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Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse
Jf. kapitel 5 i Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022 (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 10-06-2022
Klagefristen udløber 09-07-2022 Kl. 23.59
Søgsmålsfristen udløber 11-01-2023
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Tillæg til miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 i forbindelse med nyt ventilationsanlæg til udsugning fra lakering af forme

Billede 1. Ambercon A/S Juelstrupparken vist på kort med rødt omrids.
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Ambercon har d. 15-03-2022 via Byg og Miljø ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse til nyt ventilationsanlæg til tømrerværkstedet, hvor der udsuges dampe fra lakering af forme.
Virksomheden har en eksisterende miljøgodkendelse, som er udstedt d. 7. april 2008 med tilhørende
tillæg d. 24. januar 2011 samt tillæg d. 30-09-2019. Disse kan genfindes som hhv. bilag 5, 6 og 7 ved
offentliggørelsen.

Miljøteknisk beskrivelse
Ambercon har ansøgt om miljøgodkendelse til etablering af udsugning fra aktiviteten lakering af træforme. Lakeringen foregår med rulle og pensel, er ikke en konstant aktivitet og foregår typisk i kortere tidsrum.
Formene lakeres for at a) få en glat overflade på den støbte beton samt b) kunne genbruge formene i
længere tid.
Afkastet fra denne udsugning placeres i en højde på 12 m over terræn, og 1 m over tag til fri fortynding
(i overensstemmelse med vilkår 29 i miljøgodkendelsen fra 2008).
Udsugningen fra værkstedet bliver 9.000 m3/time.

Luft
Der er foretaget en OML-beregning, der viser, at emissionen af stoffer i lakken omfattet af Luftvejledningen er lavere end de B-værdier, der er angivet i ’Vejledning af B-værdier’ fra 2016.
Den maksimale B-værdi for Xylen er 0,1 mg/m3.
OML-beregningen viser, at der højest udledes 8,05* 10-5 mg/m3.
Den maksimale B-værdi for kulbrinter C9 er 0,03 mg/m3.
OML-beregningen viser, at der højest udledes 3,02* 10-5 mg/m3.

Støj
Ambercon har ved beregning fra Eurofins dokumenteret, at kravene til støj er overholdt (se bilag 3, evt.
suppleret med bilag 8, 9 og 10).
Der er foretaget en opdatering af støjkortlægningen som notat til virksomhedens støjrapport, hvor afkastet og ventilationsanlægget er regnet med (se figur 2).
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Figur 1. Beregningspunkter. Dette oversigtskort er fra 2018 og de samme beregningspunkter
er anvendt i beregningen fra 2022.

Figur 2. Støjkilde 198 og 199 er ventilationsanlægget og afkastet. Begge er sat ind i beregningen med en kildestyrke på 78 dB(A).
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Gennemsnitsværdierne er overholdt i alle punkterne.
Maksimalværdierne er ikke ændrede, da et udsugningsanlæg og et afkast har en stabil støjemission.
Tabel 1. Disse beregnede værdier er fra Eurofins’ notat fra 2022. I kolonnerne 'Dag dB(A)' og
'Nat dB(A)' kan det ses, at der ikke er overskridelse af støjgrænserne i beregningspunkterne
vist på figur 1. De negative værdier i kolonnen ’Støjbidrag fra 198/199’ er regntekniske – 0 dB
er sat ud fra den menneskelige hørelse, og negative værdier vidner om lufttryk lavere end det,
vi mennesker kan høre. De negative værdier betyder med andre ord, at støjbidraget til de pågældende beregningspunkter er meget lave.

Miljøvurdering
Rebild Kommune vurderer, at ændringerne på virksomheden ikke er omfattet af Miljøvurdering eller screening om samme, da der ikke foretages en bygningsmæssig udvidelse eller der øges på det anvendte
areal udenfor.

Yderligere kommentarer
Virksomheden har haft udkast af tillægget i høring og der har ikke været kommentarer.
Der er indgået høringssvar fra Hulvejen 171, 186 og 188. I bilag 1 kan høringssvarene ses.
I bilag 2 kan læses kommentarer til 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. 15-03-2022, herunder støjberegning 2022 og OML-beregning. De to beregninger offentliggøres som hhv. bilag 3 og 4.

-

Høringssvar (bilag 1).

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.
100 af 19/01/2022), Godkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 2080 af 15/11/2021) og Standardvilkårsbekendtgørelsen (BEK nr. 2079 af 15/11/2021) og godkendelsen meddeles ud fra listepunkt B 202.

Virksomhedens nye afkast samt udsugningsanlæg er dækket af vilkårene stillet i miljøgodkendelsen fra
2008 og dennes tillæg fra 2011 samt 2019.
Derudover stilles der to supplerende vilkår.
Det første vilkår handler om overholdelse af stoffer i emissionen fra afkastet (tabellen er nummer 13):
Vilkår 23A. Virksomhedens afkast skal være dimensioneret, så de nedenstående emissionsgrænser overholdes:
Parameter

B-værdier

Xylen

0,1 mg/m3

kulbrinter C9

0,03 mg/m3

Det andet supplerende vilkår præciserer, at udsugningsanlægget ikke må køre i aftenperioden (kl. 18 –
22):
Vilkår 39A. Udsugningsanlægget og afkastet, der er etableret til udsugning fra lakeringsaktiviteten, må ikke benyttes i aftenperioden. Årsagen er, at der ikke er foretaget støjberegninger, der viser at dette er muligt uden at overskride støjgrænserne.

Offentliggørelse
Tillægget til miljøgodkendelsen offentliggøres fredag den 10-06-2022 på Rebild Kommunes hjemmeside.
Sammen med miljøgodkendelsen offentliggøres støjberegninger, OML-beregning (luft) og miljøgodkendelsen samt tidligere tillæg til miljøgodkendelsen.
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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 09-07-2022 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 2022

•

Danmarks Naturfredningsforening (DN) - dnrebild-sager@dn.dk

•

Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægerne) - TRNord@stps.dk
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