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Miljøgodkendelse 
Lemvig Kommune meddeler hermed, i henhold til § 33 i miljøbeskyttelsesloven, 
miljøgodkendelse til et nyt oplag af RDF-affald på Langholmkaj 2, 7680 Thyborøn, 
matrikel nr. 86lv og 86ln, Thyborøn By, Thyborøn.  
 
Godkendelsen omfatter udelukkende virksomhedens forhold til miljøbeskyttelses-
lovens bestemmelser og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventu-
elle fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning. 
 
Lemvig Kommune fører tilsyn med virksomhedens forhold til det eksterne miljø. 
 

Baggrund 
Thyborøn Stevedore A/S søger om miljøgodkendelse til  
 
RDF-affaldet kommer med skib til Langholmkaj i Thyborøn og herefter sendes 
RDF-affaldet videre med lastbil eller skib til et affaldsforbrændingsanlæg.  
 
Lageret etableres i eksisterende lagerhal med tæt belægning uden afløb.  
 

Godkendelsens vilkår 
 
Generelt 
1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksom-

heden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og 
drift. Driftspersonalet skal i fornødent omfang være orienteret om godken-
delsens indhold. 
 

2. Ved ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i til-
fredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsen-
des til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. 
 

3. Miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er benyttet senest 2 år efter at 
godkendelsen er udstedt. 

 
4. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast 

belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afled-
ning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« 
menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrænge-
lig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet 

 
Indretning og drift 
5. Virksomheden skal være indrettet og drives i overensstemmelse med det, der 

er oplyst af ansøger, medmindre det er ændret i denne afgørelse.  
 

6. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan perso-
nalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig 
i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være til-
gængelig for og kendt af personalet. 
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7. Virksomheden må kun opbevare: 
 

Affaldsart 
Maksimalt 
oplag 

EAK-kode 

Brændbart affald (brænd-
stoffer udvundet af affald) 

 1800 ton  19 12 10 

 
8. Oplaget skal begrænses til maksimalt 4 affaldsballer i højden. 

 
9. Baller skal håndteres med grej, som skader emballagen mindst muligt f.eks. 

trucks med klemmegafler. Tilsvarende skal der anvendes skibe, som er egnet 
til at lodse pallegods. 

 
10. Spildt materiale skal straks fjernes, så spildet ikke giver anledning til materia-

leflugt, forurening af overfladevand eller andre gener for omgivelserne. 
 

11. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres på den 
godkendte oplagsplads. 
 

12. Hvis virksomheden modtager baller der mod forventning afgiver væske eller 
affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det 
ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodta-
ger, skal affaldet placeres i en særskilt container. Virksomheden skal herefter 
hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. 
 

13. Baller med dårlig/ødelagt emballering (og eventuelt spild herfra) skal straks 
om-emballeres med plastfolie. 
 

14. Tilhold af rotter skal aktivt forebygges ved opsætning af giftkasser omkring 
oplagene. 

 
Luftforurening 
15. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for op-

lagsområdet, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for om-
givelserne. 
 

16. Luftforurening som følge af brand skal søges forebygget ved at hindre offent-
lighedens adgang til oplaget. 

 
17. Ballerne må maksimalt oplagres på pladsen i 30 dage. Miljøtilsynet kan til en-

hver tid nedsætte denne oplagstid, hvis det vurderes, at oplagstiden giver an-
ledning til lugtgener udenfor oplagspladsen. 

 
Støj og vibrationer 
18. Støjbelastningen fra "støjende aktiviteter"  på lageret må sammen med støj-

belastningen fra de øvrige aktiviteter på kajanlægget ikke overstige følgende 
støjgrænser ved udendørs opholdsarealer ved omkringliggende boliger og er-
hvervsområde: 
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 Tidspunkt 
Boliger 

Blandet bolig 
og erhverv 

Havne-
område 

Hverdage excl. 
lørdage   

kl. 07.00 - 18.00 
45 dB(A) 55 dB(A) 70 dB(A) 

Lørdage kl. 07.00 - 14.00 

Hverdage excl. 
lørdage 

kl. 18.00 - 22.00 

 
40 dB(A) 

 
45 dB(A) 

 
70 dB(A) 

Lørdage kl. 14.00 - 22.00 

Søn- og  
helligdage 

kl. 07.00 - 22.00 

Alle dage kl. 22.00 - 07.00 35 dB(A) 40 dB(A) 70 dB(A) 

  
Maksimalværdien målt udendørs ved boliger må om natten ikke overstige  
55 dB(A). 
 
