denne godkendelse er meddelt på baggrund af virksomhedens ansøgning, modtaget 17. marts 2014 (dok.
id. 440-2013-20305 samt notat fra Rambøll vedrørende støjbidrag mod nord og vest, modtaget 30. juli 2014
(dok. id. 440-2014-53499). Virksomheden skal være indrettet og drives som beskrevet i ansøgningen samt i
overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er
anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.
Underleverandører
Godkendelsens vilkår gælder også for eventuelle underleverandører virksomheden måtte anvende indenfor
virksomhedens areal. Det er Kverneland Group Kerteminde A/S’ ansvar at underleverandører er bekendt
med og overholder godkendelsens vilkår.
Miljøbeskyttelseslovens § 71
Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle
driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid
kan Miljøvagten kontaktes via 112.
Affald
Affald skal sorteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende affaldsregulativ for Kerteminde
Kommune med mindre andet er godkendt.

Høringssvar
Flere udkast til afgørelsen er sendt i høring hos virksomheden den 8. maj, den 24. juli og den 31. juli. Der er
afholdt møder med virksomheden den 2. juni og den 30. juli 2014, hvor virksomheden fremsatte
bemærkninger til udkastet.
Virksomheden påpegede at det i den endelige godkendelse burde tydeliggøres hvor virksomheden skal
overholde støjgrænseværdierne på 65 dB(A) i naboskel mod nord, udfor den nye varemodtagelse. Dette er
søgt tydeliggjort ved at fremhæve ved hvilke matrikelskel grænseværdien er gældende.
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Virksomheden har endvidere gjort opmærksom på at afgrænsningen af erhvervsområderne 6E2 og 6E3, jf.
den gældende miljøgodkendelse, ikke svarer til afgrænsningen af kommuneplanramme 3.E.01. Dette er
korrekt og der er derfor stillet (støj)vilkår så der gælder vilkår i forhold til samme områder og ejendomme som
tidligere, men i henhold til gældende planstatus.
Endelig har virksomheden fremsat bemærkninger til godkendelsens regulering af udendørs truckdrift i
natperioden. Virksomheden har dokumenteret at der kan anvendes én truck uden tidsbegrænsning i
varemodtagelsen i natperioden uden at støjgrænseværdierne i omgivelserne overskrides. Virksomheden har
tillige gjort opmærksom på at der i støjplanen fra 2008/2009 indgår drift af én truck på arealet udenfor
vareudleveringen ved virksomhedens sydfacade. Vilkåret, der regulerer udendørs aktiviteter, er justeret i
henhold til virksomhedens bemærkninger.
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Klagevejledning
Der kan klages over Kerteminde Kommunes afgørelse til Miljø- og Naturklagenævnet.
Miljøgodkendelsen efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 kan påklages af
 Den virksomhed, der er omfattet af godkendelsen.
 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
 Andre myndigheder, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 98
 Landsdækkende organisationer og foreninger, jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100, stk. 2 og 3.
 Lokale foreninger, der forinden har meddelt Kerteminde Kommune, at de ønsker klageret, jf.
Miljøbeskyttelseslovens § 100 stk. 1.
Klagen skal være skriftlig og sendes til:
Kerteminde Kommune
Miljø- og Kulturforvaltningen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
eller
natur-miljo@kerteminde.dk
Klagen skal være modtaget senest i kommunens ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber.
Kommunen sender klagen videre til Miljø- og Naturklagenævnet. Miljø- og Naturklagenævnet opkræver et
gebyr for behandling af klagen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen,
at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Kerteminde Kommune. Natur- og Miljøklagenævnet
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og
inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrbetalingen kan
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 4. september 2014. Klagefristens udløb er den 2.
oktober 2014.
Efter klagefristens udløb får virksomheden skriftlig besked om indholdet af eventuelle klager.
Søgsmål
Ønskes godkendelsen, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt
senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort. Fristen for at anlægge søgsmål er således 4.
marts 2015.
Kopi af





