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Svar på bemærkninger til vilkår 22a og 28a jf. brev af 10. juni 2020

24. juni 2020

I forbindelse med den supplerende partshøring har I den 10. juni 2020 fremsendt jeres
bemærkninger. I har stillet nogle spørgsmål til vilkår 22a og 28a, som skal afklares før
I kan foretage de endelige beregninger af de økonomiske omkostninger forbundet
med disse vilkår.
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Med dette brev ønsker vi at besvare jeres brev spørgsmål samt give jer mulighed for
at fremkomme med jeres endelige bemærkninger.
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Vilkår 22a
I har stillet spørgsmål til, hvordan densiteten skal måles, hvis det som nævnt under
vilkår 33a skal foregå i bunden af milen.
Da der ikke findes en standardiseret målemetode for at måle densiteten i bunden af
milen, samt da flere af de andre vilkår er med til at sikre gode komposteringsbetingelser i milen, har kommunen genovervejet vilkåret og valgt at lade kravet om at måle i
bunden af milen bortfalde.
Vilkår 28a
I oplyser, at vilkåret vil begrænse den daglige drift af Solum væsentligt, da I ikke må
foretage oplægning af miler eller harpning og sortering af kompost samtidigt. I mener
ikke der er noget belæg for dette vilkår om at begrænse driften, da oplægning af
finstof og sortering af færdig kompost ikke lugter.
Endvidere beder I kommunen om at belyse, hvordan I kan overholde vilkår 26a, hvis I
ikke må foretage oplægning af finstof på de dage, hvor I vender/omstikker.
Kommunen er ikke enig i at neddeling og oplægning af materiale til kompostering
samt harpning/sortering af færdig kompost ikke lugter. Emissionsmålinger på andre
komposteringsanlæg har vist store emissioner af lugt fra disse aktiviteter. Dette stemmer overens med kommunens egne observationer i forbindelse med tilsyn igennem
årene.
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Vi fastholder derfor at disse aktiviteter ikke må foregå samtidig med milevending. Dog
ændres vilkåret, så det kun gælder i forbindelse med 1. milevendig, da der her typisk
er større emissioner af lugt end ved de efterfølgende vendinger.
Vi gør endvidere opmærksom på, at modtaget have- og parkaffald må ligge på pladsen i op til 1 måned, hvis det ikke er neddelt, hvorved det vurderes, at det vil være
muligt at tilrettelægge driften, således at både vilkår 26a og vilkår 28a kan overholdes.
Ret til at udtale sig
Vi håber at I hermed har fået svar på jeres spørgsmål, og beder jer fremsende eventuelle yderligere bemærkninger til den supplerende partshøring senest den 1. juli
2020.
Ret til aktindsigt
Vi skal gøre opmærksom på, at I har ret til aktindsigt i sagen. Afhængig af sagens
størrelse mv. kan I telefonisk træffe aftale med Roskilde Kommune, Miljø og Byggesag om tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen. Alternativt kan relevante dokumenter fremsendes.
Venlig hilsen

Bente Gjerulff
Miljøtekniker
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