Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse
Jf. kapitel 5 i Lovbekendtgørelse nr. 681 af 02/07/2019 (Miljøbeskyttelsesloven)
Virksomhedens navn og adresse:

Telefon nr.:
CVR-nr.:
P-nummer
Virksomhedens art, listebetegnelse:

Ambercon A/S
Juelstrupparken 23
9530 Støvring
98 38 14 22
73277019
1002397156
B202
” Cementstøberier, betonstøberier (herunder betonelementfabrikker og betonvarefabrikker) samt betonblanderier med en
produktion på mere end eller lig med
20.000 tons pr. år.

Matrikel nr.

1bt Julstrup Præstegård, Buderup

Virksomheden ejes og drives af:

Ambercon A/S

Kontaktpersoner:

Peter Bugge Sørensen
(Drift- og vedligeholdsleder)

Bygninger og grund ejes af:

Ambercon A/S

Tidsfrister og perioder:
Miljøgodkendelsen annonceres den 30-10-2019
Klagefristen udløber 27-11-2019
Søgsmålsfristen udløber 01-05-2020
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Center Natur og Miljø

AMBERCON A/S
Juelstrupparken 23
9530 Støvring

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88
raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk
Journalnr: 09.02.00-P19-61-18
Ref.: Thorbjørn Bach Hansen
Telefon: 99887652
Dato: 30-10-2019

Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 i forbindelse med udvidelse af træværksted, oplagsplads og ny kranbane.
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Ambercon har d. 17-04-2018 via Byg og Miljø ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til ombygning af
tømrerværksted (udvidelse) og til udvidet oplagsplads, der bl.a. udvides med en kranbane yderligere.
Ansøgningen er d. 12-08-2019 suppleret med oplysninger.
Virksomheden har en eksisterende miljøgodkendelse, som er udstedt d. 7. april 2008 med tilhørende
tillæg d. 24. januar 2011.
Der foreligger også en afgørelse fra Miljøklagenævnet fra d. 29. juni 2010 (MKN-100-00386). I afgørelsen
blev der stillet et vilkår 34a som indskrænkede driftstid udelukkende til dag- og aftentimer og vilkår 34a
faldt efterfølgende bort som følge af tillægget fra 2011 og ændringer foretaget op til denne.
Ambercon er beliggende på adressen Juelstrupparken 23, 9530 Støvring beliggende i Rebild Kommune.

Figur 1. Ambercon A/S Juelstrupparken vist på kort med blåt omrids.

Miljøteknisk beskrivelse
Ambercon har ansøgt om miljøgodkendelse til udvidelse af tømrerværkstedet mod øst (og flytning af
eksisterende spånudsugning ca. 40 meter mod nord) samt miljøgodkendelse til kranbane 3 etableret i
2017 og udvidelse af plads i 2017. Kranbanen og oplagspladsen er også omfattet af miljøgodkendelsespligt, da der kan forventes øget støj herfra, og der er tale om en retlig lovliggørelse ved at tage dem med
i dette tillæg.
Tømrerværkstedet producerer forme til støbning.
Det er forureningstypen støj, der er af størst relevans for dette tillæg til miljøgodkendelse. De eksisterende vilkår (Miljøgodkendelsen fra 2008 samt tillæg af 2011) som allerede gælder for virksomheden
udvides blot over det nye område (den udvidede oplagsplads) og overfor de nye og forøgede aktiviteter
og de eksisterende vilkår er således også gældende dér.
Vilkårene om støj (vilkår 34 – Miljøgodkendelse 2008) og emmisionsgrænseværdi af træstøv på maks 5
mg/normal m3 (vilkår 24 – Miljøgodkendelse 2008) fortsætter uændrede.
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Figur 2. Med rødt markeret tilbygning til tømrerværksted.
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Figur 3. Ny kranbane (markeret med blåt).
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Figur 4. Ny oplagsplads med støjvolde (2017).
Der er ikke restriktioner på driftstiden for Ambercon A/S (på nær for nedknusning af beton, jf. vilkår 19 i
miljøgodkendelsen fra 2008). I en afgørelse fra Miljøklagenævnet (MKN-100-00386) blev der i 2010 lagt
en begrænsning på driftstiden, således at drift i natteperioden ikke var mulig (natteperioden er kl. 22 –
07).
I 2010 (ultimo) kunne Ambercon ved en støjberegning dokumentere, at de kunne overholde støjgrænserne og der blev derfor meddelt et tillæg i 2011 (primo), hvor begrænsningen på driftstiden blev fjernet.
Der er altså ingen direkte restriktioner på virksomhedens driftstider, med undtagelsen for nedknusning af
beton nævnt ovenfor.
Da virksomheden selv er interesseret i at overholde støjgrænserne er det ikke alle aktiviteter, der foregår
eks. vis om natten (se figur 6). Der vil derfor ikke være fuld drift døgnet rundt.
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Figur 5. Kildestyrker. Bemærk driftstider i højre kolonne (side 18 i støjberegningen fra 2019).
Man kan f.eks. se, at portene mod syd/øst kun er åbne 10 minutter om dagen (kilde 121).
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Støj
Ambercon har via Eurofins dokumenteret at kravene til støj er overholdt.
På baggrund af klage fra grundejerforeningen på Hulvejen over støj i juni 2019 har Rebild Kommune bedt
om ekstra beregningspunkter. Beregningspunkter kan også kaldes referencepunkter og immisionspunkter. Målepunkter er det samme som beregningspunkter, om end disse naturligvis er målte, og ikke beregnede.
Beregninger er mere sigende, når man har mange støjkilder, da det bl.a. er lettere at opspore en problematisk støjkilde.