denne godkendelse er sendt til:
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø (dn@dn.dk, kerteminde@dn.dk)
Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S (sst@sst.dk)
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, DK-1620 København V (natur@dof.dk , kerteminde@dof.dk)
Rambøll, Rasmus Stilling Krogh (rsik@ramboll.dk)
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Miljøteknisk vurdering
Det samlede projekt er beskrevet i ansøgning modtaget 17. marts 2014 (dok. id. 440-2014-20305).
Projektet omfatter etablering og indretning af en ny varemodtagelse nordvest på virksomhedens grund. Der
er tale om eksisterende aktiviteter, der flyttes for at optimere vareflowet gennem virksomheden og reducere
støjbidraget mod syd og øst. Der foretages ingen forarbejdning og der oplagres udelukkende nye, rene
metalemner (ingen olier, kemikalier mv.).
Arealet, hvor varemodtagelsen etableres, henligger pt. ubenyttet. Der er oplagt mindre partier af jord fra
projekter på virksomheden og længst mod nordvest er et mindre vandhul.
Miljømæssigt omfatter projektet følgende forhold:
1.
2.
3.
4.
5.

Vurdering af aktiviteter i forhold til rammer i gældende miljøgodkendelse.
Ansøgning om øget støjbidrag mod nord.
Oplægning af jord i vold mod vest.
Påbud om nye støjvilkår mod nordøst.
Afledning af overfladevand.

