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Miljøgodkendelse til Bent Hansen Malervarer ApS 
Industrivej 104, 7080 Børkop. 

 
Virksomhedens navn Adresse for 
lageret 
CVR-nr. 

Bent Hansen Malervarer ApS 
Industrivej 104, 7080 Børkop 
40982213 

Liste-nr. 
 

D 201: Oplag af flydende organiske eller uorganiske 
kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig 
forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige 
gødningsstoffer. 
K 203: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald 
forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet 
på mindre end eller lig med 50 tons 

Bent Hansen Malervarer ApS 
Kongeløkken 24 
5580 Aaby 

Dato for meddelt miljøgodkendelse: 
7. december 2022 
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Sammendrag 

Den 3. august 2022 modtog Vejle Kommune ansøgning om etablering af en ny lagerhal på 
Industrivej 104, 7080 Børkop. Der vil blive opbevaret produkter til brug i malerindustrien samt 
midlertidigt oplag af farligt affald i form af fortynder med malingrester (spildfortynder), som 
indhentes fra virksomhedens kunder. Der vil i mindre grad foregå omtapning af acetone, 
silikonefjerner og to slags fortyndere til mindre dunke af 5-25 L emballager til videre distribution.   
 
Hele lagerbygningen er 395 m2 hvor oplag og tapning vil foregå inden for lagerbygningens 
nordvestligste 300 m2 med 30 cm høj støbt kant.  
  
Grundlaget for godkendelsen findes på side 10. 

Vejle Kommunes afgørelse 

Vejle Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse af lagerbygning til oplag af produkter til brug i 
malerindustrien, midlertidigt oplag af farligt affald i form af spildfortynder samt til omtapning af 
acetone, silikonefjerner og fortynder på Industrivej 104, 7080 Børkop, matr. Nr. 22AE GÅRSLEV 
BY, GÅRSLEV. 
 
Miljøgodkendelsen er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33. 
 
Godkendelsen er givet med følgende vilkår: 

Vilkår for miljøgodkendelsen 

Generelt 

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe 
de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i 
tilfredsstillende tilstand. 
 

2. 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 

3. Virksomheden skal altid være bemandet, når den er åben for aflevering af farligt affald. 

 
 
1 LBK nr 100 af 19/01/2022 - Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
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4. Uden for arbejdstid skal alle oplag af farligt affald være utilgængelige for uvedkommende 
ved indhegning af aktiviteterne med et minimum 1,8 meter højt hegn med aflåste porte eller 
ved aflåsning af relevante bygninger og containere. 
 

5. Virksomheden skal have nedskrevne driftsinstrukser og -procedurer vedrørende: 
a. Modtagelse, oplagring, omlastning, omemballering, herunder 

sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse hermed. 
b. Betjening af enkelte anlæg, pumper mv. 
c. Procedure for rengøring af befæstede arealer og opsamlingssumpe. 
d. Virksomhedens egenkontrol. 
e. Procedurer i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. 

 
Instrukser og procedurer skal fremsendes til tilsynsmyndighedens orientering senest 1 
måned efter modtagelsen af godkendelsen eller idriftsættelsen af virksomheden. 
 
Instrukser og procedurer skal være tilgængelige for personalet. 

Modtagelse og oplagring af farligt affald 

6. Ved modtagelsen af farligt affald skal virksomheden straks kontrollere og vurdere 
emballeringen, oplysninger om affaldets klassificering og art samt eventuel deklarering og 
mærkning af affaldet. Hvis virksomheden vurderer, at oplysningerne er utilstrækkelige, 
skal den umiddelbart, så vidt det er muligt, indhente de nødvendige oplysninger. 
 

7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens 
miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden 
affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal 
herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. 
 

8. Hvis virksomheden modtager farligt affald, der ikke kan identificeres, skal affaldet placeres 
i et særskilt oplagsområde adskilt fra de øvrige oplag, mens der pågår nærmere 
undersøgelser eller eventuelle analyser heraf, eller mens virksomheden indhenter 
tilsynsmyndighedens stillingtagen til sagen. 
 