Figur 6. Beregningspunkter – Eurofins har valgt de mest støjende beregningspunkter og Rebild
Kommune har bedt om at få 5 ekstra taget med (Mkom). Se støjnotat fra d. 09-08-2019, side
5.
På figur 7 ses Mkom1, Mkom2, Mkom3, Mkom5 og Mkom6 – disse er ekstra punkter, som er taget med i
dokumentationen på baggrund af en e-mail kæde fra beboere på Hulvejen. Imens der kan være en oplevelse af øget støj hos flere af Hulvejens beboere er det dog under grænseværdierne.
For hvert beregningspunkt er der noteret hvilke støjkilder der bidrager til støjen i punktet – disse kan ses
af side 7-17 i støjberegningen fra 2019.
Maksimalværdierne (50 dB(A) for boligområder) er overholdt om natten, da det højeste bidrag om
natten er 44 dB(A) ved Hulvejen 167D.
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Gennemsnitsværdierne er overholdt i alle punkterne.
Der er for flere støjkilder foretaget kildestøjmålinger i stedet for at benytte tabelværdier (kildestøjmålinger er mere præcise).
På baggrund af Orientering nr. 52 ’Genmåling af støjkilder’ fra Referencelaboratoriet (november 2018)
vælger Rebild Kommune at indsætte et vilkår om at virksomhedens skal dokumentere, at støjgrænserne overholdes hvert 6. år. Da støjen kan øges fra støjkilder via slitage, er det relevant løbende at holde sig ajour med støjniveauet. Samtidig kan nyere indkøbte støjkilder (f.eks. trucks/trækkere)
mange gange vise et fald i støjemissioner, da disse ofte bygges mere og mere støjsvage.
Der skal derfor også foretages inspektion af de mere bidragende støjkilder.
Orientering nr. 52 er primært relevant for mellemstore og store virksomheder, og Ambercon er en mellemstor virksomhed, der pt. nærmer sig status som en stor virksomhed (efter EU definitionen på små og
mellemstore virksomheder).
Skulle der opstå behov for udvidelser/ændringer, hvor støjberegninger indgår i sagsbehandlingen, vil nye
støjberegninger naturligvis nulstille udgangspunktet for genmålinger, såfremt disse lever op til kravene i
vilkår 36A.
På denne måde vil støj og vedligehold af støjkilder fortsat være et fokusområde for virksomheden, og det
er lettere at tage forholdsregler løbende ved indkøb, vedligehold og planlægning fremfor at skulle håndtere en evt. støjoverskridelse i forbindelse med klager.