Punkt 1 – 4 behandles nedenfor mens punkt 5 behandles separat efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Lovgrundlag
Ovennævnte forhold kræver godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Før der kan træffes afgørelse om miljøgodkendelse skal projektet endvidere vurderes i
forhold til VVM-reglerne og Habitatbekendtgørelsen.
Godkendelsesbekendtgørelsen
Den 1. juli 2014 trådte bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (nr. 669 af 18. juni 2014) i kraft.
Bekendtgørelsen ophæver den hidtidige bekendtgørelse med sammen navn nr. 1454 af 20. december 2012.
Samtidig træder også en ny bekendtgørelse om standardvilkår i kraft (nr. 682 af 18. juni 2014). Heri er
samlet de standardvilkår, der tidligere fremgik af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5.
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt A 205 ”Virksomheder i øvrigt, der foretager forarbejdning
af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover”. Jævnfør
overgangsbestemmelserne i den nye godkendelsesbekendtgørelse (§ 56 stk. 2) afgøres verserende sager
om godkendelse af virksomheder med standardvilkår efter de hidtil gældende regler. Tillægget meddeles
derfor i henhold til bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012, § 3 stk. 2.
VVM-bekendtgørelsen
Virksomheden udfører aktiviteter, der er omfattet af punkt 4e Anlæg til overfladebehandling af metaller og
plastmaterialer ved elektrolytisk eller kemisk proces i bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen3. Kommunen har
derfor valgt at foretage en screening af det ansøgte projekt.
Screeningen findes i kommunens sagsnummer 440-2014-35815. Afgørelsen – dokument id. 440-201424762 – er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. april 2014.
Screeningen viser at anlægget ikke vil kunne få væsentlig indflydelse på miljøet i forhold til Planlovens
miljøbegreb. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.
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Bekendtgørelse nr. 1654 af 27/12/2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om
planlægning
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Habitatbekendtgørelsen
Før der træffes afgørelse om miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 skal der foretages en
vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura
2000-område væsentligt. Dette fremgår af § 7 i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
Nærmeste internationale beskyttelsesområder er trækfuglereservatet i Odense Fjord i en afstand af ca.
2.900 m og Havet mellem Romsø og Hindsholm i en afstand af ca. 4.900 m.
Projektets væsentligste miljøpåvirkninger er en ændret produktionsgang og et ændret støjbillede. Begge
påvirkninger vurderes at være lokale ved virksomheden og ikke registrerbare i ovennævnte afstande.
Endvidere afledes overfladevand fra den nye plads til udløb ved kysten. Der er tale om vand fra rene arealer,
der mængdemæssigt udgør en uvæsentlig forøgelse af den eksisterende afledning af overfladevand.
Samlet set vurderes ovennævnte parametre ikke at kunne påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Aktiviteter i forhold til gældende miljøgodkendelse
Kverneland Group Kerteminde A/S er senest meddelt en samlet godkendelse den 11. december 2003. Der
er efterfølgende meddelt tillæg.
Godkendelsen af 11. december 2003 er meddelt under listepunkt A11 ”Virksomheder i øvrigt, der foretager
forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover”.
Det svare til det nuværende listepunkt A205.
Placering og indretning af den nye varemodtagelse fremgår af bilag 1 og 2.
Ændringer i udendørs aktiviteter
Godkendelsen regulerer virksomhedens udendørs aktiviteter, herunder aktiviteter i forbindelse med
modtagelse af varer.
Listepunkt A205 er omfattet af standardvilkår. Der er imidlertid ikke standardvilkår, der regulerer omfanget af
udendørs aktiviteter og støj. Anlæggelse af den ny varemodtagelse vurderes ikke at ændre på forhold, der
reguleres af standardvilkår. Der anvendes derfor ikke standardvilkår ved regulering af aktiviteterne ved den
nye varemodtagelse.
Til grund for den gældende godkendelse er lagt, at omfanget af lastbilkørsel til og fra virksomheden ligger på
ca. 30 stk./dag i dagtimerne. Herudover udendørs kørsel med 3 stk. gastrucks, der kører henholdsvis 8, 2 og
2 timer, ligeledes i dagtimerne. Endelig er der lagt til grund at portalkranen benyttes 1 time om dagen –
almindeligvis om formiddagen.
Af vilkår 3 i miljøgodkendelsen fremgår det at udendørs aktiviteter, herunder anvendelse af portalkran, skal
begrænses mest muligt og må kun forekomme i perioderne mandag-fredag 6-22 og lørdag 6-18.
I ansøgningen om den nye varemodtagelse oplyses om
Modtagelse af gods: Op til 20 lastbiler pr. dag, kl. 06.00 – 16.00
Reservedele: 2 biler pr. dag, kl. 06.00 – 18.00
Ved portalkranen: 2 biler pr. dag, kl. 06.00 – 16.00
I alt 24 biler pr. dag. Hertil kommer lastbiltrafik i forbindelse med afsendelse af varer, som ikke er oplyst i
forbindelse med ansøgningen om varemodtagelsen.
Lastvognstrafikken i forbindelse med varemodtagelsen holder sig indenfor rammerne af grundlaget for
miljøgodkendelsen. Når afsendelse af varer regnes med er trafikmængden sandsynligvis samlet lidt større
end grundlaget for godkendelsen, men der vurderes ikke at være tale om en væsentlig forøgelse i
miljømæssig sammenhæng. Lastvognstrafikken vurderes derfor ikke at give anledning til at der stilles nye
vilkår for udendørs aktiviteter.
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Om truckkørsel oplyses følgende
Modtagelse af gods: konstant, kl. 06.00 – 16.00
Reservedele: 4 timer pr. dag, kl. 06.00 – 18.00
Maler: 5 timer pr. dag, kl. 06.00 – 22.00 og 3 timer, kl. 22.00 – 06.00
Omfanget vurderes ikke at ligge væsentligt udover grundlaget for miljøgodkendelsen, udover at aktiviteterne
nu omfatter truckkørsel i natperioden. Jævnfør gældende vilkår må udendørs aktiviteter kun forekomme i
dagperioden.
Aktiviteterne er begrænset til dagperioden, idet der i boligområdet mod sydøst er skærpede støjgrænser i
aften- og natperioden. Såfremt støjgrænseværdierne i omgivelserne kan overholdes er der derfor ikke noget
til hinder for at truckkørsel kan tillades i aften- og natperioden.
Støjgrænseværdier
Tillægget til miljøgodkendelsen omfatter ændringer af vilkår for virksomhedens støjbidrag i omgivelserne.
Dette skyldes
 at virksomheden har søgt om lempeligere støjgrænser mod nord
 at der er sket ændringer i anvendelsen af de omkringliggende arealer