9. Virksomheden må kun modtage og opbevare farligt affald i form af malingrester med 
fortynder (spildfortynder) – EAK kode 08 01 17. Opbevaringen skal foregå indendørs i 
området med 30 cm høj støbt kant.  
 
Beholdningen af affaldet på ethvert givent tidspunkt må ikke overstige 20 tons. 
 

10. Oplagsområder til farligt affald skal være indrettet og afmærket, således at det enkelte 
område er tydeligt afgrænset, og så det helt tydeligt fremgår hvor spildfortynderen skal 
opbevares. 
 

11. Oplag af farlige affaldsfraktioner, der ved sammenblanding kan medføre en fysisk/ kemisk 
reaktion, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko, skal ske således, at 
sammenblanding ikke er mulig. Spild fra stoffer, der kan reagere med andre f.eks. 
oxiderende stoffer skal opsamles i separat spildbakke/sump. Emballeret farligt affald skal 
placeres, således at den enkelte emballage kan inspiceres, og således at der ikke er risiko 
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for, at emballagerne vælter. Ved stabling af emballager må der ikke være risiko for, at de 
nederste emballager lider overlast. 
 

12. Alle emballager til farligt affald skal være egnede til opbevaring af den pågældende 
affaldsfraktion og forsynede med tydelig mærkning. 
 

13. Flydende farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede emballager, der er 
modstandsdygtige over for det affald, der opbevares i emballagen. 

Omlastning, omemballering og sortering af farligt affald 

14. Omlastning og omemballering af farligt affald må kun foregå på en tæt belægning, der er 
uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det farlige affald. 
 

15. Påfyldning af og aftapning fra beholdere med farligt affald skal foregå under overvågning. 
 

16. Emballager med farligt affald samt kasserede produkter, der er kategoriseret som farligt 
affald, skal håndteres, så risikoen for, at der sker udslip og spredning af farlige stoffer, er 
reduceret mest muligt. 

Luftforurening 

17. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens 
område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 
 

18. Afkast fra procesudsug skal føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er 
placeret. 

Affald 

19. Spild af farligt affald på befæstede og ubefæstede arealer skal opsamles straks. Hvis der 
opstår risiko for, at spild af farligt affald kan nå et afløb, skal de(n) relevante 
afspærringsventil(er) straks lukkes. 
 

20. Spild af farligt affald i opsamlingssump opsamles dagligt ved arbejdstids ophør. Ved uheld, 
hvor der f.eks. er gået hul på en emballage med flydende farligt affald, opsamles spildet 
hurtigst muligt. 
 

21. Opsamlet spild af farligt affald inkl. eventuelt opsugningsmateriale skal håndteres som 
farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. 
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Støj 

22. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i 
dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier målt i ethvert af følgende områder, i 
henhold til miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder2: 
 
Tabel 1: Støjgrænser 
Områdetype Hverdag kl. 07-18. 

Lørdag kl. 07-14. 
Aften kl. 18-22. 
Lørdage kl. 14-22. 
Søn- og helligdage kl. 
07-22. 

Nat kl. 22-07. 

Erhvervsområde 
5.E.1 

60 60 60 

Boliger i det 
åbne land 

55 45 40 

 
Støjgrænserne skal overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer i 
dagtimerne, den mest støjbelastede time i aftentimerne og den mest støjbelastede ½ time i 
natperioden. 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

23. Farligt affald skal opbevares indendørs. Dog kan opbevaring af farligt affald i 
transportcontainere, der bliver afhentet med indhold og tømt hos modtagevirksomheden, 
ske under tæt presenning. 
 

24. Kemikalier skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er placeret under tag og 
beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet 
således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til 
jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den 
største beholder, der opbevares. 
 

25. Transport af farligt affald skal ske på arealer, der er befæstede. Overfladevand skal ledes 
til afløb med afspærringsventil. 
 

26. Oplagring og omlastning af farligt affald skal ske på arealer med tæt belægning. Arealer og 
gulve skal være indrettet som afgrænsede områder med opkant uden afløb eller med 
afspærringsventil. Arealer og gulve skal endvidere indrettes således at spild af flydende 
farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område, der skal kunne rumme indholdet af 
den største opbevaringsenhed til flydende affald i området. 
 

