
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Tilladelse til Maskinværksted med supplerende vil-
kår 

Fassi Kraner ApS, Marktoften 26, 8464 Galten har anmeldt sig 
som maskinværksted via Byg og Miljø efter Maskinværkstedsbe-
kendtgørelsen. 
 
Virksomheden er klassificeret som maskinværksted med over  
1.000 m2 produktionsareal og er derfor omfattet af Maskinværk-
stedsbekendtgørelsen.  
 
Skanderborg Kommune modtog en anmeldelse af maskinværkste-
det d. 21. oktober 2021. Anmeldelsen er løbende blevet suppleret, 
senest d. 4. februar 2022. 
 
Afgørelse om supplerende vilkår  
Fassi Kraner ApS er som udgangspunkt underlagt de vilkår, der 
fremgår af den til enhver tid gældende Maskinværkstedsbekendt-
gørelse for de processer, som virksomheden udfører, det vil sige 
svejsning, savning, båndslibning og drejning. Der er brug af køle-
smøremiddel i forbindelse med drejebænken. 
 
Skanderborg Kommune har mulighed for at lempe, skærpe og/el-
ler supplere vilkårene i bekendtgørelsen, hvis det er begrundet. 
Skanderborg Kommune stiller følgende supplerende vilkår til af-
kast af udstødningsgasser: 
 

1. Afkast fra udsug af udstødningsgas fra køretøjer skal føres 
mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er pla-
ceret. 

 
Begrundelse for supplerende vilkår samt vurdering af, 
om de er overholdt 
Kommunen har valgt at fastsætte vilkår til afkasthøjden fra ud-
stødningsgasser i overensstemmelse med de vilkår, der er gæl-
dende for autoværksteder. Kommunen vurderer, at det også er re-
levant her for at sikre fri fortynding. 
 
Virksomheden har oplyst, at de forventer en afkasthøjde fra ud-
stødningsgasser på minimum 1 meter over tag.  
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Vurdering af virksomhedens indretning og drift i henhold til nugældende Ma-
skinværkstedsbekendtgørelse 
 
Fassi Kraner ApS er fremadrettet reguleret af Maskinværkstedsbekendtgørelsens bestemmel-
ser samt de supplerende vilkår, der er stillet. Den nugældende bekendtgørelse er følgende: 
 
Bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af 
jern, stål eller andre metaller. 
 
Ud fra de gældende bestemmelser i Maskinværkstedsbekendtgørelsen til virksomhedens ind-
retning og drift (kapitel 3-8 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen), vil kommunen i det følgende 
vurdere, om Fassi Kraner ApS overholder bestemmelsen: 
 

Bestemmelse i Maskinværkstedsbekendtgø-
relsen 

Kommunens vurdering af, om 
virksomheden overholder gæl-
dende bestemmelse i nugæl-
dende Maskinværkstedsbekendt-
gørelse 
 

Begrænsning af luftforurening 
Processer med brug af køle- og smøremidler 

§ 6. I afkast, hvor der udledes olietågeaerosoler fra brug 
af køle- og smøremidler ved drejning, boring, fræsning, 
høvling og slibning, skal følgende emissionsgrænsevær-
dier overholdes: 

2) 1 mg/normal m3 for mineralske olietågeaerosoler. 

Virksomheden har oplyst, at der installe-
res en drejebænk. Den anvendes udeluk-
kende ved behov for fremstilling af speci-
albeslag til påmontering af kran, hvor 
standardbeslagene ikke kan bruges. Der 
kan der under brug, bliver tilsat lidt køle- 
og smøremidler fra håndholdt container 
(fx spraydåse), men samlet i meget be-
grænsede mængder og under udsug. 
 
Virksomheden har oplyst, at de benytter 
mineralsk baseret kølesmøremidler. 
 

§ 7. Emissionsgrænseværdierne for olietågeaerosoler 
anses for overholdt i afkast, som overholder kravene i 
stk. 2-5. 

Stk. 2. Den udsugede luft skal renses med et afsluttende 
filter med mindst 99 % renseeffektivitet. 

Stk. 3. Filtret skal være forsynet med en differenstryk-
måler, som løbende skal følge, hvornår filtret skal ren-
ses eller udskiftes. 

Stk. 4. Ved installation og ved skift af olietågefilteret 
skal det kontrolleres, at filtret er ubeskadiget og monte-
ret korrekt uden utætheder. Efter udskiftning skal det 
kontrolleres, at differenstrykket ved normal drift ligger i 
det normale område for nyt filter. 

Stk. 5. Olietågefiltre skal vedligeholdes og serviceres ef-
ter leverandørens anvisninger. 

