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1. Stamdata for virksomheden
Virksomhedens navn

Tangdepot – Greve Strandvej (Greve Badehotel)

Virksomhedens adresse

Ved Greve Strandvej 9, 2670 Greve

Virksomhedens tlf. nr.
Virksomhedens mailadresse

4397 9366 eller 4397 9400
ksj@greve.dk

Virksomhedens kontaktperson
Virksomhedens matr. nr.
Virksomhedens ejer

Kaare Skjerning
Umatrikulært areal ved 24 i Greve By, Greve
Greve Kommune, Rådhusholmen10, 2670
Greve
44023911
1016113405

CVR-nr.
P.nr.
Listebetegnelse, godkendelsesbekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) nr. 425 af 18. maj 2016.
Risikobekendtgørelsen, Bek. nr. 372 af
25. april 2016
Spildevand

Bilag 2, Listepunkt K 212.
Midlertidig oplagring forud for nyttiggørelse
eller bortskaffelse af affald.
Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr
forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en
kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et
samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller
affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for
nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet
volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt
K 211.
Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af
loven.
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Der udledes ikke processpildevand til det offentlige spildevandssystem.
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Hovedaktivitet

Strandrensning.

Biaktivitet

Ingen.

Virksomhedens driftstid

Mandag til fredag mellem kl. 8 og kl. 15 i perioden 1. maj til 1. oktober.

2. Indledning
Greve Kommune renser stranden for tang (fedtemøg og ålegræs) to gange om ugen, som oftest tirsdage og torsdage. Strandrensningen starter op den 1. maj og afsluttes omkring den 1.
oktober. Når tangen er samlet op lægges den i depoter på stranden for at dryppe af. Det ene
depot anlægges på stranden ved Greve Badehotel. Depotet består af 100 m2 udlagte køreplader. Tangen placeres i depotet om eftermiddagen og afhentes dagen efter. For at kunne
tilgå depotet udlægges der køreplader fra nærmeste tilgængelige kørefaste vej.
Aktiviteten er omfattet af bilag 2, listepunkt K 212 på listen over godkendelsespligtige virksomheder. Det betyder, at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter standardvilkår for indretning og drift, luftforurening, affaldshåndtering, egenkontrol, driftsjournal samt vilkår, der
skal beskytte jord, grundvand og overfladevand.
Greve Kommune, Natur- & Miljø har den 3. april 2020 modtaget ansøgning fra virksomheden
i henhold til ansøgningskrav for virksomheder omfattet af punkt K 212 på listen over godkendelsespligtige virksomheder.
Udover standardvilkår er der i miljøgodkendelsen fastsat vilkår, som skal forebygge støj- og
lugtgener.
Den meddelte miljøgodkendelse medfører, at virksomheden skal overholde de vilkår, der er
knyttet til godkendelsen. Vilkårene fremgår af siderne 4-6.

3. Grundlag for godkendelsen
Grundlaget for denne godkendelse er:
 Ansøgning om godkendelse dateret 3. april 2020.

4. Godkendelsens vilkår
Greve Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår:
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Generelt
1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid forefindes på den virksomhed, som
udfører strandrensningen.
2. De personer, der arbejder med strandrensningen skal være bekendt med miljøgodkendelsens indhold.
3. Ved sæsonens afslutning skal virksomheden sørge for, at depotet ryddes og kørepladerne fjernes, at området efterlades i tilfredsstillende tilstand og uden unaturlige lavninger i terrænet.

Indretning og drift
4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet
skal benytte depotet, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og
uheld.
Driftsinstruksen skal sendes til tilsynsmyndighedens godkendelse senest 3 måneder
efter modtagelsen af godkendelsen. Driftsinstruksen skal være tilgængelig for og
kendt af personalet.
5. Depotet må højst modtage 2000 tons tang om året. Der må højst opbevares 100 tons
af gangen. Tang har EAK kode 191302.

