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AFGØRELSE 

i sag om udvidelse af Reno Djurs I/S, deponeringsanlæg i Balle 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven1. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Norddjurs Kommunes afgørelse af 30. juni 2014 om tillæg til 

miljøgodkendelse til etablering af deponeringsenheden etape IIIa på Reno Djurs I/S, Balle, idet 

nævnet tilføjer følgende vilkår: 

 

Vilkår 38 a: 

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyn-

dighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet2. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.  

  

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

  

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse med senere ændringer  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer 



 

2 

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Sagen vedrører Norddjurs Kommunes afgørelse af 30. juni 2014 om miljøgodkendelse til etablering af 

etape IIIA på deponeringsanlægget, matr. 11b og 2k Glatved By, Hoed, Norddjurs Kommune. 

  

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af en nabo. Der klages over lugtgener fra 

virksomheden, som bevirker, at husene mister værdi, og klager mener, at der bør stilles krav om 

lugtmåling. 

 

Sagens oplysninger 

Virksomheden er et deponeringsanlæg til blandet affald. 

 

Virksomheden deponerer på nuværende tidspunkt på et område benævnt etape IIA, som er opdelt i 

et antal celler til forskellige affaldstyper. Nogle af cellerne forventes at mangle kapacitet inden for 

ca. 6 år, hvorfor der ønskes godkendt en fremtidig etape. 

 

Deponeringsetapen etableres i 3 faser med en levetid på forventet hhv. 11 år, 16 år og 23 år. 

 

Etape IIIa ligger mellem 0,3 og 1,3 km fra kysten til Kattegat, og anlægget er klassificeret som et 

kystnært deponeringsanlæg. Etapen opfylder betingelserne for anvendelse af faktor 3 -reglen i depo-

neringsbekendtgørelsen3. 

 

Med godkendelsen har Norddjurs Kommune klassificeret etapens enheder som følger:  

 

- Enheder til mineralsk affald klassificeres som kystnære enheder (MA1) 

- Enheder til blandet affald klassificeres som kystnære enheder (BA)  

- Enheder til farligt affald klassificeres som kystnære enheder (FA3). 

 

Virksomheden har søgt om at modtage følgende affaldstyper på anlægget: 

 

 Deponeringsegnet affald til deponering 

 Genanvendeligt affald og forbrændingsegnet affald, der efterfølgende evt. oplag fraføres.  

 

Efter modtagelse af affaldet køres det deponeringsegnede affald til den relevante deponeringscelle, 

hvor det læsses af og kompakteres, eventuelt (for shredderaffald) efter tilsætning af vand. Usorteret 

affald køres til en lukket sorteringshal, hvor der sker maskinel sortering, og fraktionerne køres til 

forbrænding, genbrug eller deponering. 

 

Det oplyses videre i ansøgningen, at ved modtagelse af lugtende affaldstyper dækkes disse umidde l-

bart under deponering, og at der ikke hidtil er modtaget klager fra omgivelserne over lugtgener fra 

deponeringsanlægget. Kommunen har på den baggrund vurderet, at lugtgener i omgivelserne fra 

anlægget vil være begrænsede.  

 

                                                
3
 Deponeringsbekendtgørelsens § 3, nr. 15: ”Faktor 3-reglen: En regel om, at godkendelsesmyndigheden eller 

tilsynsmyndigheden i forbindelse med optagelse af affaldstyper på et kystnært deponeringsanlægs positivl i-

ste for bestemte parametre kan acceptere op til tre gange højere grænseværdier for affaldets faststofindhold 

og udvaskningsegenskaber end de grænseværdier, som er anført i bilag 3, jf. punkt 9. ” 
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I godkendelsen har Norddjurs Kommune stillet følgende vilkår i forhold til luftforurening:  

 

37. Driften af deponeringsanlæggets etape III må ikke give anledning til støvgener udenfor anlæggets områ-

de. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 

38. Virksomheden skal hindre vindflugt af affald. 

 

Kommunens bemærkninger til klagen 

Norddjurs Kommune har den 20. august 2014 kommenteret klagen og har blandt andet skrevet: 

 

I forhold til klagers bemærkninger vedrørende lugt kan det oplyses, at Norddjurs Kommune har taget ud-

gangspunkt i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. juli 2013, sag NMK-10-00231 vedrørende ”Afgørel-

se i sag om revurdering af godkendelse for Odense Nord Miljøcenter”.  

 

Der er blevet svaret på klagers indsigelse af den 8. januar 2014. Bemærkningerne er en del af det endelige 

kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 050-707.  

 

Med hensyn til bemærkningerne vedrørende værditab af huse kan Norddjurs Kommune oplyse, at ejendoms-

værditabet ikke er et parameter, der indgår i en vurdering af om en miljøgodkendelse skal meddeles.  

 

Naboer beskyttes via den generelle lovgivning med tilhørende grænseværdier mv. Inden for det regelsæt 

som kommunerne administrerer, er der ikke adgang til at få kompensation for ejendomsværditab. Når de 

plan- og miljømæssige forhold er på plads, betragtes ejendomsværditabet som udgangspunkt som en ersta t-

ningsfri regulering, som man må leve med. 

