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KNEBEL GENBRUGSSTATION 

FORORD 

Det er intentionen med nærværende projekt at etablere en ny genbrugsstation i Knebel ved at ud-
vide grunden for den eksisterende genbrugsstation, idet det ønskes at skabe en veldisponeret og 
brugervenlig genbrugsstation.  
Genbrugsstationen udformes med en containergrav, en ny mandskabs- og depotbygning, et om-
råde for kompost og plads til terrænstående containere.  
 
Den nuværende Knebel genbrugsstation er beliggende på matrikel nr. 1bd, Knebel By, Knebel. 
Stationen udvides ved at benytte den nederste del af matrikel nr. 20l, Knebel By, Knebel, som op-
købes af Reno Djurs. 
 
Adresse for den nuværende genbrugsstation er Møllevej 4B, 8420 Knebel.  
 
Renovering af Knebel Genbrugsstation skal opfylde gældende miljøkrav. 
 
Renoveringen af Knebel Genbrugsstation er opdelt i følgende 4 faser: 
Fase 1 - Sagsforberedende arbejde og skitseprojekt 
Fase 2 - Udarbejdelse af lokalplan 
Fase 3 - Hovedprojekt 
Fase 4 – Udførelse 
 

Nærværende skitseprojekt (Fase 1) er udarbejdet med henblik på at fastlægge grundlag for Fase 
2 - Udarbejdelse af lokalplan.  
 
Fase 2 Lokalplanen udarbejdes af den lokale kommune i samarbejde med Reno Djurs I/S 
 
Fase 3 påbegyndes når lokalplanens er godkendt og sendt i høringsfase således, at  
 
Fase 4 kan opstartes kort efter høringsfristens udløb. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator ingeniør Carsten T. Kabel har deltaget i interne projekteringsmøder i 
Fase 1 og udarbejdet journal herpå. Journalen er vedlagt som bilag 2. 

DISPONERING AF GRUND 

Knebel Genbrugsstation disponeres med: 
- En ny bygning, der skal anvendes af mandskabet, samt til modtagelse af el skrot og kemi- 

og olieprodukter.  
- En containergrav (dybde ca. 1,7 m) med plads til 17 containere og en ensrettet kørevej. 

Containergraven etableres af med sider af præfabrikerede L-elementer og bund etableres 
med tæt belægning bestående af asfalt på køreveje og beton hvor containere er placeret. 

- Der etableres et område centralt på pladsen, hvor der kan opsættes 14 lave containere 
og 8 høje container med den forslåede disponering. Der etableres ligeledes et område for 
mindre containere til glas, tøj mv.  

- Der etableres et areal hvor der er placeret præfabrikerede L-elementer på de 3 sider, are-
alet skal bruges til haveaffald 

- Hele pladsen placeres i højde i forhold til det omkringliggende terræn, selve pladsen ud-
lægges med et overvejende jævnt fald fra nordvest mod syd og øst, arealet vil langs dets 
ydre grænser blive tilpasset eksisterende terræn via skråningsanlæg.  På den nordlige, 
sydlige og østlige side af området for haveaffald etableres skråningsanlæg til omkringlig-
gende terræn.  
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Oversigtplan vedlagt som bilag 1: Tegn. nr. 1.001. kotering af arealet er at betragte som vejle-
dende, endelig kotering udføres når der foreligger en landinspektøropmåling. 
 
Der etableres LED pladsbelysning på gittermaster langs arealets yderperimeter samt i begge en-
der af areal der er udlagt til høje containere, hvor der også etableres CEE-udtag til brug fra lys i 
container. 
 
Støj 
Genbrugsstationer er i Syddjurs Kommuneplan beskrevet som værende i miljøklasse 4.  
Dette betyder, at der skal være 100 m til nærmeste bolig.  
På den nordvestlige side af genbrugsstationen er en gård beliggende kun 50 m fra genbrugs-
pladsen.  
Se mere under F.1.3 Screening af matriklen. 
 