Kommunen er oplyst om, at der er påmon-
teret olietågefilter (NOM4 med Hepa filter 
med (udskilningsgrad 99,97%)) på afkast 
fra drejebænken. Sammen med det be-
grænsede forbrug vurderer Kommunen, at 
emissionsgrænsen for mineralske olie-tå-
ger på 1 mg/normal m3 er overholdt. 
 

Slibeprocesser 
§ 8. I afkast fra slibeprocesser skal emissionsgrænse-
værdien på 5 mg/normal m3 for slibestøv målt som total 
støv overholdes. 

Slibestøv opstår i forbindelse med brug af 
sav og båndsliber. Virksomheden har op-
lyst, at luftmængden fra hver af proces-
serne er 700 m3/h, som giver en luft-
mængde på 1.400 m3/h, når begge maski-
ner er i drift samtidig. 
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Der er installeret et MCP smart-filter, som 
tilbageholder 99,9 % af støvet.  
 

§ 9. Partikelfiltre på afkast fra slibeprocesser skal dri-
ves, serviceres, vedligeholdes og udskiftes efter filterle-
verandørens anvisninger, så normal renseeffektivitet er 
opretholdt løbende. 

Stk. 2. Afkast omfattet af stk.1 skal kontrolleres mindst 1 
gang om måneden for utætheder fra filtret. 

 

Svejse- og/eller skæreprocesser 
§ 10. Virksomheden skal etablere filtre, der er i stand til 
at tilbageholde mindst 99 % af svejserøgen i afkast fra 
MMA-, MIG/MAG-, FCA-svejsning og lasersvejsning 
som anvist i tabel 1 og 2 i bilag 2. 

Uddrag af bilag 2: 

Stk. 3. Filtre på afkast fra svejse- og/eller skæreproces-
ser skal drives, serviceres og vedligeholdes og udskiftes 
efter filterleverandørens anvisninger, så normal rense-
effektivitet er opretholdt løbende. 

Stk. 4. Før nye filtre på afkast fra svejse- og/eller skære-
processer tages i brug, skal virksomheden fremskaffe 
dokumentation for, at filteret opfylder kravet i stk. 1 og 
2. 

Svejsemetode Antal svejsesteder  

2-4 svejsesteder 

MMA -, MIG/MAG- 
og FCA-svejsning i 
ulegeret stål 

Afkast på mindst 3 meter. Dog 
kun på mindst 1 meter, hvis der 
er mere end 40 meter til nærme-
ste bolig 

Virksomheden har oplyst, at der indrettes 
3 svejsesteder a’ 1.300 m3/h, hvor der i 
gennemsnit udføres 2-3 timers intensiv 
svejsning pr. dag, samlet for de 3 steder, 
hvilket giver maks. 500-750 timers svejs-
ning pr år. Virksomheden udfører hoved-
sageligt MIG-svejsning i ulegeret stål, sup-
pleret med lidt TIG-svejsning (maks. 1-2 
timer om måneden). 
 
Ifølge bilag 2 til Maskinværkstedsbekendt-
gørelsen skal afkast mindst være 3 meter. 
Dog kun mindst 1 meter, hvis der er mere 
end 40 meter til nærmeste bolig. Da der er 
mere end 40 meter til nærmeste bolig, er 
kravet til afkasthøjde mindst 1 meter. 
Virksomheden har oplyst, at der etableres 
afkast på 1 meter over tag. Derudover afle-
des afkastluft fra svejseprocessen gennem 
MCP smart-filter, som også er egnet til 
svejserøg, jf. datablad.  
 

Afkasthøjder 
§ 21. Procesluft fra aktiviteter på virksomheden skal op-
samles og afledes igennem afkast. 
 

 

§ 22. Virksomhedens afkast skal dimensioneres, så 
virksomhedens samlede bidrag til tilstedeværelse af for-
urenende stoffer uden for virksomhedens skel overhol-
der B-værdier i bilag 5, dog jf. stk. 2 og 3 og § 23. 
 
Bilag 5: 
Oversigt over relevante B-værdier, jf. § 22, stk. 1. 

Aktiviteter og stoffer mg/m3 

Drejning, boring, fræsning, 
høvling og slibning   

Slibestøv – i øvrigt 0,01 

Mineralske olieaerosoler 0,003 

 
 

 
Slibestøv 
Ved samtidig drift af både båndsliber og 
sav er spredningsfaktoren maksimalt = 
(1.400 m3/h x 5 mg/Nm3) / 0,01 mg/m3 = 
194 m3/s, hvilket er under grænsen på 250 
m3/s og afkastet skal blot føres 1 meter 
over tag til frifortynding.  
 