 

Da det regelsæt kommunen er underlagt i denne type sager, ikke giver mulighed for at g ive adgang til at 

give kompensation for ejendomsværditab, er klagers henvendelse heller ikke blevet forelagt Norddjurs Kom-

munes politikere. 

 

Norddjurs Kommune kan endvidere ikke rådgive klager om muligheden for erstatning ad andre kanaler end 

de regelsæt som kommunen administrerer. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Den omhandlede virksomhed er omfattet af bestemmelserne om godkendelse af forurenende vir k-

somhed i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet virksomheden er optaget på punkt 5.4 på bilag 1 til 

godkendelsesbekendtgørelsen4: ”Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direk-

tiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om 

dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert af-

fald”.  

 

Anlægget er desuden omfattet af deponeringsbekendtgørelsen 5. Deponeringsbekendtgørelsen fast-

lægger blandt andet en række drifts- og kontrolvilkår til deponeringsanlæg, som skal overholdes.  

 

                                                
4
 Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed med senere ændringer (godken-

delsesbekendtgørelsen) 
5
 Bekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg 
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Siden 1. juli 2014 har Miljøstyrelsen været godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. 

Tidligere var Norddjurs Kommune godkendelsesmyndighed og Miljøstyrelsen tilsynsmyndighed for 

virksomheden. 

 

Nævnet har begrænset sin prøvelse til de spørgsmål, der er rejst i klagen, jf. § 12a i bekendtgørelse nr. 

736 af 14. juni 2013 af lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

Klager frygter, at udvidelsen af deponeringsanlægget vil medføre lugtproblemer , og efterlyser krav til 

lugt og krav om lugtmålinger. 

 

Nævnet bemærker hertil, at Norddjurs Kommune har lagt til grund, at der ikke vil opstå væsentlige 

lugtgener fra anlægget. Nævnet har ikke grundlag for at tilsidesætte denne vurdering. Norddjurs 

Kommune henviser i den forbindelse i sine bemærkninger til klagen til nævnets afgørelse af 13. juli 

2013 i sag om revurdering af godkendelse for Odense Nord Miljøcenter (NMK-10-00231). I denne sag 

havde Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed fastsat et generelt genevilkår samt vilkår med en 

konkret lugtgrænse og et vilkår om efterprøvning af lugt. Nævnet slettede de to sidstnævnte vilkår, 

da der ikke fandtes nogen anerkendt metode til måling af lugt fra fladekilder, som deponeringsanlæg 

henhører under. 

 

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften har den 20. november 2014 udgivet Rapport 

nr. 69: Diffuse lugtemissioner – Idékatalog. Rapporten skriver i sammenfatningen blandt andet:  

 

Bestemmelse af emissioner fra diffuse kilder er vanskeligt, og der findes ingen standardiserede metoder til 

dette. Derfor er der mange forskellige metoder i brug, og opgørelser af emissioner fra f.eks. komposterings - 

og rensningsanlæg viser stor variation. Regulering på grundlag af målinger skal derfor udføres med forsi g-

tighed. Målinger kan hjælpe ved vurdering af forskelle mellem lugtkilder og vurdering af effektiviteten af ti l-

tag til lugtreduktion. 

 

(…) 

 

Vilkår kan bedst fastsættes som indretnings- og driftsvilkår. 

 

Nævnet må på denne baggrund konstatere, at der fortsat ikke findes en objektiv metode til måling af 

lugt fra et deponeringsanlæg. Nævnet er derfor enig med Norddjurs Kommune i, at  der ikke er 

baggrund for at kræve lugtmåling eller at fastsætte lugtgrænseværdier. 

 

Nævnet finder imidlertid, at der bør tilføjes et generelt vilkår om, at anlægget ikke må give anled-

ning til væsentlige lugtgener uden for anlægget. Hermed har Miljøstyrelsen mulighed for, hvis det 

mod forventning skulle vise sig, at de planlagte foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, at stille yderl i-

gere krav om lugtbegrænsende foranstaltninger. Dette vilkår indgår som standardvilkår for en lang 

række virksomhedstyper.  

 

Med hensyn til spørgsmål om værdiforringelse som følge af ulemper i forbindelse med deponerings-

anlægget kan nævnet oplyse, at sådanne spørgsmål må afgøres af domstolene efter almindelige 

erstatningsretlige regler, herunder naboretten.  
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Natur- og Miljøklagenævnet ændrer på denne baggrund Norddjurs Kommunes afgørelse af 30. juni 

2014 om tillæg til miljøgodkendelse til Reno Djurs, etape IIIA, idet nævnet tilføjer følgende vilkår: 

 

Nyt vilkår 38 a: 

Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyn-

dighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Susanne Mieth Andersen 

Specialkonsulent 
/ 

Bente Jensen  

Civilingeniør 
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Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

Reno Djurs I/s, Nymandsvej 11, 8444 Balle, renodjurs@renodjurs.dk    

 

Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa, norddjurs@norddjurs.dk marik@norddjurs.dk 

 

Miljøstyrelsen, Virksomheder, mst@mst.dk  

  

Knud Adamsen, Ålsrodevej 93, Ålsrode, 8500 Grenaa aadamsen@dlgmail.dk  
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