
 
 

 
 

 

Allerød Kommune 
 
Forvaltningen 
Plan og Byg 
 

Kurt Sørensen ApS 
Slangerupvej 31 
3540 Lynge 
 
 
 
 
 
Screeningsafgørelse om ikke-miljøvurderingspligt  
 
 
Forlænget drift af komposteringsanlæg, Uggeløse Skovvej 9, matrikel nr. 8a 
Uggeløse By, Uggeløse 
 
DGE har på vegne af ejer Kurt Sørensen ApS søgt tilladelse til at forlænge driften 
af komposteringspladsen på Uggeløse Skovvej 9, 3450 Lynge frem til den 31. 
december 2025. 
 
Allerød Kommune har vurderet, at anlægget er omfattet af miljøvurderingslovens 
bilag 2, og der skal derfor gennemføres en VVM-screening af anlægget.  
 
Der meddeles samtidig en fornyet og forlænget miljøgodkendelse til 
komposteringsanlægget, som fastsætter nærmere vilkår for driften.  
 
Lovgrundlag 
Ansøgningen er behandlet efter miljøvurderingslovens bilag 2: 
 
Punkt 11 b)  
Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) 
 
Afgørelse 
Allerød Kommune har på baggrund af den indsendte VVM-ansøgning gennemført 
screeningen efter kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6. Ansøgningen er 
behandlet af Forvaltningen efter bemyndigelse fra det politiske udvalg. 
 
Kommunen har vurderet, at en videreførelse af det eksisterende 
komposteringsanlæg ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og dermed ikke 
forudsætter udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.  
 
Kommunens afgørelse hviler på de oplysninger, der er indsendt i forbindelse med 
ansøgningen og på erfaringerne med den hidtidige drift. De er nærmere beskrevet i 
nedenstående afsnit om projektet og i ansøgningen fra DGE af 6. marts 2020, der 
er vedlagt som bilag.  
 
Hvis indretning eller drift af komposteringspladsen ændres i forhold til det 
beskrevne, vil der skulle indsendes en ny VVM ansøgning. 
 
Afgørelsen offentliggøres på Allerød Kommunes hjemmeside.  
 
Afgørelsen kan påklages op til 4 uger efter offentliggørelsen. Der henvises til 
klagevejledning på side 7. 
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Side 2 
 

Det ansøgte projekt 
Komposteringsanlægget ligger på en eksisterende plads på 14.000 m2 på 
ejendommen Store Rosenbusk, Uggeløse Skovvej 9, 3540 Lynge, hvor ansøger 
siden 1996 har haft miljøgodkendelse til kompostering af uforurenet have- og 
parkaffald. 
 
Anlægget har tilladelse til at modtage og behandle op til 15.000 tons have- og 
parkaffald årligt. En del af affaldet kommer fra Store Rosenbusk Grusgrav, når der 
ryddes træer og buske, inden der graves råstoffer på arealet. Herudover anvendes 
komposteringspladsen til håndtering af have- og parkaffald, der modtages og 
indvejes på Bregnebjerggård Grusgrav, som ligger syd for Slangerupvej ca. 4 
kilometer øst for Store Rosenbusk. De seneste år har der ikke været så stor en 
aktivitet. I perioden 2018 – 2020 har produktionen været på omkring 330 tons pr. år 
 
Ansøger vurderer, at der fortsat vil være behov for disse aktiviteter i perioden 2021 
- 2025, hvorfor tilladelserne til komposteringspladsen ønskes forlænget. Det 
anføres at have en miljømæssig fordel, at have- og parkaffaldet fra grusgravens 
arealer fortsat kan håndteres lokalt i området frem for at skulle transporteres over 
større afstande til andet behandlingsanlæg. 
 
Hvis der mod de nuværende forventninger skulle opstå behov for at udgrave 
råstofferne på området, hvor komposteringspladsen er beliggende, inden 2025, 
vil pladsen blive afviklet, så der kan indvindes råstoffer på arealet. 
 