Mineralske olietåger 
Spredningsberegning for olietåger giver en 
spredningsfaktor på (700 m3/h x 1 
mg/Nm3) / 0,003 mg/m3 = 65 m3/s, hvil-
ket er under grænsen på 250 m3/s og afka-
stet skal blot føres 1 meter over tag til fri-
fortynding. 

§ 23. Afkast i tilknytning til svejse- og skæreprocesser 
skal overholde de afkasthøjder, der er angivet i bilag 2. 
 

Ifølge bilag 2 til maskinværkstedsbekendt-
gørelsen skal afkast mindst være 3 meter. 
Dog kun mindst 1 meter, hvis der er mere 
end 40 meter til nærmeste bolig. Da der er 
mere end 40 meter til nærmeste bolig, er 
kravet til afkasthøjde mindst 1 meter. 
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Præstations- og egenkontrol 
§ 24. Hvis den samlede luftmængde, der udledes fra 
virksomheden fra drejning, boring, fræsning, høvling og 
slibning ved anvendelse af køle- og smøremidler, over-
stiger 10.000 normal m3/time, skal der senest 6 måne-
der efter, at anlægget er sat i drift, foretages præstati-
onskontrol med henblik på at dokumentere, at de rele-
vante emissionsgrænseværdier i § 6 er overholdt. 

Den samlede luftmængde fra disse proces-
ser, er under 10.000 m3/time, hvorfor be-
stemmelsen ikke er aktuel.   

§ 25. Hvis den samlede luftmængde, der udledes fra 
virksomheden fra slibeprocesser uden anvendelse af 
køle- og smøremidler, overstiger 2.500 normal m3/time, 
skal der senest 6 måneder efter, at anlægget er sat i 
drift, foretages præstationskontrol i ethvert afkast fra 
slibeprocesser med henblik på at dokumentere, at emis-
sionsgrænseværdien i § 8 er overholdt. 

Den samlede luftmængde fra disse proces-
ser er under 2.500 m3/time, hvorfor be-
stemmelsen ikke er aktuel.   

§ 29. Målinger, der foretages som led i en præstations-
kontrol, jf. §§ 24-28, skal udføres som angivet i bilag 4 
og i målested indrettet som angivet i samme bilag. 

Stk. 2. Rapport over præstationskontroller, jf. §§ 24-28, 
skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 
efter, at kontrollen er gennemført. 

 

Begrænsning af støj 
 
§ 30. Virksomhedens samlede bidrag til støjbelastnin-
gen i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller by-
planvedtægt er udlagt til de i bilag 3 anførte områdety-
per, må ikke overstige grænseværdier anført i bilag 3. 

Støjvilkår i bilag 3: 

Krav til maksimal støjbelastning, jf. § 30, stk. 1. 

1) Grænseværdierne er angivet som det A-vægtede ækvi-
valente korrigerede støjniveau, støjbelastningen. Det 
ækvivalente støjniveau er støjens middelværdi over et 
længere tidsrum (om dagen 8 timer, om aftenen 1 time 
og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt 
hørbare toner eller impulser skal man lægge 5 dB til det 
ækvivalente støjniveau for at bestemme støjbelastnin-
gen. 

2) For områder med boliger gælder yderligere, at græn-
seværdien for det højeste øjebliksniveau af støjen om 

Grænseværdier 
for støj1) 
Områdetyper 

Mandag 
– fredag 
kl. 07-
18, 
lørdag 
kl. 07-14 

Mandag – 
fredag 
kl. 18-22, 
lørdag 
kl. 14-22, 
søn- og 
helligdag 
kl. 07-22 

Alle 
dage 
kl. 22-
07 

Erhvervs- og indu-
striområder med 
forbud mod gene-
rende virksomhed 

60 dB 60 dB 60 dB 

Boligområder for 
åben og lav bolig-
bebyggelse2) 

45 dB 40 dB 35 dB 

Kommunen har kun medtaget de område-
typer, som aktuelt er relevante for Fassi 
Kraner i kolonnen til venstre. 
 
Fassi Kraner ligger i et erhvervsområde 
(område 30.E.06 i Kommuneplan16). Der 
gælder således en støjgrænse mod nabo-
virksomheder på 60 dB døgnet rundt alle 
ugens dage.  
 
Det nærmeste boligområde ligger ca. 600 
meter nord for virksomheden (område 
31.B.03).  
 