 at kommuneplanens områdebetegnelser er ændret og
 at virksomheden ønsker at kunne udføre truckkørsel i natperioden.
Støjgrænseværdier mod nord
Virksomheden har ansøgt om at støjgrænseværdien i skel mod nord hæves fra 60 dB(A) til 70 dB(A). Dette
skyldes at aktivitetsniveauet ved den nye varemodtagelse gør der svært at overholde den nugældende
grænseværdi. Ansøgningen er vedlagt støjkort (bilag 3), der viser støjudbredelsen og beregningspunkter i
virksomhedens skel mod nord og umiddelbart nord for Gedskovvej.
Overskridelsen af de 60 dB(A) forekommer i området umiddelbart nord for pladsen med den nye
varemodtagelse. Den vestlige del af dette område (matrikel 26 mb, Kerteminde Markjorde) er omfattet af
lokalplan 31 for Kerteminde Kommune. Ifølge denne er området udlagt til regionalt industriområde og må
anvendes til erhvervsformål i form at industri og større virksomheder. Støjgrænseniveauet er i lokalplanen
fastsat til maksimalt 70 dB(A).
Overskridelsen forekommer endvidere på den sydvestlige del af matrikel 26 ma, Kerteminde Markjorde, der
ligger nordøst for varemodtagelse. Matriklen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2 for Kerteminde Kommune og
er beliggende i landzone. Der er ikke fastsat støjgrænser for industriområdet i byplanvedtægten og der
findes ikke vejledende støjgrænseværdier for arealer i landzone. Der ligger en erhvervsejendom
(Gedskovvej 66) i den østlige ende af matriklen.
Længere mod nord og mod vest ligger golfbanen. Området betegnes i kommuneplanen 3.F.25 og er
omfattet af Lokalplan 250 for Kerteminde Kommune. Golfbanen karakteriseres som hverken støjende eller
støjfølsom anvendelse.
Virksomhedens beregninger viser at det ansøgte aktivitetsniveau resulterer i et støjbidrag i eget skel mod
nord på 65,9 dB(A) og i området nord for Gedskovvej på 62,6 dB(A). Virksomheden har ligeledes beregnet
støjbidraget ved en fremtidig forøgelse af aktivitetsniveauet med 50 %. Herved stiger støjbidraget i eget skel
til 67,5 dB(A) og nord for Gedskovvej til 64,2 dB(A). Ved skel til golfbanen er støjniveauet i begge tilfælde
godt 55 dB(A).
I skel mod vest er støjbidraget under 60 dB(A). Det samme gælder ved skel udfor erhvervsejendommen
Gedskovvej 66. Her overholder virksomheden altså de gældende støjgrænseværdier.
Da det maksimale støjbidrag i området umiddelbart nord for varemodtagelsen (matrikel 26 mb) er fastsat til
70 dB(A) i Lokalplan 31 er det muligt at øge virksomhedens støjgrænseværdi i dette område. Da matrikel nr.
26 ma er beliggende i landzone og byplanvedtægten ikke fastlægger støjgrænseværdier vurderes det at der
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også her kan accepteres et højere støjbidrag på den berørte del af matriklen. Da virksomheden selv har
beregnet et maksimalt støjbidrag på 64,2 dB(A) fastsættes grænseværdien ved skel til matrikel 26 ma og 26
mb til 65 dB(A).
Den øgede støjgrænseværdi betyder at støjbidraget også øges på golfbanens areal. Vurderet ud fra
støjkortene medfører ca. 60 dB(A) ved Gedskovvej ca. 45 – 50 dB(A) ved skel til golfbanen, mens ca. 65
dB(A) ved Gedskovvej medfører ca. 50 – 55 dB(A) ved skel til golfbanen. Da golfbaner ikke betegnes som
støjfølsom aktivitet vurderes stigningen at have ikke væsentlig miljømæssig betydning.
Virksomheden har udført en supplerende beregning, der viser at et 2 m højt støjhegn i skel reducerer
støjbidraget nord for Gedskovvej med ca. 2 dB(A). Da dette ikke har betydning for overholdelse af
støjgrænseværdierne i omgivelserne vil kommunen på nuværende tidspunkt ikke stille vilkår om at
støjhegnet skal etableres.
Ændringer i anvendelse af omkringliggende arealer
Mod vest er et område udlagt til hotellejligheder i forbindelse med golfbanen. Lokalplan 250 for golfbanen
fastsætter ikke støjgrænseværdier ved hotellejlighederne. Kommunen vurderer at det ikke vil være relevant
at anvende støjgrænseværdierne for offentlig tilgængelige rekreative områder (40/35/35 dB(A)), da golfbaner
ikke er støjfølsom aktivitet. Rambøll har i notat modtaget 30. juli 2014 (bilag 3) redegjort for at virksomheden
kan overholde støjgrænseværdierne for boliger (45/40/35 dB(A)) ved hotellejlighederne. Støjvilkår påbydes
efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.
Boligområdet i kommuneplanramme 3.B.02 (Taarup Strandpark), nordøst for virksomheden er etableret
siden virksomheden sidst blev miljøgodkendt. Virksomheden skal overholde støjgrænseværdierne for boliger
i området. Støjvilkår påbydes efter Miljøbeskyttelseslovens § 41.
Ændrede områdebetegnelser i kommuneplanen
Ifølge den eksisterende godkendelse skal virksomheden overholde støjgrænseværdierne på 45/40/35 dB(A)
i boligområde 4B1 og friareal 4F1. Områdebetegnelserne er siden tidspunktet for meddelelse af den
gældende godkendelse ændret til hhv. 3.B.02 og 3.F.05. Vilkåret opdateres i henhold hertil.
Endvidere er kommuneplanens områdebetegnelser og afgrænsninger i erhvervsområdet ændret.
Erhvervsområderne 6E2 og 6E3 benævnes nu 3.E.01, som har samme udstrækning på nær ejendommen
Gedskovvej 60, som ikke er omfattet af 3.E.01.
Ejendommen Gedskovvej 60 er ifølge den aktuelle kommuneplan beliggende i landzone. Der fastsættes
derfor støjgrænseværdier for boliger i landzone. Da disse svarer til grænseværdierne for boliger i
erhvervsområdet er der i praksis ingen forskel på de støjgrænseværdier virksomheden fremover skal
overholde ved ejendommen, men da der formelt er tale om et nyt vilkår skal det påbydes efter
Miljøbeskyttelseslovens § 41.
For den resterende del af erhvervsområdet erstattes betegnelserne 6E2 og 6E3 af den aktuelle betegnelse
3.E.01. Vilkåret opdateres i henhold hertil.
Truckkørsel i natperioden
Ifølge miljøgodkendelsens vilkår 3 er udendørs aktiviteter – herunder truckkørsel – ikke tilladt i aften- og
natperioden.
Virksomheden udarbejdede i 2008/9 en omfattende støjredegørelse for virksomhedens støjbidrag mod syd
og øst. Som grundlag for beregningerne indgik at der anvendes én truck i aften- og natperioden på arealet
ved vareudleveringen ved fabriksbygningens sydfacade. Støjgrænseværdierne mod syd og øst kan altså
overholdes i aften- og natperioden selvom der anvendes én truck.
Ligeledes viser beregningerne i bilag 3 at der kan anvendes én truck på det nye areal ved varemodtagelsen i
aften- og natperioden uden at støjgrænseværdierne mod nord og vest overskrides.
Vilkår 3 ændres så ovennævnte truckkørsel muliggøres.
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Oplægning af jordvold
3

