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Tidsbegrænset tilladelse til udvidelse af åbningstiden på 

genbrugspladsen på Vandtårnsvej  

 

I/S Norfors har den 1. april 2020 ansøgt om udvidelse af åbningstiden for 

genbrugspladsen på Vandtårnvej 2, 2980 Kokkedal med 2 timer i weekenden d. 

4. april og 5. april 2020 samt i dagene omkring påsken torsdag d. 9. april til 

mandag d. 13. april 2020, således at åbningstiden i de nævnte dage bliver fra 

kl. 08.00 til 18.00.  

 

Virksomheden ansøger om udvidelse af åbningstiden for at få spredt brugerne af 

genbrugspladsen over dagen og dermed minimere smittefaren for Corona virus 

blandt personale og brugerne af genbrugspladsen.  

 

Vurdering 

I henhold til genbrugspladsens miljøgodkendelse fra d. 14. maj 2003 samt 

tillægsgodkendelse fra d. 15. september 2015 er åbningstiden mandag til fredag 

kl. 06.00-18.00 samt lørdag og søndag kl. 10.00-18.00. På helligdage følger 

åbningstiden den pågældende ugedag. Ansøgningen om udvidelse af 

åbningstiden vedrører derfor kun 4 dage (lørdag d. 4. april, søndag d. 5. april, 

lørdag d. 11. april og søndag d. 12. april 2020), eftersom de andre dage er 

helligdage, som følger åbningstiden for den pågældende ugedag.  

 

Udvidelsen på de 2 timer sker indenfor dagperioden, hvor støjgrænseværdierne 

er højere end aften- og natperioden. Kommunen vurderer ikke, at den udvidede 

åbningstid vil betyde flere besøgende pr. dag eller øget tilførsel af affald i forhold 

til den årlige affaldsmængde, der modtages på genbrugspladsen, men at den 

nuværende aktivitet fordeles over flere timer for at minimere smittefaren ved 

Corona virus. Det vurderes derfor ikke, at den udvidede åbningstid giver 

anledning til øget støjbidrag til omgivelserne fra genbrugspladsen.  
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Fredensborg Kommune har i sin vurdering lagt afgørende vægt på, at der efter 

KL’s og Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger for genåbning af 

genbrugspladserne under Corona-krisen, skal træffes foranstaltninger, som 

minimerer smittespredning blandt personale og besøgende på 

genbrugspladserne og at en udvidelse af åbningstiden med to timer fra kl. 

08.00-10.00 bidrager til at varetage dette hensyn.  

 

Genbrugspladsen er omfattet lov om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018) bilag 2, punkt 11b 

”Anlæg til bortskaffelse af affald”. Fredensborg Kommune vurderer, at den 

tidsbegrænsede udvidelse af genbrugspladsen ikke medfører væsentlige 

indvirkninger på miljøet og at der hermed ikke er screeningspligt på udvidelsen. 

 

Afgørelse 

På baggrund af den indsendte ansøgning har Fredensborg Kommune vurderet, 

at den ansøgte tidsbegrænsede udvidelse af åbningstiden med 2 timer svarende 

til kl. 08.00-18.00 på lørdag d. 4. april, søndag d. 5. april, lørdag d. 11. april og 

søndag d. 12. april 2020 ikke indebærer en forøget forurening i forhold til 

genbrugspladsens gældende miljøgodkendelse og tillægsgodkendelse. Den 

tidsbegrænsede udvidelse vil ikke ændre på genbrugspladsens samlede 

miljøpåvirkning 

 

Afgørelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 33 samt 

godkendelsesbekendtgørelsens § 3 stk. 2. 

 

Partshøring 

Afgørelsen er truffet uden, at der har været foretaget partshøring, idet 

kommunen har vurderet at partshøring i den konkrete situation, har kunnet 

undlades i medfør af bestemmelsen i forvaltningslovens § 19, stk. 2, nr. 3, 

hvorefter partshøring kan undlades, hvis partens interesse i at sagen udsættes, 

findes at burde vige for væsentlige hensyn til private eller offentlige interesser, 

der taler imod en sådan udsættelse. Kommunen har lagt vægt på, at afgørelsen 

er begrundet i sundhedsmæssige hensyn i relation til den aktuelle situation, som 

talte for en hurtig afgørelse. 

 

Offentliggørelse og underretning  

Tilladelsen vil blive offentliggjort på Fredensborg Kommunes hjemmeside 3. april 

2020.  

 

Fredensborg Kommune har foruden adressaten underrettet følgende personer, 

organisationer og myndigheder om afgørelsen: 

 Fredensborg Forsyning A/S: forsyning@fredensborg.dk 

 Embedslægeinstitutionen: hvs@sst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
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 Friluftsrådet: bente.nielsen@kabelmail.dk 

 Grundejerforeningen Brønsholmgård 

 Ejer af naboejendommen, Lærkehaven 7, 2980 Kokkedal 

 

Klagevejledning  

Fredensborg Kommunes afgørelse kan påklages af virksomheden selv, 

foreninger og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig 

interesse i sagens udfald, jf. miljøbeskyttelseslovens § 91.  

 

Klage skal som udgangspunkt indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets 

klageportal senest ved klagefristens udløb, d. 1. maj 2020.  

 

En vejledning i brug af klageportalen kan findes ved at følge nedenstående link: 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-

foedevareklagenaevnet/vejledning/ 

 

I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. For en nærmere 

beskrivelse heraf henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Hvis 

du opfylder reglerne for at klage uden om klageportalen, skal din klage sendes 

til: 

Team Miljø  

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 

Fredensborg Kommune, 

Egevangen 3B, 

2980 Kokkedal, 

eller på e-mail til miljoe@fredensborg.dk. 

 

Fredensborg Kommune sørger for at sende din klage videre til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet, som i hvert enkelt tilfælde vurderer, om der foreligger 

særlige forhold, der gør, at du kan blive fritaget for at bruge klageportalen. Du 

får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, om din anmodning om at klage 

uden om klageportalen kan imødekommes. En evt. klage over tilladelsen har 

ikke opsættende virkning jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven, medmindre Miljø- og 

Fødevareklagenævnet bestemmer andet.  

 

Søgsmål og aktindsigt 

Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstol inden 6 måneder efter, at 

afgørelsen er meddelt. Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i kommunens 

dokumenter i sagen. 

 

Venlig hilsen 

 

Mythily Thava 

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv 
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