Belægninger 
Samtlige opholds- og kørearealer på pladsen befæstes med en fast tæt belægning (asfalt) 
Arealer for placering af containere befæstes med en fast tæt belægning beregnet til formålet, af-
hængig af geoteknik og økonomi bliver det enten som armeret betondæk, betonasfalt, eller al-
mindelig asfalt med en SMA slidlag. 
Ovennævnte belægninger er alle tætte, således at uønsket nedsivning forhindres. 
 
Støttemure 
Støttemure etableres som præfabrikerede betonelementer (L-elementer) der er beregnet for de 
laster de påvirkes af, samling mellem elementer fuges med en blød fuge tilpasset forholdende. 
I containergraven beskyttes betonelementerne mod containerpåkørsel med fendere. 
  
Belysning 
Til belysning anvendes armaturer af typen Philips Clear Flood large BVp651 55k 1 x ECO/760 
A60 der placeres på 12 m Priess gittermast type BP200 17-600120. 
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Beplantning 
Udgangspunktet for plantebæltet er at det færdige resultat fremstår veletableret, robust og med 
planter af en størrelse så der allerede fra år ét er rumdannede beplantning. Dvs. buske og træer 
plantes i passende størrelser.  
 
Som udgangspunkt forventes det, at plantebæltet tilplantes med træer af sorten Poppel og bund 
af typen Bøgepur. 
 
Afvanding 
Ved forespørgsel hos det lokale forsyningsselskab samt hos den lokale miljømyndighed, er det 
blevet oplyst, at princippet i den eksisterende afvanding kan forventes tilladt i det nye projekt. 
Dog oplyste myndigheden, at det var ønskeligt, at der blev nedsivet så meget som muligt på 
selve matriklen. Det kræver geotekniske undersøgelser førend relevansen i dette kan vurderes, 
og er derfor et punkt der skal vurderes i fase 3. 
 
Eksisterende system: 
Al afvanding fra terræn føres gennem olieudskiller til det offentlige regnvandssystem. Tilstrøm-
ningen til olieudskilleren begrænses på egen matrikel ved hjælp af en afløbsregulator således at 
olieudskilleren bevarer effektivitetsgraden, også under regnskyl. 
 
Perimetersikring 
Arealet sikres med fletvævshegn der placeres på den indvendige side af plantebæltet i en højde 
af 1,80 m. Porten etableres som en 12 m bred automatisk skydeport, hvor automatikken tilpasses 
bygherrens system.  

ØKONOMI 

Anlægsudgifterne anslås overslagsmæssigt til: 
 
Entreprenørudgifter:   

Arbejdsplads Kr. 480.000,00 

L-elementer Kr. 920.000,00 

Råjordsarbejder Kr. 500.000,00 

Belægninger Kr. 3.300.000,00 

Bygning Kr. 2.750.000,00 

Afvanding Kr. 465.000,00 

Hegn og port Kr. 220.000,00 

Belysning Kr. 950.000,00 

Støjvolde Kr. 120.000,00 

Beplantning Kr. 330.000,00 

Entreprenørudgifter I alt  Kr. 10.035.000,00 

Landinspektør Kr. 35.000,00 

Geotekniker Kr. 25.000,00 

Arkitekt  Kr. 125.000,00 

Ingeniør Kr. 780.000,00 

Udgifter i alt Kr. 11.000.000,00 

Uforudseeligt ca. 15 % Kr. 1.650.000,00 

Anlægsudgifter i alt ekskl. moms Kr. 12.650.000,00 

 
Overslagsprisen indeholder ikke udgifter til arealerhvervelser samt evt. museumsundersøgelser  



6 

 

 

FASE 1 - SAGSFORBEREDENDE ARBEJDE OG SKITSEPROJEKT  

F1.1 Besigtigelse på Knebel Genbrugsstation 
Den 10.05.2107 blev der afholdt besigtigelse på Knebel genbrugsstation samt på Feldballe gen-
brugsstation. 

 
F1.2 Indhentning og gennemgang af baggrundsmateriale 

I maj 2017 er der indhentet matrikel- og grundkort, samt højdekurvekort, som baggrund for udar-
bejdelse af skitseprojektet. Der er indhentet ledningsoplysninger i maj 2017. 
 