Luftforurening
6. Depotet må ikke give anledning til lugt- eller støvgener, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der
konstateres væsentlige lugt- eller støvgener, kræve at opbevaringspladsen overdækkes.
7. Tangen må højst ligge til afdrypning i depotet i 24 timer. Herefter skal depotet ryddes
for tang og væske.

Affald
8. Evt. oliespild skal straks opsamles. Der skal til enhver tid være opsugningsmateriale
på traktoren eller andre anvendte maskiner.
Opsamlet spild inkl. opsugningsmateriale skal bortskaffes som miljøfarligt affald.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
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9. Kørepladerne skal ligge, så overfladevandet strømmer jævnt ud til alle sider. Der må
ikke opstå lunker med overfladevand eller render med overfladisk afstrømning.

Egenkontrol og driftsjournal
10. Virksomheden skal løbende sikre, kørepladerne ligger jævnt, så der ikke opstår lunker med overfladevand eller render med overfladisk afstrømning.
11. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
 Løbende registrering af mængder af frakørt tang med angivelse af navn og
adresse samt CVR- og P-nummer på den virksomhed, som har modtaget affaldet.
 Ved sæsonens afslutning opgøres endvidere den samlede mængde af bortkørt tang,
 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Støj
12. Støjen fra depotet – angivet som det ækvivalente, konstante korrigerede støjniveau i
dB(A) – må i intet punkt udenfor virksomhedens skel overstige følgende værdier:
Mandag-fredag
Lørdag
Lørdag
Søn- og helligdage
Alle dage

kl. 07.00 – 18.00
kl. 07.00 – 14.00
kl. 14.00 – 18.00
kl. 07.00 – 22.00
kl. 18.00 – 22.00

45 dB(A)
45 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)
40 dB(A)

Alle dage

kl. 22.00 – 07.00

35 dB(A)

Om natten (kl. 22.00 – 07.00) må det maksimale lydniveau ikke overstige 55
dB(A).
Generelt:
Støjgrænserne refererer til Miljøstyrelsens støjvejlednings definitioner og referencetidspunkt.
Om dagen (kl. 07.00 -18.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.
Om aftenen (kl. 18.00 – 22.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest
støjbelastede time.
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Om natten (kl. 22.00 – 07.00) skal grænseværdierne overholdes indenfor den mest
støjbelastede halve time.

5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse
Placering
Depotet placeres på stranden og grænser op til et grønt område, der er omfattet af lokalplan
12.47. Området er udlagt til grønt område, vej, sti og parkering. Depotets placering er i overensstemmelse med plangrundlaget.
Depotet placeres ca. 25 meter fra skel til Grankogle Allé 10. Der er ca. 48 meter til ejendommens bolig.
Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 225 meter (Overdrev på Hundige Strandvej
215).
Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 850 m (Olsbækken).
Depotet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD).

Til og frakørselsforhold
Der vil blive adgang fra Strandvejen til depotet i lige linje. Adgangen til stranden er i begyndelsen asfalt og senere grus. Hvor grusvejen møder stranden vil der være behov for at udlægge køreplader i sæsonen, da der ellers er fare for, at maskinellet sidder fast. Der køres i
gennemsnit 20 kørsler/uge med store traktorer med hænger (30 t.) samt lastbiler med grab
og hænger, i strandrensningssæsonen 1. maj – 1. okt.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)
Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgningen ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker.
Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og at vilkårene er baseret på den bedst tilgængelig teknik inden for branchen.

Habitatbekendtgørelsen
Greve Kommune har vurderet ansøgningen i forhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.
Vurderingen omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper
samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.
Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område
er Gammel Havdrup Mose, som ligger ca. 9,9 km nordvest for depotet. Depotet vil ikke have
en negativ påvirkning på naturområdet.
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Greve Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden for depotets
område, som er optaget på Habitats bilagets bilag IV.
Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme bilag.

VVM-bekendtgørelsen
Depotet er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen.