27. Arealer, hvor der sker omlastning til og fra tankbiler og/eller slamsugere, skal, uanset 
vilkår 25, være indrettet som et afgrænset, tæt opsamlingsområde med hældning mod 
grube, brønd eller lignende opsamlingsbassin uden afløb eller med afspærringsventil og 
med en samlet opsamlingskapacitet på minimum 5 m3. 
 

 
 
2 Vejledning nr. 5 af 1984. 
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28. Alle tætte belægninger og befæstede arealer og oplagsområder skal være i god 
vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt efter, at de er konstateret. 
 

29. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling af 
slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens 
anvisninger. 

Egenkontrol 

30. Virksomheden skal løbende, og mindst en gang i kvartalet, foretage visuel kontrol for 
utætheder og revnedannelser af belægninger og fuger på alle tætte belægninger og 
befæstede arealer og gulve samt opkant. 
 
Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. 
 

31. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage 
eftersyn af tætte belægninger og befæstede arealer og særlige oplagsområder, dog højst 
en gang hvert tredje år. 
 

32. Hvis tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal ansøger gennem målinger og/eller 
beregninger dokumentere, at vilkår nr. 22 om støj overholdes. Dokumentationen kan dog 
højst forlanges en gang årligt.  
 
Dokumentationen skal ske i form af resultater af støjmåling, som er udført efter de til 
enhver tid gældende anvisninger fra Miljøstyrelsen3, eller i form af beregninger udført efter 
den til enhver tid gældende nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder.  
 
Er dokumentationen udført som en beregning, skal den indeholde de oplysninger om 
beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for tilsynsmyndighedens vurdering af 
rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives, og deres 
kildestyrke angives sammen med eventuelle oplysninger om den dæmpning af hver af 
kildernes støjudsendelse, som er opnået ved de gennemførte foranstaltninger. 
 
Støjmålinger/-beregninger skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” jf. 
den til enhver tid gældende bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger4. Målinger og 
beregninger skal være gennemført senest 6 uger efter, at anmodningen er fremsendt. 
 
Et eksemplar af rapporten med dokumentation af måle- eller beregningsmetode skal sendes 
til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at målingerne/beregningerne er udført. 

Driftsjournal 

33. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

 
 
3 Pt. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om henholdsvis ekstern støj fra virksomheder og måling af ekstern støj 
fra virksomheder. 
4 Pt. Bekendtgørelse nr. 1770 af 28. november 2020 om kvalitetskrav til miljømålinger 
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a. Løbende registrering af art, fraktion og mængde af modtaget farligt affald med 
angivelse af navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvorfra 
affaldet er leveret. 

b. Løbende registrering af art, fraktion og mængder af fraført affald med angivelse af 
navn og adresse samt CVR- og P-nummer på de virksomheder, hvortil affaldet er 
leveret. 

c. Dato for og resultatet af den visuelle kontrol nævnt i vilkår 29 samt eventuelle 
foretagne forbedringer. 

d. Dato for og resultat af det uvildige eftersyn af tætte belægninger, befæstede arealer 
og gulve, særlige oplagsområder samt eventuelle foretagne forbedringer. 

Ved udgangen af hvert kvartal registreres endvidere mængden af hver af de oplagrede 
affaldsfraktioner, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag. 

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden. 
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Bemærkninger til vilkårene 

Nedenstående tabel uddyber hvilke standardvilkår som ikke er inkludere samt hvorfor. Vilkårs 
numrene udgør de respektive numre nævnt i standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17. 
 

Vilkårs nr. i 
standardvilkårsbekendtgørelsens 
afsnit 17 

Forklaring for eksklusion 

14-18, 28-29 Der vil kun blive oplagret spildfortynder, hvorfor krav om oplag af 
andre typer af farligt affald ikke er relevant. 

27 Der forefindes ingen afspærringsventiler i sumpe, brønde og 
lignende opsamlingsbassiner beliggende i ikke- overdækkede 
arealer. 

