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PEAB Asfalt A/S 

Mørupvej 2  

7184 Vandel 

 
 
 

Fornyet indskærpelse af vilkår i miljøgodkendelse og 
påbud om driftsvilkår 
 
 
Fornyet indskærpelse af vilkår i miljøgodkendelse 
 
Vejle Kommune indskærper, at vilkår 4 i miljøgodkendelsen af 29. september 2015 
skal overholdes. Vilkåret vedrører virksomhedens lugtbidrag i omkringliggende 
områder.  
 
Indskærpelsen meddeles med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven1, jf. § 68 og 69, stk. 
1, der omhandler lovliggørelse af ulovlige forhold.  
 
Klagevejledning indskærpelse 
Ovenstående indskærpelse af allerede gældende bestemmelser, kan ikke påklages 
til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 3. 
 
 
 
 
 
Påbud om driftsvilkår 
 
Vejle Kommune har den 1. november 2021 modtaget en akkrediteret rapport  
omhandlende præsentationskontrol for overholdelse af lugtvilkår i virksomhedens 
miljøgodkendelse af den 29. september 2015.  
 
Rapporten viser, at lugtemissionen giver anledning til væsentlige lugtgener i 
omgivelserne. I henhold til vilkår 4 i miljøgodkendelsen af den 29. september 2015 
må virksomheden ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, 
der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlig for omgivelserne.  
 
Lugtrapporten fremsendt den 1. november 2021 viser, at lugtbidraget ved de 
nærmeste boliger er 24 LE/m3. Virksomheden må ikke give anledning til et samlet 
lugtbidrag på mere end 5 LE/m3.  
 
 
 
 

Jan Støttrup Andersen 
 
Mobil tlf.: 2168 0084 
Mail: JSTAN@vejle.dk 
 
Her bor vi: 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
 
17. marts 2023 
 
J. nr.: 09.10.00-K02-36-22 

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 
 
 



 

 
 

SIDE 2/4 

Med baggrund i ovennævnte vil Vejle Kommune hermed påbyde: 
 

 
Påbud om stop for produktion af asfalt indeholdende genbrugsmateriale. 
 
Vejle Kommune påbyder PEAB Asfalt A/S, Mørupvej 2, 7184 Vandel straks at stoppe for 
produktion af asfalt indeholdende genbrugsmateriale; idet det antages, at det er ved denne 
produktion, at der sker overskridelser af vilkår 4 i virksomhedens miljøgodkendelse dateret  
29. september 2015. 
 
Påbuddet er meddelt efter miljøbeskyttelseslovens1 § § 69, stk. 1, nr. 1. 
 
Tilsynsmyndighedens påbud kan jf. miljølovens § 69, stk. 3 ikke påklages til anden administrativ 
myndighed. 
 

 
 
Påbuddet er blevet varslet velvidende at PEAB ønsker at opføre et højere afkast i forbindelse med 
asfaltproduktionen. PEAB Asfalt A/S har den 10. marts 2023 udtalt sig om indskærpelse og varsel 
om påbud; og virksomhedens synspunkter har indgået i kommunens vurdering af sagen, Vejle 
Kommune fastholder indskærpelsen og påbuddet om driftsvilkår 
 
Afgørelsen vil blive annonceret på Vejle Kommunes hjemmeside den 17. marts 2023. 
 
Det er PEAB Asfalt A/S ansvar at overholde lugtenhederne på 5 LE ved by og 10 LE ved nærmeste 
nabo på landet og det er derfor ikke sådan at PEAB Asfalt A/S kan fortsætte med at lugte med over 
5/10 LE frem til at en løsning, der kan håndtere den nuværende produktionsmængde og 
sammensætning, er opnået. 
 
PEAB Asfalt A/S er forpligtet til at overholde sin miljøgodkendelse hele tiden og under hele 
processen også selvom dette kan have økonomiske konsekvenser for PEAB Asfalt A/S. 
 