I forbindelse med komposteringsanlægget er der tidligere etableret et cirka 100 m3 
stort opsamlingsbassin for overfladevand ca. 25 m vest for komposteringspladsen. 
Vandet herfra anvendes til støvbekæmpelse og til vanding af kompostmilerne som 
en del af komposteringsprocessen. 
  
 

 
 
Placering af komposteringsanlægget (rød signatur) i råstof graveområdet (blå streg) 
 
 
Tidligere VVM screeningsafgørelse  
I 2015 blev der gennemført en VVM-screening af anlægget, som dengang skulle 
være i drift frem til den 31. december 2020.  
 
Kommunen vurderede, at komposteringsanlægget ikke ville påvirke miljøet 
væsentligt og afgjorde, at anlægget ikke var VVM-pligtigt. 
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Komposteringspladsen ønskes nu videreført uændret frem til den 31. december 
2025. Ansøger oplyser, at en fortsat drift ikke vil medføre en øget påvirkning af 
miljøet. 
 
Anlæggets placering - området 
Komposteringsanlægget er beliggende på en del af matr. nr. 8a Uggeløse by, 
Uggeløse Skovvej 9, 3540 Lynge. 
 
Arealet er en del af råstofområde E2 i Region Hovedstadens Råstofplan 2012. 
Arealet er omfattet af en tilladelse af 7. september 2016 til indvinding af råstoffer 
frem til 7. september 2026. Der er gravet råstoffer på arealerne syd og øst for 
komposteringsanlægget. Ejer forventer at afgrave 6-7 meter under komposterings-
pladsen efter 2025. I henhold til regionens råstofindvindingstilladelse skal 
efterbehandlingen af arealet være afsluttet senest den 7. september 2027. 
 
Komposteringsanlægget er beliggende i landzone og er omfattet af lokalplan 352 
”Natur- og grusgravsområde vest for Uggeløse, Allerød Kommune”, delområde 6. 
Det er lokalplanens formål at sikre, at området efter endt grusgravning og 
deponering efterbehandles, så der skabes et sammenhængende natur- og 
fritidsområde i overensstemmelse med lokalplanens kortbilag 3.  
 
De nærmeste beboelser ligger ca. 200 meter mod øst, ca. 400 meter mod vest og 
cirka 450 meter mod nord. 
 
Der er ikke registreret jordforureninger (V1 eller V2) i det område, der er berørt af 
komposteringspladsen. 
 

 
Oversigtskort. Kompostpladsen er beliggende i det skraverede område. 
 
Allerød Kommunes vurdering 
Ved screening af projektet har kommunen lagt vægt på følgende miljøpåvirkninger: 
 

• Jord og grundvand 
• Støj 
• Vandmiljø og § 3 beskyttet natur 
• Natura 2000-områder 
• Kumulative effekter 
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Jord og grundvand 
Arealet, hvor kompostpladsen er beliggende, er registreret som et Område med 
særlig drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI). Der 
er ikke boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i området. 
 
Af hensyn til drikkevandsinteresserne er det vigtigt, at der ikke udledes eller spildes 
miljøskadelige stoffer fra anlægget, som kan sive ned gennem jorden og forurene 
grundvandet. 
 
Komposteringspladsen er opbygget af ca. 70 cm knust tegl og ca. 10 cm knust 
beton, med et fald mod et opsamlingsbassin. Under komposteringspladsen ligger 
et lerlag på 2 til 3 meter. 
 
Overfladevandet fra komposteringsanlægget opsamles i et tæt bassin, og 
anvendes til støvbekæmpelse og som en del af komposteringsprocessen.  
 
Hvis store nedbørsmængder medfører, at opsamlingsbassinet bliver fyldt, skal 
overskydende overfladevand i henhold til miljøgodkendelsen køres med tankvogn 
til renseanlæg efter anvisning fra Allerød Kommune.  
 
I miljøgodkendelsen stilles der vilkår om, at arealer til oplagring af råvarer, 
kompostering og efterlagring være etableret med tæt belægning, som kan modstå 
påvirkningerne fra køretøjer og redskaber. Alternativt til en tæt belægning kan 
anvendes en membran. Arealerne skal indrettes med tilstrækkeligt fald, således at 
overfladevand fra arealerne samt perkolat fra affaldet bliver ledt til en tæt 
opsamlingsbeholder eller bassin. 
 