Miljøansvarlighedsregisteret
Af miljøbeskyttelseslovens § 34 fremgår det, at der i forbindelse med miljøgodkendelsen af
en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, bestyrelsen og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af disse personer er omfattet af
lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekaldelse af meddelt godkendelse, nægtelse
af godkendelse og fastsættelse af særlige vilkår om sikkerhedsstillelse. Miljøstyrelsen fører
register over de personer og selskaber m.v. der er omfattet af § 40a.
Ingen i virksomhedens daglige ledelse er anført i dette register.

Indretning og drift
Greve Kommune renser stranden for tang (fedtemøg og ålegræs) to gange om ugen i perioden 1. maj til den 1. oktober. Kørepladerne vil ligge der i perioden den 15. april til den 15. oktober. Som udgangspunkt strandrenses der 40 gange i sæsonen, og der opsamles mellem
20-100 ton pr. gang.
Til oprensningen anvendes der en specialbygget stenlæggermaskine, som i det daglige kaldes ”Fedtegreven”. Fedtegreven læsser tang på en ladvogn, der trækkes af en traktor. Traktoren kører hen til depotet, hvor tangen ligger til afdrypning til næste dag. Herefter læsses
tangen på traktor med stor hænger (30 ton) og bortskaffes til en landmand, der anvender
tangen som gødning på landbrugsarealer. Til læsningen på depotet anvendes en rendegraver. Depotet består af 100 m2 udlagte køreplader, som oftest jernplader, men kan også være
kunststof, hvis bæreevnen er god nok til de tunge køretøjer.

Greve Kommunes vurdering
Efter Greve Kommunes vurdering er det en god løsning med tangdepoter, da kørsel med
tunge køretøjer på stranden undgås.
Tang er ikke farligt affald, men et organisk materiale af marin oprindelse. Tang består hovedsagelig af kulstofforbindelser indeholdende kvælstof og fosfor. Prøver af tangen viser, at indholdet af miljøfremmede stoffer er væsentligt under grænseværdierne i slambekendtgørelsen. Indholdet af tungmetaller er ligeledes lavt på nær et indhold af cadmium, som er overskredet for den fosforrelaterede grænseværdi, men ikke for den tørstofrelaterede. Tangen vil
derfor kunne udbringes på landbrugsjord.
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Der vil maks. oplagres 100 tons tang af gangen i maks. 24 timer. Det er små mængder og
det er kommunes vurdering, at der i den korte periode ikke vil kunne dannes perkolat og at
det alene er saltvand og evt. regnvand, som siver ud fra depotet. Der er således ikke stillet
krav om opsamling af perkolat.
Tang lugter, når den skyller ind på stranden og ligger i stakke (en stor massiv masse). I den
massive masse dannes der iltfrie forhold, som medfører dannelsen af ildelugtende svovlbakterier. Der opstår også lugt, når store stakke grabbes.
”Fedtegreven” høster tangen i vandet og kører den direkte til depotet. Der kan opstå lidt lugt,
når tangen høstes; men lugten forsvinder hurtigt, som oftest inden det bliver lagt i depotet, da
der under læsningen tilføres ilt til tangen. Ilten gør, at der ikke dannes ildelugtende svovlbakterier. Det er Greve Kommunes vurdering, at lugten fra tangen vil være den samme eller værre
hvis tangen fortsat havde ligget på stranden.

Det støjer når tangen læsses i depot og afhentes. På to af ugens dage læsses tangen i depot
og på to andre af ugens afhentes tangen.
1. Når tangen læsses i depot vil det typisk støje 1-3 gange i timen af 2-5 minutters varighed pr. gang. Støjen svarer til en traktor med ladvogn, hvor traktorens motor kører, samt
hvor ladvognens lad løfter sig for at læsse af.
2. Når tangen afhentes vil det typisk støje en gang hver anden time af 20-40 minutters varighed pr. gang. Støjen svarer til en traktor med stor hænger hvor traktorens motor kører
og hvor grabben på hængeren arbejder. Et alternativ til grabben er en rendegraver, der
læsser tangen i hængeren. Støj fra en rendegraver modsvarer støj fra en traktor.
Det er Greve Kommunes vurdering, at generne vil være begrænset, da der kun er aktiviteter
på depotet fire dage om ugen i tidsrummet 8-15. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vil
endvidere være overholdt.
På baggrund af ovenstående betragtninger er det Greve Kommunes samlede vurdering, at
den midlertidige opbevaring og omlastning af tang med de anførte vilkår, kan ske uden nogen væsentlig risiko for forurening og uden væsentlig risiko for støj- og lugtgener for de nærliggende boliger.

