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VVM-Screening – anvendelse af knust beton i produktionen på NCC, Ejby
Industrivej 8, 2600 Glostrup

NCC Industry A/S har søgt om tillæg til deres nuværende godkendelse af
asfaltfabrikken i Ejby, da produktionsanlægget skal ombygges og da neddelt beton
skal indgå i produktionen af asfalt.
Asfaltfabrikker er som udgangspunkt ikke omfattet af krav om VVM-screening.
Denne VVM-screening vedrører derfor udelukkende genanvendelse af knust beton,
idet NCC genanvender knust beton i produktionen af varmblandet asfalt.
Glostrup Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden
yderligere miljøkonsekvensvurderinger efter Miljøvurderingsloven1
Baggrund
NCC genanvender beton i form af overskudsbeton fra betonproduktion samt f.eks.
udtjente belægningssten og fortovsfliser. Der anvendes ikke forurenet
bygningsbeton, som indeholder forurening med tungmetaller og PCB over
grænseværdierne i gældende restproduktbekendtgørelse. Det kan forekomme, at
NCC bliver tilbudt betonaffald, der er forurenet med olieprodukter. Materialerne
kan stamme fra f.eks. belægningssten på P-pladser. Beton forurenet med
olieprodukter anses ikke som et problem i asfaltproduktionen, da
asfaltproduktionen i sig selv tilsætter olieprodukter i asfalt i form af bitumen i
varmblandet asfalt og bitumenemulsion som klæbemiddel i forbindelse med
udlægningen.
Anvendelse af overskudsbeton mv. er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven2,
over anlæg, hvor der muligvis er en påvirkning af miljøet. Projektet falder ind under
bilag 2, punkt 11b ”Anlæg til bortskaffelse af affald”.
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Projekter, der er omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven1, må ikke påbegyndes,
før miljømyndigheden, her Glostrup Kommune, har vurderet, om projektet kræver
konkret miljøkonsekvensvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingslovens1 § 25.
Screening
NCC har udfyldt og fremsendt vedlagte skema omkring projektet. Glostrup
Kommune har gennemgået skemaet og finder det korrekt udfyldt.
Ved gennemgang af de enkelte punkter, der er relevant for denne vurdering, kan
konkluderes, at projektet ikke kan antages at have en væsentlig indvirkning på
miljøet.
Vi har med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning vurderet projektets
karakteristika, projektets placering samt arten af og kendetegn ved den potentieller
indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven1.
I vurderingen har vi især lagt vægt på:
 At hvis der anvendes bygningsbeton, så overholder det grænseværdierne i
gældende restproduktbekendtgørelse
 At hvis der anvendes olieforurenet beton, så tilsættes det til et produkt
(asfalt), der i forvejen indeholder olieprodukter i form af bitumen
 At anvendelsen af beton ikke øger produktionen, da betonen erstatter
jomfruelige materialer
I øvrigt finder vi ikke, at projektets karakteristika, placering eller art og kendetegn
ved den potentielle indvirkning på miljøet er så væsentlig, at projektet kræver
yderligere miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.
Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 21 i Miljøvurderingsloven1.
Offentliggørelse og gyldighed
Denne afgørelse skal jf. § 36 Miljøvurderingsloven1 offentligt bekendtgøres.
Afgørelsen med bilag kan ses på kommunens hjemmeside under ”Glostrup” –
”Høringer og afgørelser”.
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt, jf.
§ 39 i Miljøvurderingsloven1.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, jf. § 49 i Miljøvurderingsloven1.
Med venlig hilsen
Jens Jacobsen
Cand. techn. soc.