39-40, 48 Der vil ikke forekomme udendørs oplag, tanke eller tankgårde 
45 Oplaget af spildfortynder vil ikke foregå i gruber, men på gulv med 

opkant. 
51 Ingen automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer. 
19-24, 42, 53, 55 Der vil ikke være etableret stationære tankanlæg eller øvrige faste 

rør og slanger til oplaget af spildfortynder. 
49 Der vil ikke blive foretaget rengøring og derfor ikke forekomme 

rengøringspladser. 
Vilkårs nr. i 
standardvilkårsbekendtgørelsens 
afsnit 17 

Forklaring for ændring 

5, 35-37, 44, 47, 52, 54 og 56 Redaktionel ændring således vilkåret kun omfavner aktuelle 
forhold. 

9 Vilkåret er omskrevet fra tabel til tekst, da der kun er tale om oplag 
at enkelt fraktion af farligt affald. 

31-32 Samlet til ét vilkår. 

Tilføjede vilkår, som de står i 
denne godkendelse 

Forklaring/Begrundelse 

22, 32 Der er fastsat støjkrav i de mest relevante områder, herunder 
erhvervsområdet samt nærmeste liggende boliger i det åbne land. 
Det vurderes, at boligområder og rekreative områder er så langt fra 
virksomheden (godt 400 meter væk), at støj ikke vil være en 
udfordring for disse områder. Dette skal kunne dokumenteres efter 
forlangende. 
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Begrundelse for afgørelsen 

De primære miljømæssige risici forbundet med dette oplag af farligt affald og af kemikalier til brug 
i malerindustrien er: 

 Luftforurening v. fordampning af kemikalier 
 Forurening af jord, grund- og overfladevand ved spild 

 
Vejle Kommune vurderer, at de meddelte vilkår giver tilstrækkelig kontrol med forureningsrisikoen 
og giver derfor tilstrækkelig beskyttelse af det omgivende miljø. 

Grundlaget for godkendelsen 

Lovgrundlag 

 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 
 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15 november 2021 om godkendelse af listevirksomhed 

(godkendelsesbekendtgørelsen) 
 Bekendtgørelse nr. 2079 af 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af 

listevirksomhed (standardvilkårsbekendtgørelsen) 
 
Vejle Kommune er godkendende og tilsynsførende miljømyndighed.  
 
Miljøgodkendelsen er behandlet efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelser efter § 33 
stk. 1 er omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år fra modtagelsen eller ved påklage 8 år fra 
endelig afgørelse. Herefter kan myndigheden tage de enkelte vilkår op til revision. 
 
Virksomheden er omfattet af følgende listepunkter: 
 
D 201:  
”Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, 
produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til 
væsentlig forurening. 
   
Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, 
herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortset fra flydende 
kvælstofholdige gødningsstoffer. 
 
Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.” 
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K 203: 
”Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en 
kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 
210, K 211 eller K 212. 
 
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for 
nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de 
under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.” 

Sagsakter 

 Ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget den 3. august 2022 
 Supplerende informationer modtaget mellem den 22. august 2022 og 5. december 2022. 
 VVM-screeningsafgørelse (efter miljøvurderingsloven) af 30. august 2022 

Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

Bent Hansen Malervarer ApS 
Kongeløkken 24 
5580 Nørre Aaby 
Kontaktperson: Martin Gramstrup 
 
Placering:  Industrivej 104, 7080 Børkop, matr. Nr. 22AE GÅRSLEV BY, GÅRSLEV 
 
Tlf.: 21727807 
Mailadresse:  benthansenaps@gmail.com 
CVR:  40982213 
P-nr:  1025297705 
 
Virksomheden er registreret i Energistyrelsens affaldsregister som indsamlingsvirksomhed.  

Miljøvurdering (VVM) og habitatvurdering 

Da projektet er omfattet af punkt 11. b i Miljøvurderingslovens5 bilag 2 er der sideløbende med 
denne miljøgodkendelse foretaget en screening af, om en vurdering af virkninger på miljøet er 
påkrævet.  
 
Der er truffet særskilt afgørelse om dette. I samme afgørelse er der foretaget en vurdering af, om 
der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-
områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen6. Konklusionen er, at projektet ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (VVM-pligt) og heller ikke omfattet af krav om habitatkonsekvensvurdering. 
Se bilag 2 for kort over nærtliggende Natura 2000-områder. 