Der foregår ikke vask eller service på komposteringspladsen. Der er opstillet to 
brændstoftanke på pladsen, en 1.500 liter og en 2.500 liter. Tankning af mobile 
maskiner, der anvendes i forbindelse med drift af såvel grusgrav som 
komposteringsplads, sker på pladsen. Tankning af ikke mobile maskiner (f.eks. 
sorteranlæg) sker ved, at tanken flyttes til anlægget i grusgraven og flyttes retur til 
komposteringspladsen efter tankning. Tankning af maskiner sker på 
komposteringspladsen for at minimere risikoen for miljøet, da pladsen (i 
modsætning til grusgraven) er beliggende ca. 5 meter over grusgravens bund, og 
desuden er indrettet med tæt belægning og fald mod opsamlingsbassin. 
Tankningsprocedure for grusgravens materiel sker efter aftale med Region 
Hovedstaden. Der anvendes to tanke med et minimum af indhold af sikkerheds- og 
miljøhensyn. 
 
Der tankes ca. 50 gange pr. år på pladsen inkl. tankning af grusgravens maskiner. 
 
I miljøgodkendelsen stilles vilkår om, at overjordiske tanke til fyringsolie og 
motorbrændstof sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse og aftapningshaner 
(aftapningsanordninger) for olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal placeres 
inden for konturen af en tæt belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. 
Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. Udendørs 
spildbakker eller gruber skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt 
udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen. 
 
Endvidere stilles vilkår om en god vedligeholdelsesstandard og kontrol af pladsen 
og overvågning af vandet i opsamlingsbassinet for miljøfremmede stoffer og 
pesticider. Vandprøver skal mindst en gang årligt analyseres af et akkrediteret 
laboratorium. Af miljøgodkendelsen fremgår det, at de sidste 4 års prøver alle 
ligger under de fastsatte overvågningsværdier. 
 
Når komposteringen stopper, senest den 31. december 2025, vil der blive afgravet 
6-7 meter under komposteringspladsen. 
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Kommunen vurderer på denne baggrund, at en fortsat drift af 
komposteringsanlægget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af jord eller 
grundvand. 
 
Støj 
Støj kan komme fra tilkørsel af have- og parkaffald og bortkørsel af færdig kompost 
samt aktiviteter på pladsen. 
 
Trafikken omfatter med den nuværende aktivitet på 330 tons/år under 150 biler/år. 
Ved udnyttelse af den fulde kapacitet på 15.000 tons/år skønnes trafikken at ville 
blive 2.000 biler/år svarende til 8 biler pr. arbejdsdag med 250 arbejdsdage om 
året. 
 
Kørsel til og fra pladsen sker ad vejmyndighedens godkendte overkørsel til 
Uggeløse Skovvej med adgang til den overordnede Slangerupvej. 
   
Neddelingen af have- og parkaffaldet foregår på eget anlæg. I sommerhalvåret vil 
det foregå hver 4. uge og i vinterhalvåret hver 8. uge ved fuld drift, ca. af 1 dags 
varighed. Til sortering og sigtning anvendes indlejet materiel ca. 1 dag/måned. 
 
Komposteringspladsen er på tre af siderne omkranset af 2 til 3 meter høje volde, 
der skærmer omgivelserne i forhold til støj og visuelle gener fra anlægget. 
 
I miljøgodkendelse stilles vilkår om, at virksomhedens samlede støjbidrag i intet 
punkt uden for virksomhedens skel må overskride Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier svarende til områdetype 3 (områder for blandet bolig- og 
erhvervsbebyggelse, der også anvendes for spredt bebyggelse i det åbne land) 1.   
 
På denne baggrund vurderes anlægget ikke at give væsentlige støjgener i 
omgivelserne. 
 
Vandmiljø og § 3 beskyttet natur 
Nærmeste større beskyttede naturområde er en mose/sø, der ligger cirka 50 meter 
vest for komposteringspladsen.  
 