F1.3 Screening af matriklen 
I maj 2017 blev matriklen screenet for følgende forhold: 
 
Beliggenhed 
Den nuværende Knebel genbrugsstation er beliggende på matrikel nr. 1bd, Knebel By, Knebel. 
Grunden ejes af Syddjurs Kommune, og er beliggende i byzone.  Genbrugspladsen udvides ved at 
benytte den nederste del af matrikel nr. 20l, Knebel By, Knebel. Denne matrikel ejes af Gert Skou-
sen Pedersen og er beliggende i landzone. 
 
Lokalplan 
Den nuværende genbrugsplads er omfattet af lokalplan nr. 342.  
Genbrugsstationen er beliggende indenfor delområde I, som kan anvendes til containerplads.  
 
Kommuneplan 
I kommuneplanen er området beliggende indenfor område 4.1.E3 betegnet som erhvervsområde.  
 
Der er følgende bindinger i kommuneplanen: 
Maks. bygningshøjde: 8,5 m 
Tilladte miljøklasser: 1-3 
Maks. bebyggelsesprojekt for den enkelte ejendom: 50 % 
Området er angivet som byzone. 
 
Miljøklasse 
I kommuneplanen er kategorierne Affald, komprimering og sortering samt containerplads beskrevet 
som miljøklasse 4. 
Miljøklassen er et udtryk for den anbefalede afstand til boliger og andre forureningsfølsomme funk-
tioner og arealer. Afstanden for miljøklasse er 100 m. Afstanden for miljøklasse 1-3 er 50 m. 
 
Kloakering 
Området er i Spildevandsplanen beskrevet som værende separatkloakeret og planlagt til separat-
kloakering.  
 
Ikke-fredede fortidsminder 
Øst for området er der fundet et ikke-fredet fortidsminde i form af en rundhøj fra Oldtiden.  
Det er ikke beliggende på grunden. 
 
Naturbeskyttelse 
Nord for området findes beskyttet natur i form af en sø.  
Syd for området er et fredet dige. 
Det er ikke beliggende på grunden. 
 
Jordforurening 
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Den nuværende genbrugsplads er beliggende indenfor et områdeklassificeret areal. 
Den nordlige del af den nye genbrugsplads er ikke klassificeret. 

FASE 2 – UDARBEJDELSE AF LOKALPLAN 

Udarbejdes af den lokale myndighed i samarbejde med bygherre 

FASE 3 – HOVEDPROJEKT  

F3.1 Indhentning af landinspektøropmåling 
F3.2 Indhentning af geoteknisk rapport 
F3.3 Situationsplan, Afvandingsplan, Plan med overordnede koter 
F3.4 Ansøgning om byggetilladelse 
F3.5 Ansøgning om miljøgodkendelse herunder rekvirering af støjberegninger 
F3.6 Afsøgning om evt. tilslutnings/udledningstilladelse for spildevand 
F3.7 Udarbejdelse af detailprojekt - el 
F3.8 Udarbejdelse af detailprojekt - anlæg 
F3.9 Arbejdsmiljøkoordinatorens deltagelse i interne projekteringsmøder 
F3.10 Arbejdsmiljøkoordinatorens dokumentation med en journal, processen omkring  
 arbejdsmiljø i forbindelse med projekteringen 
F3.11 Kvalitetssikring 
F3.12 Udarbejdelse af udbudsmateriale (udbudsgrundlag FB, SAB, TAG, TBL) herunder  
 gennemsyn af udbudsmaterialet ved klienten 
F3.13 Gennemførsel af udbud (licitation upload på udbudsportal) 
F3.14 Indstilling til bygherren, accept/afslag til de bydende, kontrahering 
 

FASE 4 – UDFØRELSE  

F4.1 Byggeledelse 
F4.2 Fagtilsyn ved gennemførsel af arbejderne 
F4.3 Styring af anlægsøkonomi 
F4.4 Afleveringsforretning herunder afslutning af anlægsøkonomi og afleveringsprotokol 
 
 

BILAG 

Bilag 1 Tegning nr. 1.001 
Bilag 2 Arbejdsmiljøjournal 
Bilag 3 Tegning nr. TL-17012_001, TL-17012_002, TL-17012_003 og TL-17012_004  