Støjbelastningen måles som det ækvivalente korrigerede lydtrykniveau i 
dB(A). 
 
I dagperioder skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbela-
stede tidsrum på 8 timer. I aften- og natperioder er tidsrummet på henholds-
vis 1 og ½ time. 

 
19. Hvis Kommunen finder det nødvendigt, dog højst en gang årligt, skal virksom-

heden ved målinger eller beregninger dokumentere, at støjgrænserne over-
holdes. Rapporten skal sendes til Kommunen senest 3 måneder efter anmod-
ningen. 
 
I tilfælde af overskridelse af grænseværdierne skal der, inden 1 måned fra 
rapporteringen, indsendes forslag og tidsplan for afhjælpning. 
 

20. Målinger eller beregninger skal udføres af et akkrediteret firma i henhold til 
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger. 

 
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
21. Affaldet må kun opbevares og håndteres på tæt belægning uden afledning af 

væske fra oplaget. 
 

22. Arealer med tæt belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Skader 
skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 

 
Affald 
23. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til 

opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt af-
fald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 
 

24. Væske fra RDF-oplaget i lagerhallen skal opsamles og bortskaffes til godkendt 
modtageanlæg. 
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25. Rengøringsvand og regnvand, som løber af kajarealet ved håndtering/trans-
port af RDF-affald på kajarealet skal opsamles og bortskaffes til godkendt 
modtageanlæg. 

 
Egenkontrol 
26. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol 

for revner, lunker og andre skader af tætte belægninger. 
 

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig 
foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. 

 
27. Virksomheden skal føre en driftsjournal over: 

 

• Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedrin-
ger af tætte belægninger. 

• Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksom-
hedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. 

• Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af RDF-affald.  

• Daglig inspektion af oplagspladsen. 
 

Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virk-
somheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden." 

 
 

Offentliggørelse og annoncering  
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres den 9. marts 2023.  
 
Lemvig Kommunes afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. 
Materialet kan tilgås på www.lemvig.dk. Offentligheden har adgang til sagens øv-
rige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. 
 

Klagevejledning 
Godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:  
 

• Ansøger.  

• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 

• Sundhedsstyrelsen.  

• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klage-
ret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.  

• Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 
eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Lemvig Kom-
mune, at de ønsker underretning om afgørelsen.  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som ligger på hjemmesiden for Nævne-
nes Hus under Miljø- og Fødevareklagenævnet:  
 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.bor-
ger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørel-
sen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen.  
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på klagenævnets hjemmeside.  
 
Klagen skal være modtaget senest den 7. april 2023. 
 

Søgsmål 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være 
anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, det vil sige senest den  
11. september 2023 eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter, at den en-
delige administrative afgørelse foreligger. 
 

Aktindsigt  
Der er mulighed for at se det materiale, der er indgået i sagens behandling. Reg-
lerne for hvilket materiale kommunen må udlevere er fastlagt i forvaltningsloven, 
offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 
Brian Lenz Hansen 
Civilingeniør 
 
 
Kopi af godkendelsen vil blive sendt til: 
 

Thyborøn Havn adm@thyboronport.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed,  
Tilsyn og Rådgivning Vest 

TRvest@stps.dk 

Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd  ae@ae.dk 

Forbrugerrådet fbr@fbr.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dnlemvig-sager@dn.dk 

Dansk fritidsfiskerforbund teamstr@gmail.com 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

vestjylland@sportsfiskerforbundet.dk;  
post@sportsfiskerforbundet.dk;  
lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland.  lemvig@dof.dk 
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Grundlag for vilkårene 
Godkendelsen er således givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklu-
sive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godken-
delsestidspunktet): 
 

• Miljøministeriet, bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse 2023-01-03 
nr. 5, (miljøbeskyttelsesloven). 

• Miljøministeriet, bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, 
2021-11-15 nr. 2080, (godkendelsesbekendtgørelsen).  

• Miljøministeriet, Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af liste-
virksomhed, 2021-11-15 nr. 2079, (standardvilkårsbekendtgørelsen). 

• Miljøministeriet, Bekendtgørelse om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, 
2021-11-12 nr. 2091. 

• Miljøministeriet, Bekendtgørelse om Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), 2023-01-03 nr. 4, (Miljøvur-
deringsloven). 

• Miljøministeriet, bekendtgørelse om affald, 2021-12-10 nr. 2512, (affalds-
bekendtgørelsen). 

  
Udover vilkårene i denne godkendelse er virksomheden underlagt bestemmel-
serne i gældende love og bekendtgørelser.  
 