Mellem dette område og opsamlingsbassinet er der en vold, som forhindrer, at 
overfladevand fra opsamlingsbassinet kommer ud i det naturbeskyttede område. 
Hvis opsamlingsbassinet bliver fyldt, skal overskydende overfladevand i henhold til 
miljøgodkendelsen køres med tankvogn til renseanlæg efter anvisning fra Allerød 
Kommune 
 
Selve opsamlingsbassinet, der er omkring 200 m2 stort, er også registreret som en 
§ 3 beskyttet sø. 
 
Det vurderes ikke, at en forlænget drift af komposteringspladsen vil medføre øgede 
påvirkninger af de naturbeskyttede områder. 
 
Natura 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000 område: "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov" er 
beliggende knapt 1,5 km syd for komposteringspladsen. Området består af 
habitatområde 123 og fuglebeskyttelsesområde 109. 
 
Da overfladevand fra komposteringspladsen recirkuleres og ikke afledes til Mølleå-
systemet, vil Natura 2000 området ikke blive påvirket af aktiviteterne på pladsen. 
 
                                                 
1 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" 
 

http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
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Der er ikke registreret forekomster af dyre- eller plantearter opført på Bilag IV i 
EU's habitatdirektiv på komposteringspladsen. 
 
Da den fortsatte drift af komposteringspladsen ikke vurderes at påvirke Natura 
2000-områder eller bilag IV-arter i området, skal der ikke foretages en 
konsekvensvurdering. 
 
Kumulative effekter 
Anlægget er beliggende i en aktiv grusgrav, hvor aktiviteterne er reguleret af en 
lang række vilkår i råstofindvindingstilladelsen fra Region Hovedstaden fra 2016. I 
forbindelse med tilladelsen har regionen foretaget en VVM screening og fastslået, 
at råstofindvindingen på baggrund af sin art, dimension og placering ikke er VVM-
pligtig. 
 
Aktiviteterne i grusgraven og på komposteringspladsen vil tilsammen have en 
kumulativ effekt i forhold til støj, støv og trafik. Komposteringsanlæggets bidrag 
hertil vurderes af være af mindre betydning, og den kumulative effekt vurderes ikke 
at resultere i væsentlig indvirkninger på miljøet.  
 
Konklusion 
På bagrund af den gennemførte VVM-screening har Allerød Kommune vurderet, at 
en fortsat drift af komposteringsanlægget frem til 31/12 2025 ikke vil medføre 
væsentlige miljøpåvirkninger. Projektet er dermed ikke omfattet af VVM-pligt og 
kan gennemføres uden udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. 
 
Andre tilladelser 
Med denne afgørelse er der ikke taget stilling til øvrige nødvendige tilladelser til 
den fortsatte drift af komposteringsanlægget. 
 
Bilag 
Ansøgning om VVM-screening af 6. marts 2020. 
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Klagevejledning 
 
Forhold der kan påklages  
Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefrist  
Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt 
bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.  
 
Hvem kan klage  
Klageberettiget er: Miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i 
sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 
inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres 
formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.  
 
Indsendelse af klage  
En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indsendes via klageportalen, som 
der er et link til på forsiden af https://naevneneshus.dk/ . Du kan også finde 
klageportalen via https://www.borger.dk/ eller https://virk.dk  
 
Du logger på klageportalen med NemID. Klagen sendes gennem klageportalen til 
Allerød Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til 
behandling i nævnet. Du får besked om videresendelsen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 
klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- 
og Fødevareklagenævnet: mfn@naevneneshus.dk  Hvis du er fritaget for at bruge 
Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning.  
 
Du kan se mere om klageportalen på:  
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet  
 
Gebyr  
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal 
betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Gebyret 
bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager 
ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til 
at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist 
medhold i klagen.  
 
Du kan se mere om klageregler og finde vejledning på:  
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/ 
 
Domstolsprøvelse  
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra 
datoen for modtagelsen af afgørelsen. 

https://naevneneshus.dk/
https://www.borger.dk/
https://virk.dk/
mailto:mfn@naevneneshus.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
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