 
 
5 LBK nr 1976 af 27/10/2021 – Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM). 
6 BEK nr 2091 af 12/11/2021 - Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter 
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Bedst tilgængelig teknik (BAT) 

I forbindelse med den miljøtekniske vurdering, vurderes om virksomheden med det ansøgte projekt 
har begrænset forureningen, så det svarer til, hvad der kan opnås ved anvendelse af ”bedste 
tilgængelige teknik (BAT)”. 
 
K 203 har standardvilkår, hvilket betragtes som BAT. Afsnit 17 af standardvilkårsbekendtgørelsen7 
beskriver listepunktet. 
D 201 er hverken omfattet af standardvilkår eller BREF-dokument (BAT reference dokument), 
hvilket betyder, at myndigheden konkret skal vurdere hvad der er BAT. 

Miljøteknisk beskrivelse 

Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, modtaget i Byg & Miljø og senere ajourført via 
mail, udgør den miljøtekniske beskrivelse af virksomhed. Vejle Kommunes vurdering af 
virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår under afsnittet ”Vejle Kommunes miljøtekniske 
vurdering”. Følgende er en opsummering af virksomhedens beskrivelse. 

Beliggenhed  

Lagerbygningen etableres på adressen Industrivej 104, 7080 Børkop, matr. Nr. 22AE GÅRSLEV BY, 
GÅRSLEV. Lagerbygningen placeres i Erhvervsområdet 5.E.3. Området er derudover omfattet af 
lokalplan 1355, vedtaget af Vejle Byråd den 5. oktober 2022. Virksomheden ligger i lokalplanens 
delområde 3. Områdets anvendelse er fastlagt til bl.a. lagervirksomheder i miljøklasserne 2-5 og 
kategoriseres som områdetype 2 i henhold til støjvejledningen8, på baggrund af den fastlagte 
anvendelse.  

Etablering, indretning og drift 

Der ønskes at etablere en ny lagerhal med driftsstart når byggeriet står færdigt. Den 5. september 
oplyste ansøger at driftsstart forventes i løbet af første kvartal 2023. 
Lagerbygningens samlede størrelse er på 395 m2 som inkluderer et læsseområde, tappeområde 
samt oplagsområde. Hallen vil ikke blive opvarmet, altså etableres et ”koldt”, ikke-isoleret lager. I 
lagerområdet vil der blive etableret en 30 cm høj støbt kant til tilbagehold af evt. spild.  
Indretningen kan ses i bilag 1.  
 
Der er adgang til lagerhallen fra Højgårdsvej. 
 
Der vil ikke forekomme udendørsaktiviteter bortset fra til- og frakørsel. Al oplag vil foregå 
indendørs. 

 
 
7 BEK nr 2079 af 15/11/2021 - Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed 
8 Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 
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Til- og frakørsel ved virksomheden 

Til- og frakørsel vil foregå når varer modtages med lastbil samt ved aflevering af indhentet 
spildfortynder fra virksomhedens kunder. Der vil kun forekomme til- og frakørsel på hverdage, 3-4 
dage om ugen og typisk med én frakørsel først på dagen og én tilkørsel om eftermiddagen.  

Luft 

Der vil blive etableret et procesudsug, således at den fordampning som måtte forekomme bliver ledt 
ud af lagerbygningen. Afkast føres 1 meter over det sted på taget, hvor afkastet placeres. 
Omtapningen udføres vha. hævertpumpe, som føres ned i mindre åbning i 200 L tromler og en slange 
føres ned i den mindre emballage. Fordampningen er derfor begrænset til åbningen ved de 
respektive beholdere. Der vil blive omtappet en tromle i timen. 
 
Produkter som vil blive omtappet til mindre emballager inkludere følgende: 
 

Produkt Stof %-indhold B-værdi 
(mg/m3) 

Klasse Hovedgruppe 

BH fortynder Toluen (CAS: 108-
88-3) 

25% 0,4 III 2 

BH fortynder Acetone (CAS: 67-
64-1) 

10-20% 0,4 III 2 

BH fortynder Propan-2-ol (CAS: 
67-63-0) 

5-10% 1 III 2 

EJM fortynder Toluen (CAS: 108-
88-3) 

>80% 0,4 III 2 

EJM fortynder Propan-2-ol (CAS: 
67-63-0) 