VVM
I VVM afgørelsen af d. 30-10-2019 er det vurderet, at udvidelserne og ombygningerne ikke har væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Yderligere kommentarer
Virksomheden har haft udkast af tillægget i høring og der har ikke været kommentarer.
Der er indgået høringssvar fra Hulvejen 157 samt Hulvejens Grundejerforening. I bilag 1 kan der læses
kommentarer til de relevante dele af høringssvarene.
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Godkendelse
Udvidelserne og ændringerne er er omfattet af listepunkt B202.
Følgende materiale er benyttet i forbindelse med behandling af godkendelsen:
-

Ansøgningsmateriale modtaget gennem Byg og Miljø d. 17-04-2018, herunder støjberegning 2018.

-

E-mail kæde fra beboere i Hulvejens Grundejerforening (sendt til Rebild Kommune per email d. 24-06-2019). E-mail kæden omhandlede hvilke adresser, der har oplevet øget støj.
Disse adresser er anvendt som grundlag til at bede Ambercon A/S om 5 yderligere beregningspunkter.

-

Ansøgningsmateriale modtaget gennem Byg og Miljø d. 12-08-2019, herunder yderligere
støjberegning (2019) for Ambercon A/S med flere beregningspunkter og uddybende kildestøj synliggjort for hvert punkt samt en VVM-ansøgning.

-

Høringssvar svar fra virksomheden modtaget d. 27-08-2019.

-

Høringssvar svar fra Hulvejens Grundejerforening modtaget d. 24-09-2019.

-

Høringssvar svar fra Hulvejen 157 modtaget d. 25-09-2019.

På grundlag af de oplysninger vi har modtaget, meddeler Rebild Kommune hermed virksomheden Ambercon A/S dette tillæg til miljøgodkendelse. Tillægget meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr.
681 af 02/07/2019), Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1317 af 20/11/2018) og Standardvilkårsbekendtgørelsen (BEK nr. 1474 af 12/12/2017) og godkendelsen meddeles ud fra listepunkt B 202.

Virksomhedens nye og ændrede aktiviteter samt nye områder er dækket af vilkårene stillet i miljøgodkendelsen fra 2008.
Derudover stilles der også et supplerende vilkår om støj på baggrund af Orientering nr. 52 ’Genmåling af
støjkilder’ fra Referencelaboratoriet:
Vilkår 36A. Virksomheden skal løbende opdatere støjkortlægningen.
Alle betydende støjkilder skal genmåles mindst hvert 6. år (regnet fra august 2019).
Samtidig skal virksomheden dokumentere at virksomheden overholder støjgrænserne i vilkår 34 mindst hvert 6. år (regnet fra august 2019).
Dokumentationen skal udføres efter kravene stillet i vilkår 36.
Hvis der pga. ansøgning om udvidelse/ændring indsendes dokumentation, der lever op til
vilkår 36 og de betydende støjkilder er blevet genmålte, vil kadencen fortsættes fra datoen
for senest indkomne dokumentation.
Første gang der skal indsendes dokumentation efter dette vilkår er 1. september 2025,
medmindre ansøgning om udvidelse/ændring kommer først.
Vilkår 34 (støjgrænser) og 36 (krav til dokumentation) findes i miljøgodkendelsen fra 2008 side 9-10.
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Offentliggørelse
Miljøgodkendelsen offentliggøres onsdag den 30-10-2019 på Rebild Kommunes hjemmeside.
Sammen med miljøgodkendelsen offentliggøres VVM-afgørelsen samt støjrapporten (2010 støjrapport,
2018 tillæg til støjrapport og 2019 notat til støjrapport).

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives, så den er modtaget senest den 27-11-2019 kl. 23:59.
Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med NEMID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Rebild Kommune via Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Rebild Kommune. Hvis Rebild Kommune fastholder
afgørelsen, sender Rebild Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Rebild Kommune. Rebild Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Civil retssag:
Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene inden 6 måneder
efter, at afgørelsen er meddelt, det vil sige senest
den 01-05-2020 eller hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger.

Underretning
•

Hulvejens Grundejerforening - bestyrelsen@hulvejen.dk

•

Ved Vejen Grundejerforening - vbjerget@gmail.com

•

Beboere/ejere, hvor ejendommen er refereret i støjberegningen 2019

•

Danmarks Naturfredningsforening (DN)

•

Embedslægeinstitutionen Nordjylland
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