Før varemodtagelse kan etableres skal der afrømmes ca. 7.500 m – svarende til godt 11.000 ton – jord fra
området.
Grunden er områdeklassificeret og der er kortlagt forurening af jorden på vidensniveau 1.
COWI har i 2009 foretaget en screeningsundersøgelse af området, med henblik på at fastlægge det
konkrete forureningsniveau. Resultatet af undersøgelsen og forslag til disponering af de enkelte jordpartier
fremgår af notat fra COWI af 21. april 2010 – se bilag 4. Notatet er tidligere fremsendt til kommunen og er
også vedlagt ansøgningen.
Virksomheden foreslår følgende håndtering af jorden:




Kraftig forurenet jord (felt A8 – hotspot –P1, øverste 0,3 m), ca. 8 tons bortskaffes til Odense Nord
Losseplads.
Let forurenet jord (felt A6, A2, A3, øverste 0,3 m og felt A7 og A8, øverste 0,6 m), i alt ca. 827 tons
anvendes til opfyldning af lavning i nordvestligt hjørne af arealet.
Øvrig jord (ren), ca. 10.456 tons, lægges op i jordvold på nabomatriklen 26 xv, vest for
varemodtagelsen. Matriklen ejes af virksomheden. Jordvolden bliver 4,5 m høj og 120 m lang.

