
 

 

 
   

 
Orientering om miljøgodkendelser på Prøvestenen 

 

Baggrund for orienteringen 

Den 26. august 2019 bad Teknik- og Miljøudvalget om at blive oriente-

ret om ”om anmodninger fra virksomheder om miljøgodkendelse på 

Benzinøen”. Dette bad udvalget om i forbindelse med behandling af sa-

gen: Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for Oiltanking Copenha-

gen Syd på Prøvestenen.   

Efterfølgende har Teknik- og Miljøforvaltningen holdt Teknik- og Miljø-

udvalget orienteret om ansøgninger om miljøgodkendelse, vilkårs-

ændringer og revurdering fra virksomheder på Prøvestenen.  

Det drejer sig om virksomheder, der skal have miljøgodkendelse ef-

ter miljøbeskyttelsesloven.  

Generelt om Prøvestenen 

 
På Prøvestenen kan der være virksomheder, hvis aktiviteter kræver, 

at der etableres en mindst beskyttelsesafstand til forureningsfølsom 

arealanvendelse, som f.eks. boliger, på minimum 500 meter. Afstan-

den anvendes i planlægningssituationer og skal give en rimelig sik-

kerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener.  

Om den konkrete ansøgning ved Prøvestenen 

 
Forvaltningen har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse fra DK 

Jern og Metalhandel af et nyt anlæg på Prøvestenen til rekonditio-

nering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, som hovedsa-

geligt består af jern og metal. 

De aktiviteter, som ønskes miljøgodkendt, vil ikke medføre påvirk-

ning af områder uden for Prøvestenens areal. 

Bilag: 

• Oversigt over ansøgning 

• Introduktionsmateriale til området 
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OVERSIGT OVER ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE, VILKÅRSÆNDRINGER OG REVURDERINGER FOR 
INDUSTRIVIRKSOMHEDER PÅ PRØVESTENEN  

 
TMU skal, jf. referat fra TMU-møde af den 26. august 2019, orienteres om ansøgninger om miljøgodkendelse, vilkårsændringer og 
revurdering fra virksomheder på Prøvestenen. Det drejer sig om virksomheder, der skal have miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelses-
loven.  
 
Skemaet nedenfor beskriver om den ansøgte aktivitet får betydning for selve Prøvestenen eller om det rækker ud over Prøvestenen. 

 
J.nr. / 
ansøgnings-
dato 

Sagstype 
(Kat. I, II, III, IV) 

Hovedaktivitet Firmanavn og 
adresse 

Aktivitetens type Påvirkning 
(miljøklasse*) for den 
gældende aktivitet 

Rækker / 
rækker ikke 
udover 
Prøvestenen 

TMU 
(dato)** 
 

2022-
0000908/21-
12-2021 

Kat. IV – 
miljøgodkendelse 
uden påvirkning 
udenfor 
Prøvestenen 

Rekonditionering 
og midlertidig 
oplagring af ikke-
farligt affald  

DK Jern og 
Metalhandel 
ApS 
Hjørnet af A-
Vej og B-Vej. 
København S 

Etablering af nyt 
anlæg  

Miljøklasse 4: 
Affaldsbehandling, hvor 
afstandskravet til følsom 
anvendelse er 100 
meter. 

Rækker ikke 
udover 
Prøvestenen 

 

*Miljøklasser findes i ” Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne” under afsnit 7 ”Virksomhedsbeskrivelser”  
** Dato for hvornår sager er lagt frem for TMU. 
 

 