Begrundelse af godkendelsens vilkår
Standardvilkår

Godkendelses
vilkår nr.
1
2

1

3

2
3

4

Vurdering og begrundelse
Supplerende vilkår der skal sikre, at det firma som
foretager strandrensningen løbende kan tjekke vilkårene i godkendelsen.
Supplerende vilkår der skal sikre, at de ansatte kender relevante vilkår i godkendelsen.
Tilpasset standardvilkår.
Standardvilkår udeladt. Det er ikke en befæstet
plads.
Tilpasset standardvilkår.
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4

5

5
6
7
8

6

9

7

10
11
12
13
14

8

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

9

10
11
12

Tilpasset standardvilkår
Standardvilkår udeladt. Virksomheden modtager
ikke tang eller andet affald fra andre virksomheder.
Standardvilkår udeladt. Virksomheden modtager
ikke tang eller andet affald fra andre virksomheder.
Standardvilkår udeladt. Der opbevares ikke papir,
plast og lignende.
Tilpasset standardvilkår. Der sker ingen behandling
af tangen på depotet.
Tilpasset standardvilkår, der skal forebygge lugtgener.
Standardvilkår udeladt. Der er ingen bygning eller
hal.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Tilpasset standardvilkår.
Standardvilkår udeladt. Der er ingen olietank på
pladsen.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Tilpasset standardvilkår.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Standardvilkår udeladt. Ikke relevant.
Tilpasset standardvilkår.
Standardvilkår udeladt.
Tilpasset standardvilkår.
Supplerende vilkår, der skal forebygge støjgener.

6. Lovgrundlag for godkendelsen
Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgørelse nr.
1218 af 25. november 2019.
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, listepunkt K 212 på listen over godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af
listevirksomhed), hvilket betyder, at standardvilkårbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1534
af 9. december 2019 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed) fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgørelsens bilag 1. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår jf. § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen.
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Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med oplysningerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, supplerende oplysninger og de ændringer, der
fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen
skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, for de personer der har ansvaret for
virksomhedens indretning og drift.
Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra
Greve Kommune. Det er Greve Kommune, som afgør om godkendelsen er nødvendig jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 37.

Bortfald af godkendelsen
Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år, efter den er meddelt. Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.
Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på
hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages,
kræves der ny godkendelse.

Anden lovgivning
Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske forhold.
Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning f.eks. naturbeskyttelsesloven og arbejdsmiljøloven. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente godkendelser og tilladelser.

Offentliggørelse
Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort i Sydkysten torsdag den 16. april 2020.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, grundejer, klageberettigede myndigheder og organisationer samt
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er fire uger og udløber torsdag den 14. maj 2020.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.nævneneshus.dk eller via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Greve Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
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I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Greve Kommune. Hvis Greve Kommune
fastholder afgørelsen, sender Greve Kommune 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 forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Greve
Kommune. Greve Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nævneneshus.dk

Søgsmål
Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort, det vil sige senest torsdag den 16. oktober 2020. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er
fristen 6 måneder fra endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis der indgives klage, vil virksomheden få besked herom.
Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende:
 Embedslægen (Sundhedsstyrelsen): sjl@sst.dk
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsraadet.dk og
roskilde@friluftsrådet.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk +
DNGreve-sager@greve.dk

Øvrige forhold
Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelse i høring og accepteret vilkårene.
Greve Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet

Med venlig hilsen

Karen M. Knudsen
Miljøtekniker
Bilag: Kort med depotets placering

Bilag - depotets placering
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