<20% 1 III 2 

EJM 
fortynder 

2-methylpropan-1-ol 
(CAS: 78-83-1) 

<20% 0,4 III 2 

EJM fortynder 4-methylpentan-2-
on (CAS: 109-02-4) 

<20% 0,2 II 2 

Silikonefjerner 1-ethoxypropan-2-ol 
(CAS: 1569-02-4) 

1-10% - - - 

Silikonefjerner Kulbrinter, C9-C10, 
n-Alkaner, 
Isoalkaner, Cyclener, 
< 2% Aromater 

>50% 0,03 (L) III 2 

Acetone Acetone (CAS: 67-
64-1) 

90-100% 0,4 III 2 

 
Produkterne ”EJM fortynder” og ”BH fortynder” er begge defineret som blandingsfortyndere efter 
definitionen fra luftvejledningen9 2001 samt den nye luftvejledningen som pt. er i høring.  

 
 
9 VEJ nr 9529 af 01/01/2001 - Luftvejledningen 
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Spildevand og overfladevand 

Der vil ikke forekomme afløb fra lagerbygningen. Afløb til overfladevand på udendørs arealer hvor 
der foregår transport af kemikalier, vil have installeret afspærringsventil i henhold til 
standardvilkår.  

Vejle Kommunes miljøtekniske vurdering 

Planforhold 

Det vurderes at virksomheden kan rummes inden for det eksisterende plangrundlag.  

Indretning og drift  

Da oplaget ikke opvarmes, tages der ikke stilling til optimal energiudnyttelse. På baggrund af Vejle 
Beredskabs udtalelser, skal virksomheden have en brandteknisk godkendelse.  

Støj 

I henhold til standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17.2 omkring væsentligste miljøforhold for 
aktiviteter omfattet af K 203, inkludere støjkilder: 

- Omlastning og omembalering af affald 
- Håndtering af emballager med og uden farligt affald 
- Kørsel til og fra samt internt på virksomheden  
- Spuling af emballager, køretøjer mv. 

 
Da der ikke forekommer spuling af emballager, køretøjer eller anden form for rengøring af materiel 
på virksomheden, er der ikke forholdt sig til denne del.   
 
Nærmeste bolig ligger 200 m fra lagerbygningen på adressen Thorsmindevej 6, 7080 Børkop. De 
vejledende støjgrænseværdier her, for boliger i det åbne land, i henhold til miljøstyrelsens 
vejledning nr 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder, vurderes til at kunne overholdes. 
 
Der er ikke krævet støjdokumentation i forbindelse med ansøgningen, da dette ikke kræves af den 
pågældende virksomhedstype i godkendelsesbekendtgørelsen.  
 
På baggrund af virksomhedens ansøgning vurderes det, at den ønskede placering kan rumme 
projektet, uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til 
omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.  
 
Da antallet af til- og frakørsler udgør en lille del af områdets samlet lastbilskørsel og at der kun 
køres i hverdagene, vurderes trafikstøj ikke til at udgøre en væsentlig miljømæssig gene. Dette 
inkludere også evt. lavfrekvent støj infralyd og vibrationer. 
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Luftemission 

Eftersom arbejdstilsynet vurderer at der skal etableres punktudsug fra omtapningsaktiviteten, skal 
der etableres afkast. Da omtapningsaktiviteten er miljømæssigt forbundet med listeaktiviteten K 
203, stilles der krav om en afkasthøjde på 1 meter (over tagryg) i henhold til 
standardvilkårsbekendtgørelsens afsnit 17. Omtapningen sker under forhold som sikre lav 
fordampning og sammen med højden af afkast forhindres luftforurening. 
 
Mængden af omtappet produkter sammen med en begrænset overflade hvorfra kemikalierne kan 
fordampe sandsynliggøre en massestrøm (emissionsmængde) på under 6250 g/h.  
Vejle Kommune har lavet et skøn over fordampningen af acetone og har brugt dette i en 
spredningsfaktorberegning. Denne resulterede i en faktor betydeligt under 250 g/m3, hvorfor der 
ikke bliver efterspurgt en OML-beregning for at sikre at B-værdien er overholdt. Et afkast på 1 
meter over tag vurderes derfor at sikrer en tilpas fortynding samt at der ikke er behov for at 
foretage emissionsbegrænsning. 