Reglerne for håndtering af jord fra forureningskortlagte og områdeklassificerede ejendomme fremgår af
Kerteminde Kommunes Regulativ for jordflytning (Februar 2011). Heraf fremgår blandt andet at flytning af
jord skal anmeldes til kommunen når:




Jorden flyttes bort fra den kortlagte ejendom, hvor den er opgravet.
Jorden flyttes bort fra et kortlagt delareal på en ejendom, hvor den er opgravet.
Jorden flyttes bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet.

Jorden, der bortskaffes til Odense Nord losseplads skal derfor anmeldes på.
Den let forurenede jordfraktion, der anvendes til opfyldning under varemodtagelsen, flyttes ikke bort fra det
kortlagte (del-)areal af ejendommen. Jordflytningen skal derfor ikke anmeldes. Da jorden ikke flyttes bort fra
arealet er der ikke krav til antallet af analyser.
Ren jord er ikke omfattet af reglerne om anmeldelse. Flytningen af ren jord til nabomatriklen skal derfor ikke
anmeldes.
Den rene jord flyttes fra et kortlagt delareal på ejendommen til nabomatriklen, der ikke er kortlagt. Der skal
derfor foreligge dokumentation for jordens renhed, så det sikres at forurening ikke spredes til et i princippet
rent område.
Jævnfør Jordflytningsbekendtgørelsens4 bilag 1 skal jordens renhed ved flytning dokumenteres med 1 prøve
pr. 30 ton. Prøveantallet kan dog reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens
håndtering, som kommunen har godkendt.
Det samlede jordparti er undersøgt ved analyse af 101 prøver. Gennemsnitlig svarer det til 1 prøve pr. ca.
112 ton jord. Da jorden genanvendes indenfor ejendommen og der ikke er særlige krav til jordens
anvendelse vurderes det at det analyserede antal prøver kan accepteres som dokumentation for at jorden er
ren. Kommunen har derfor ikke miljømæssige bemærkninger til at den rene fraktion anvendes til opbygning
af en jordvold på matrikel 26 xv.
Matriklen er omfattet af Byplanvedtægt nr. 2 for Kerteminde Kommune. Byplanvedtægten indeholder ikke
bestemmelser, der er til hinder for terrænreguleringen.

4

Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

MV 5

Samlet set har kommunen ingen bemærkninger til den foreslåede disponering af jord. Det skal dog nævnes
at der ikke må indbygges forurenede jordpartier i jordvolden og at jordvolden alene anses som en
terrænregulering og ikke som en støjvold i Miljøbeskyttelseslovens betydning.
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Appendiks 1
Virksomhedens ansøgning om
miljøgodkendelse (uden bilag)

Bilag 1
Oversigtstegning
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Bilag 3
Støjberegning

Frederik Møller Pedersen
Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:
Vedhæftede filer:

Rasmus Stilling Krogh <RSIK@ramboll.dk>
30. juli 2014 14:06
Frederik Møller Pedersen
Niels Erik Andersen
FW: Støjberegninger for ny inbound
Inbound 20140526.pdf