I perioden frem til at afkastet er etableret, så der kan gennemføres fornyede lugtemissionsmålinger, 
ønsker Vejle Kommune at blive underrettet om hvilke tiltag der søges gennemført for at mindske 
lugtgenerne mest muligt. Det kunne være omlægning af produktionen, ændring af parametre, såsom 
tid og temperatur, i arbejdsprocessen eller lignende. 
 
Når afkastet er etableret, skal der ansøges om tilladelse til opstart af produktion med 
genanvendelig asfalt – dette for at kunne gennemføre føromtalte lugtemissionsmålinger. 
 
 
 
 
 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3.1.2023 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven) 
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Vejle Kommune gør ligeledes opmærksom på, at PEAB Asfalt A/S har ret til aktindsigt i sagen. 
Tidspunktet for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk eller pr. e-mail med 
kommunen.  
 
Vejle Kommune er til disposition, hvis der er spørgsmål til sagen, eller hvis der ønskes en nærmere 
drøftelse af sagen. 

 
 
 
Historik  
Vejle Kommune har den 26. september 2015 meddelt miljøgodkendelse til PEAB Asfalt A/S. Den 5. 
november 2021 blev der meddelt en indskærpelse af vilkår 4 vedr. lugt i ovennævnte 
miljøgodkendelse. I henhold til indskærpelsen skal vilkår 4 overholdes.  
 
PEAB Asfalt A/S fremsendte den 5. november 2021 en plan for reduktion af lugt. Ifølge planen 
skulle installation og indkøring af lugtrensning foregå i sidste halvdel af marts 2022, hvorefter der 
ville blive foretaget en ny akkrediteret lugtmåling. Lugtmålerapporten skulle fremsendes til Vejle 
Kommune senest den 30. april 2022. 
 
Ovenstående er grundet forskellige årsager ikke blevet gennemført. 
 
Da der i perioden fra april og frem til juni 2022 er modtaget en hel del klager over lugt, har Vejle 
Kommune foretaget besigtigelser i området den 7. og 23. juni 2022 og den 6. juli 2022. Yderligere 
er der gennemført besigtigelse og møde med PEAB Asfalt den 8. juli 2022. Ved besigtigelserne er 
der konstateret lugt i et område omkring henholdsvis Gørding Skovvej og Kastanievej i 
vindretningen. 

Ved brev af 11. juli 2022 fremsendte Vejle Kommune et varsel om påbud til PEAB Asfalt A/S. Den 
14. juli 2022 indsendte PEAB Asfalt A/S sit svar på dette varsel.  
 
På et møde mellem Vejle Kommune og PEAB Asfalt A/S i august 2022 blev der præsenteret et 
system til røggas-rensning, og der blev aftalt at der skulle udfærdiges en handlingsplan for det 
videre forløb omkring reduktion af lugtgener i området. 11, august 2022 blev der fremsendt referat 
fra mødet; indeholdende en handlingsplan, som der var enighed om skulle iværksættes. 
 
Sideløbende med implementeringen af handlingsplanen er der til stadighed tilgået Vejle Kommune 
klager over lugt i området omkring PEAB Asfalt A/S – der er foretaget opfølgning på alle klager og 
produktionsdata fra PEAB Asfalt A/S viser, at det er når der produceres asfalt indeholdende 
genbrugsasfalt at lugtgenerne opstår. 
 
Alle aktiviteter i den aftalte handlingsplan er blevet gennemført i perioden august 2022 til og med 
november 2022 – ved test i oktober 2022 og 2 gange i november 2022 viste målinger ingen positiv 
effekt ved anvendelse af røggas-rensningsanlægget   
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Hvis omstående skulle give anledning til spørgsmål eller bemærkninger er I velkomne til at 
kontakte mig. 

 

Venlig hilsen 

 

Jan Støttrup Andersen 

Miljøsagsbehandler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 Naturstyrelsen – Randbøldal, nst@nst.dk 