Følgende lovgivning og vejledninger kan således være relevant for virksomhedens 
aktiviteter: 
 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder (støj-
vejledningen) 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomhe-
der 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 Beregning af ekstern støj fra virk-
somheder 

– Miljøstyrelsens orientering nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vi-
brationer i eksternt miljø. 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra 
virksomheder 

– Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001, Luftvejledningen 

– Regulativ for jordstyring i Lemvig Kommune 

– Lemvig Kommunes regulativ for erhvervsaffald 
 
Det skal understreges, at reglerne kun er gældende så længe de tilgrundliggende 
bestemmelser gælder. Der kan tilsvarende i fremtiden vedtages nye bestemmel-
ser, som vil kunne medføre andre regler for virksomhedens aktiviteter. 
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Miljøteknisk vurdering 
Vilkårene i denne miljøgodkendelse er udarbejdet på baggrund af oplysningerne i 
den til Lemvig Kommune fremsendte ansøgning om miljøgodkendelse dateret 10. 
januar 2023 og de supplerende oplysninger, som er eftersendt fra ansøger. 
 

Planmæssige forhold 
Lemvig Kommune har vurderet, at oplagspladsen er etableret inden for rammerne 
i kommuneplanen. 
 

Miljøvurdering 
Da aktiviteterne er omfattet af bilag 2 punkt 11b i Miljøvurderingsloven, har Lem-
vig Kommune foretaget en screening af projektet og vurderer, at det ikke vil på-
virke miljøet væsentligt. Projektet kan derfor gennemføres uden miljøvurdering 
med tilhørende tilladelse. Afgørelsen er truffet efter § 16 i miljøvurderingsloven. 
 

Listepunkt 
Det vurderes, at en stor del af virksomhedens aktiviteter i forhold til godkendel-
sesbekendtgørelsen hører under listepunktet 
 

K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med 
en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere 
end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra 
anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. 
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af 
ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for 
nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 
30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volu-
men på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bi-
lag 1 eller listepunkt K 211. 

 
Oplagspladsen er således godkendelsespligtig, og Lemvig Kommune er godkendel-
ses- og tilsynsmyndighed for pladsens forhold til det eksterne miljø. 
 
Til- og frakørselsforhold er vurderet i forhold til naboerne. Det er vurderet, at til- 
og frakørsel kan foregå uden unødige gener for omboende. 
 
Oplagspladsen er omfattet af standardvilkår mht. godkendelse af listevirksomhed. 
Dette betyder, at standardvilkårene i bilag 1 - afsnit 21 i standardvilkårsbekendt-
gørelsen finder anvendelse i denne godkendelse. Derudover er der fastsat støjvil-
kår efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder samt andre 
vilkår, der vurderes at være nødvendige. Vilkårene er begrundet herunder. 
 

Generelt 
Det vurderes, at det i forhold til omlastepladsens miljøbelastning er vigtigt, at drif-
ten følger retningslinjerne i denne godkendelses vilkår. Derfor er der stillet stan-
dardvilkår om, godkendelsens tilgængelighed på oplagspladsen og driftsinstruk-
tion. Der er endvidere stillet standardvilkår om bortskaffelse af alt affald ved virk-
somhedens ophør, for at sikre at pladsen efterlades uden forureningskilder. 
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Lemvig Kommune skal fastsætte en frist for udnyttelse af godkendelsen. Lemvig 
Kommune har derfor valgt at fastsætte denne frist i forhold til normal retspraksis, 
som er 2 år. 
 

Indretning og drift 
Det forudsættes, at indretningen er som beskrevet i ansøgningen og supplerende 
oplysninger hertil, hvorfor der er stillet vilkår om, at oplagspladsen skal etableres 
og drives, som det er beskrevet heri. 
 
RDF-godset er plastemballeret. Der er derfor opstillet vilkår om skånsom håndte-
ring af ballerne ved hjælp af fx klemmegafler for at minimere risikoen for ødelagt 
emballering. Det er endvidere en forudsætning, at affaldsballerne lodses på/fra et 
palleskib, som er indrettet til at modtage palleemballeret gods på en skånsom 
måde. 
 
For at forhindre, at der ligger bortblæst affald i forbindelse med håndteringen af 
affaldsballerne er der stillet vilkår om, at der skal forefindes udstyr til øjeblikkelig 
omemballering af beskadigede affaldsballer, hvis emballagen er brudt under gods-
transporten eller bliver brudt i forbindelse med håndteringen. 
 
Der er fastsat vilkår for maksimal mængde af affald i oplaget. Dette er for at sikre, 
at der ikke foretages udvidelse af oplagets aktiviteter. Det er den oplyste 
mængde, der danner grundlag for miljøgodkendelsen. Oplagspladsen må ikke be-
nyttes som deponi. 
 