Hej Frederik
Som aftalt støjkort for den nye varemodtagelse.
Med venlig hilsen

Rasmus Stilling Krogh
Ingeniør
Akustik og støj
M +45 51615839
RSIK@ramboll.dk

From: Rasmus Stilling Krogh
Sent: 26. maj 2014 10:50
To: Niels Erik Andersen; Claus Udengaard Thomsen; Dann Andersen; Jan Weber Pedersen
Subject: Støjberegninger for ny inbound

Hej alle
Hermed støjberegninger for inbound område(vedhæftet), hvor beregningsområdet er udvidet til også at omfatte
hotellejlighederne.
Støjkortene gælder kun for dagperioden.
For aften og natperioden er der for alle scenarier foretaget beregninger, hvor drift af én gastruck på inbound
området er sat til 100% (worst case).
Beregningsresultater ses af nedenstående skema (resultater er i dB(A)):
Punkt
GBK01
GBK02
GBK03
GBK04
GBK05

Aften (kl. 18-22)
32,0
34,5
31,5
29,0
33,2

Nat (kl. 18-06)
31,9
34,4
30,8
26,8
32,0

Umiddelbart er der ingen problemer i forhold til de foreslåede grænseværdier for hotellejlighederne.
Ring evt. når I har kigget beregningsresultaterne.
Med venlig hilsen

Rasmus Stilling Krogh
Ingeniør
Akustik og støj
M +45 51615839
1

RSIK@ramboll.dk
________________________________________
Rambøll
Englandsgade 25
DK-5100 Odense C
www.ramboll.dk
CVR NR. 35128417
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Kverneland Kerteminde
Fremtidig inbound area
4 m jordvold mod vest
Beregningspunkter (dag)
Eget skel: 65,9 dB(A)
Modsat Gedskovvej: 62,6 dB(A)
GBK01: 35,8 dB(A) GBK04: 35,3 dB(A)
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Kverneland Kerteminde
Fremtidig inbound area + 25% drift
4 m jordvold mod vest
Beregningspunkter (dag)
Eget skel: 66,9 dB(A)
Modsat Gedskovvej: 63,5 dB(A)
GBK01: 36,4 dB(A) GBK04: 35,5 dB(A)
GBK02: 38,9 dB(A) GBK05: 39,9 dB(A)
GBK03: 36,6 dB(A)
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Kverneland Kerteminde
Fremtidig inbound area + 50% drift
4 m jordvold mod vest
Beregningspunkter (dag)
Eget skel: 67,5 dB(A)
Modsat Gedskovvej: 64,2 dB(A)
GBK01: 36,8 dB(A) GBK04: 35,7 dB(A)
GBK02: 39,4 dB(A) GBK05: 40,1 dB(A)
GBK03: 36,9 dB(A)
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Kverneland Kerteminde
Fremtidig inbound area
4 m jordvold mod vest
2 m støjskærm mod nord
Beregningspunkter (dag)
Eget skel: 65,5 dB(A)
Modsat Gedskovvej: 60,6 dB(A)
GBK01: 36,0 dB(A) GBK04: 35,3 dB(A)
GBK02: 39,0 dB(A) GBK05: 39,5 dB(A)
GBK03: 36,2 dB(A)
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Kverneland Kerteminde
Fremtidig inbound area +25% drift
4 m jordvold mod vest
2 m støjskærm mod nord
Beregningspunkter (dag)
Eget skel: 66,5 dB(A)
Modsat Gedskovvej: 61,4 dB(A)
GBK01: 36,6 dB(A) GBK04: 35,5 dB(A)
GBK02: 39,7 dB(A) GBK05: 39,8 dB(A)
GBK03: 36,6 dB(A)
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Kverneland Kerteminde
Fremtidig inbound area +50% drift
4 m jordvold mod vest
2 m støjskærm mod nord
Beregningspunkter (dag)
Eget skel: 67,1 dB(A)
Modsat Gedskovvej: 62,1 dB(A)
GBK01: 37,1 dB(A) GBK04: 35,6 dB(A)
GBK02: 40,2 dB(A) GBK05: 40,1 dB(A)
GBK03: 36,9 dB(A)
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Jordanalyser