Lugt 

Lugtemissionen forventes at være begrænset, og lugtrelateret standardvilkår er indført. 

Affald 

Virksomheden er omfattet af Vejle Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.  

Jord og grundvand 

Området indeholder drikkevandsinteresser dog ikke særlige drikkevandsinteresser (OSD). 
Virksomheden ligger heller ikke inden for indvindingsoplandet til et vandværk. 
 
Kemikalier og farligt affald bliver oplagret indendørs med 30 cm høj støbt kant, og derved sikres 
jord og grundvand imod evt. spild. Derudover etableres afspærringsventil, som kan lukkes ved 
uheld som ellers ville lede kemikalier igennem overfladevandssystemet.  
Med ovenstående vurderes det at de forhold med potentiel forurening af jord og grundvand som 
virksomhedens har redegjort for, er blevet taget højde for.  

Spildevand og overfladevand 

Virksomheden oplyser at der ikke forekommer processer, der giver anledning til udledning til 
processpildevand.  
 
Projektet på Industrivej 104, 7080 Børkop skal efterleve spildevandsplanens afløbskoefficient på 
0,6. Befæstelsesopgørelse med areal, befæstelse og tilhørende nedløbskoefficient er blevet sendt 
til Vejle Kommune, hvilket dokumentere at afløbskoefficienten overholdes.  

Ophør af virksomheden 

Virksomheden er omfattet af standardvilkår og derfor er der sat vilkår om emnet.  
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Egenkontrol 

Virksomheden er omfattet af standardvilkår, hvori egenkontrol også er beskrevet og derfor 
inkluderet i denne afgørelse.  

BAT 

Ved at leve op til de standardvilkår som virksomheden er omfattet af, betragtes kravene om 
indføring af BAT som efterkommet.  

Øvrige bemærkninger 

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 44 skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden 
påbegynder driften, skriftligt give meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden.  
 
Jf. miljøbeskyttelseslovens § 73 c skal den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade 
straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den 
overhængende fare for en miljøskade. Den ansvarlige for en miljøskade skal straks iværksætte 
ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yderligere 
skade. 
 
Jf. miljøbeskyttelseslovens § 71 skal Vejle Kommune straks underrettes om eventuelle 
driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor.  
 
Ved uheld eller driftsstop, som medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, skal 
virksomheden endvidere straks underrette alarmcentralen på tlf. 112. Alarmcentralen vil så foretage 
evt. underretning af den fælles miljøvagtordning i Trekantområdet samt Vejle Centralrenseanlæg. 
 

Udtalelse fra høringsberettiget 

Vejle Spildevand har bemærket at oprindelig placering af lagerhallen, var problematisk ift. 
regnvandsledningen som ligger på matriklen. I bilag 1 kan ses den endelige situationsplan og som er 
placeret acceptabelt ift. regnvandsledningen.  
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Kopiliste og bilagsoversigt 

 Bent Hansens Malervarer ApS – Martin Elkær Gramstrup, benthansenaps@gmail.com 
 Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2,1 sal, 6000 Kolding, 

stps@stps.dk  
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 
 DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk 
 DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk 
 DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk 
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk og 

trekantområdet@friluftsraadet.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerfundet.dk 

 
Bilag 1: plantegning og oversigtstegning over lagerbygningen og dens placering. 
Bilag 2: placering af lager ift. Nature 2000 områder 

Klagevejledning 

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 
7. december 2022. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 4. januar 2023.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller 
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig 
for Vejle 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 Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune 
fastholder afgørelsen, sender kommunen 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 er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 
bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se 
betingelserne for at blive fritaget.  

Indbringelse for domstol  

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at 
afgørelsen er meddelt.  
 
 
Miljøgodkendelsen er udarbejdet af  
Mathias Freiberg  
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Bilag 1 – situationstegning og plantegning 
 
Vedhæftet særskilt. 

Bilag 2 – Natura 2000 områder 

 

Kortet viser placering af lageret samt markeret områder med de nærmeste omkringliggende Natura 2000 
områder – Højen Bæk og Munkebjerg Strandskov.