Idet forekomsten af spild ikke kan udelukkes, er det relevant at stille standardvil-
kårene om opsamling og forebyggelse af spild.  
 
Der er stillet vilkår om opbevaring af baller med ukurant affald i særlige contai-
nere. Containere til ukurant affald skal være tætte og lukkede/overdækkede for at 
undgå lugtgener fra affaldet og udsivning af væske. 
 

Luftforurening 
Lemvig Kommune vurderer, at lugt- og støvgener kan være en konsekvens af akti-
viteterne på oplagspladsen og ved håndteringen af affaldet. Der er derfor stillet 
vilkår for lugt- og støvgener, så det bliver muligt at kræve, at der iværksættes til-
tag, hvis der skulle blive gener i form af lugt og støv. 
 
For at forbygge lugtgener er der opstillet vilkår om maksimal opbevaringstid. 
 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
Virksomheden har oplyst, at affaldet primært indeholder RDF og at indholdet af 
organisk materiale er minimalt. Imidlertid er der mulighed for at væske frigives fra 
affaldsballerne, hvorfor der stilles vilkår om, at oplaget foregår på tæt belægning. 
 

Spildevand 
Affaldet opbevares indendørs i lagerhallen på tæt bund, hvorfor der ikke bortle-
des spildevand fra oplaget.  
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Affald 
Idet spild af olie fra maskiner og køretøjer ikke kan udelukkes, stilles der standard-
vilkår om, at spild af olie og kemikalier skal opsamles straks og opbevares og bort-
skaffes som farligt affald. 
 
Eventuel væske fra oplaget i hallen skal opsamles og bortskaffes til godkendt 
modtageanlæg. 
 
Der er risiko for at RDF-affaldet forurener kajarealet i forbindelse med håndterin-
gen/transporten på kajarealet. Hermed skal regnvand fra kajarealet samt rengø-
ringsvand fra kajarealet opsamles og bortskaffes til godkendt modtageanlæg. 
 

Støj 

Vilkårene omkring støj er relevante for at sikre omboende og andre der opholder 
sig i nærheden af oplagspladsen mod unødig støj. Oplagspladsen er beliggende i 
et havneområde. 
 

Egenkontrol 
Kontrol af belægning samt registrering af affaldsmængder vurderes at være rele-
vante som dokumentation for, at godkendelsens vilkår overholdes. 
 

Natur-2000 og Bilag IV arter 
I henhold til §7, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af interna-
tionale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter er godkendelse 
af virksomheder efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 omfattet af en forudgå-
ende vurdering af, hvorvidt aktiviteter forbundet med virksomheden i sig selv eller 
i forbindelse med andre aktiviteter kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt 
(EF-habitat områder, EF-fuglebeskyttelsesområder samt Ramsarområder). Dette 
indbefatter en vurdering af projektets potentielle indflydelse på udpegnings-
grundlaget (natur-typer samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområ-
der. 
 
RDF-lageret er ikke beliggende indenfor Natura 2000-områder. Der er ca. 700 me-
ter til Thyborøn Fjord, der er en del af Harboøre Tange og er et fuglebeskyttelses-
område, der indgår i Natura 2000 område nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, 
Skibsted Fjord og Agerø.  Det er udpeget som fuglebeskyttelsesområde pga. flere 
yngle- og trækfugle. 
 
Syd for Thyborøn by ligger fuglebeskyttelsesområde nr. 39, Harboøre Tange, Plet 
Enge og Gjeller Sø. Det er udpeget som fuglebeskyttelsesområde pga. flere yngle- 
og trækfugle.  
 
Det vurderes ikke, at oplagspladsens aktiviteter vil påvirke udpegningsgrundla-
gene for de pågældende Natura 2000 områder væsentligt. 
 
I henhold til §11, stk.1 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter er godken-
delse af virksomheder efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 endvidere omfattet 
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af en vurdering af om oplagspladsens aktiviteter kan påvirke beskyttede dyre- og 
plantearter optaget på Habitatdirektivets bilag IV. 
 
Det vurderes ikke, at aktiviteter forbundet med oplagspladsen kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plan-
tearter optaget på samme bilag. 
 

Konklusion 
Lemvig Kommune finder det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødven-
dige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening. 
 
Det vurderes, at virksomheden med den beskrevne placering, indretning og drift 
og med de stillede vilkår kan fungere uden væsentlige gener for omgivelserne.



 

 

 

 
 


