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GenVej A/S  
Mørupvej 2 
7184 Vandel 
 
Att: Jakob A. von Essen    
 

 

 

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse – Afslag på 
vilkårsændring og påbud om ændring af vilkår. 
Vejle Kommune har den 13. december 2022 modtaget ansøgning om tillæg til 
miljøgodkendelse. Genvej A/S er miljøgodkendt den 29. september 2015. 
Godkendelsen omfatter listepunkt K203, K206 og K212 i bekendtgørelse om 
godkendelse af listevirksomhed nr. 2080 af 15.11.2021.  
 
Nærværende afslag på vilkårsændring og varsel om påbud om ændring af vilkår har 
været i høring hos GenVej A/S, og de har fremsendt kommentarer den 24. februar 
2023. 
 
Vejle Kommune har foretaget en vurdering af kommentarerne og er kommet frem til 
at afgørelsen vedr. ikke ændring af Vilkår 14, af hensyn til recipienten Vandel Bæk, 
fastholdes. Ændringen af vilkår 21 fastholdes som beskrevet  
 

Afgørelse og vurdering 

Vedrørende Vilkår 14:  
Vejle Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke kan imødekommes, idet der ønskes 
oplag af jord af ukendt forureningsgrad ved modtagelsen (dog som udgangspunkt 
kategori 1 og 2) på tæt belægning hvor overfladevandet ledes til bassin og rensning 
inden udledning til Vandel Bæk.  
 
Da GenVej A/S i forvejen ikke kan efterleve vilkår vedrørende overfladevand 
(vilkår 60 – med angivelse af udledningskrav) vil det ikke være miljømæssigt 
forsvarligt at ændre vilkår 14 som ønsket.  
 
Vedrørende Vilkår 21:  
Vejle Kommune vurderer, at det ansøgte, kan imødekommes, idet ændringen 
omhandler håndtering af jord med fri olie- og kemikaliefase; som håndteres i hallen. 
Der vurderes at den administrative grænse nævnt i den miljøtekniske beskrivelse i 
GenVej A/S miljøgodkendelse af 29. september 2015 ikke er relevant. 
 
Vejle Kommune finder, at der i forbindelse med den ønskede ændring ikke kan 
antages, at opstå væsentlige ændringer i virksomhedens påvirkning af 
miljøforholdene i omgivelserne.  

Jan Støttrup Andersen 
 
Mobil tlf.: 2168 0084 
JSTAN@vejle.dk 
 
Her bor vi: 
Kirketorvet 22 
7100 
 
16. marts 2023 
 
J. nr.: 09.02.16-P19-1-22 

Teknik & Miljø 
Industri & Landbrug 
 
Åbningstider 
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
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Vilkåret ændres derfor til:  

Vilkår 21. - Der må ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase hvis beskaffenhed gør at 
jorden ikke kan håndteres forsvarligt i hallen. Ved forsvarlig håndtering forstås at jord af ukendt 
forureningsgrad skal placeres således at sammenblanding med andet jord eller lignende ikke kan 
ske og at der ikke kan ske påvirkning af arealer udenfor hallens område. 

 

Oplysninger i sagen  

GenVej A/S søger om ændring af 2 vilkår i deres gældende miljøgodkendelse. 
 
Vedrørende Vilkår 21  
Der må ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase eller jord der kan defineres som  
farligt affald jf. affaldsbekendtgørelsen 

 

Ønskes ændret til: 

 

Vilkår 21  
Der må ikke modtages jord med fri olie- eller kemikaliefase hvis beskaffenhed gør at jorden ikke 
kan håndteres forsvarligt i hallen 

 
og 
 
Vedrørende Vilkår 14:  
Virksomheden må kun modtage og opbevare nedenstående arter og fraktioner af affald, jf. tabel 1. 
Opbevaringen skal ske i henhold til de eventuelle særlige krav til opbevaring, der fremgår af tabel 1, 
kolonne 4, og i de oplagsområder eller tanke, der er angivet i tabel 1, kolonne 5. 
 
Tabel 1 Udsnit af tabel 1 i den nuværende miljøgodkendelse1, tabellen er gengivet i det omfang der findes nødvendigt for 
ansøgning om tillæg. 
 

Kolonne 1  
 

Kolonne 2  Kolonne 3  Kolonne 4  Kolonne 5  

Affaldsart eller -  
fraktion  
 

EAK-  
kode  

Maksimalt  
oplag ton/år  

Særlige krav til  
opbevaring  

Oplagsområder  
eller tanke  

Jord af ukendt 
forurenings-grad 
ved modtagelsen 
(dog som 
udgangspunkt 
kategori 1 og 2) 
  

17.15.03 
17.05.04  

5.000  Skal opbevares i 
hallen  

Opbevares i 
hallen  
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Ønskes ændret til: 
 
Vilkår 14  
Punket i vilkår 14 som omhandler jord til kartering, ønskes ændret sådan at det maksimale  
oplag ton/år ændres til 45.000 ton/år. Ydermere ønskes der at ændre på opbevaringsstedet af  
dette oplag.  
 
Tabel 2 Udsnit af tabel 1 i den nuværende miljøgodkendelse1, hvor der er rettet i kolonne 3,4 og 5. 
 

Kolonne 1  
 

Kolonne 2  Kolonne 3  Kolonne 4  Kolonne 5  

Affaldsart eller -  
fraktion  
 

EAK-  
kode  

Maksimalt  
oplag ton/år  

Særlige krav til  
opbevaring  

Oplagsområder  
eller tanke  

Jord af ukendt 
forurenings-grad 
ved modtagelsen 
(dog som 
udgangspunkt 
kategori 1 og 2)  

17.15.03 
17.05.04  

45.000  Skal opbevares 
på tæt belæg-
ning hvor over-
fladevandet le-
des til bassin og 
rensning inden 
udledning til 
vandel bæk.  
Ved mistanke 
eller indtryk (syn 
eller lugt) om 
forurening 
placeres dette i 
hallen.  
 

Skal opbevares 
på tæt belæg-
ning hvor over-
fladevandet le-
des til bassin og 
rensning inden 
udledning til 
vandel bæk.  
Ved mistanke 
eller indtryk (syn 
eller lugt) om 
forurening 
placeres dette i 
hallen.  

 
 

Klage vejledning  

Afgørelsen kan påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens1  
§ 91. 
 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber den 16.04.2023 

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. 
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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 at bruge 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 

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen, i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1, skal  
anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
 
Afgørelsen annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside den 20. marts 2023 
 
 
Eventuelle spørgsmål til afgørelsen kan rettes til undertegnede.  
 

Venlig hilsen 
 
Jan Støttrup Andersen 
Miljøsagsbehandler 
 

Afgørelsen er sendt i kopi til.: 
 Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, mst@mst.dk 
 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, 

stps@stps.dk 
 DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk, dn@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, kreds@friluftsraadet.dk, 

trekantomraadet@friluftsraadet.dk 
 Sundhedsstyrelsen, sesyd@sst.dk 
 Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk 
 Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk  
 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
 Naturstyrelsen – Randbøldal, nst@nst.dk 
 Vejle Sportsfiskerforening, vsf@vsf.dk 
 Dansk Akvakultur – Niels Henrik Henriksen, niels@danskakvakultur.dk 