 
Derudover er der en bolig i det åbne land 
cirka 280 meter sydvest for virksomheden 
samt 2 boliger i det åbne land, som ligger i 
kommuneplanlagt erhvervsområde 
(31.E.04). Virksomheden skal kunne over-
holde støjgrænserne i §30, stk. 2 ved disse 
boliger.   
 
Virksomhedens primære støjkilder består 
af procesudsug samt tung trafik til og fra 
virksomheden. Hovedparten af virksom-
hedens aktiviteter foregår indendørs.  
Da virksomheden ligger i et erhvervsom-
råde samt at afstanden til boliger er ca. 
300 meter, så vurderer kommunen, at 
Fassi Kraner kan overholde Maskinværk-
stedsbekendtgørelsens bestemmelser 
vedr. støj. 
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natten, støjens maksimalværdi, fastsættes 15 dB højere, 
end den anførte grænseværdi for natperioden. 

Stk. 2. I det åbne land må virksomhedens samlede bi-
drag til støjbelastningen, i det mest støjbelastende 
punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra 
beboelse ikke overstige følgende grænseværdier: 

1) 45 dB i perioderne: kl. 07-18 på dagene mandag-fre-
dag og kl. 07 -14 på lørdage. 

2) 40 dB i perioderne: kl. 18-22 på dagene mandag-fre-
dag, kl. 14-22 på lørdage og kl. 07-22 på søndage og hel-
ligdage. 

3) 35 dB i perioden: kl. 22-07 på alle dage. 

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra gæl-
dende støjkrav efter anmodning herom fra en virksom-
hed i forbindelse med behandling af en anmeldelse, hvis 
dette er begrundet i virksomhedens konkrete forhold, jf. 
§ 37, stk. 1. 

 

Kommunen har mulighed for at dispen-
sere fra støjkravene efter bekendtgørel-
sens §30, stk. 5 i forbindelse med behand-
ling af anmeldelsen, såfremt virksomhe-
den anmoder om det og det er begrundet i 
virksomhedens konkrete forhold. Virk-
somheden har ikke anmodet om at kom-
munen dispenserer fra støjkravene. 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 
§ 31. Spild af forurenende stoffer fra produktion og af-
fald skal forhindres. 

Stk. 2. Produktion på maskiner, hvorfra der kan ske 
spild af køle- og smøremiddel, skal foregå på en tæt be-
lægning med mulighed for opsamling af spild. 

Stk. 3. Rensetromler skal placeres under tag på en tæt 
belægning og være forsynet med opsamlingsbakke til af-
renset materiale. 

Stk. 4. Ved udendørs opbevaring af fræsespåner, affald 
fra klipning af plademateriale og andet metalaffald, der 
indeholder rustbeskyttende olie og/eller køle- og smøre-
midler, skal affaldet opbevares forsvarligt, således at af-
dryppet olie eller køle- og smøremiddel kan opsamles i 
egnet spildbakke eller lignende. Oplagspladsen skal 
have en tæt belægning uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand og kloak eller med spild-
bakke. Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne 
rumme indholdet af den største beholder, der opbeva-
res. 

Stk. 5. Køle- og smøremiddel, maling, blandingsfortyn-
dere og olieprodukter, såvel nyt som brugt, samt forure-
net absorptionsmateriale, kasseret blæsemiddel, filter-
støv, malingsstøv og andet farligt affald samt afpresset 
materiale og affald fra tromling skal opbevares i egnede 
lukkede beholdere, der er tætte og beskyttet mod vejrlig. 
Oplagspladsen skal have en tæt belægning uden mulig-
hed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og 
kloak eller med spildbakke. 

Oplagspladsen eller spildbakken skal kunne rumme ind-
holdet af den største beholder, der opbevares. 

Stk. 6. Ovenstående gælder ikke for oplag i tanke alle-
rede omfattet af bekendtgørelse om indretning, etable-
ring og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 

Gulvene i produktionen er fiberarmeret 
betongulve i en tykkelse på 180 mm fiber-
armeret gulv, betonstyrke C35. Der er ikke 
overfladebeskyttelse i form af epoxy.  
 
Der er ikke maskiner på maskinværkste-
det, der skal boltes til gulvet. 
 
Brug af køle-smøremiddel 
Virksomheden benytter køle-smøremiddel 
på drejebænken. Virksomheden oplyser, 
at drejebænken ikke automatisk trækker 
køle- og smøremidler, men at køle-smøre-
middel påføres direkte på elementet under 
arbejdet. Eventuel overdosering/spild op-
dages med det samme og kan håndteres 
med kattegrus eller klude. 
 
I henhold til Miljøstyrelsens orientering 
nr. 6/2008 om forebyggelse af jord og 
grundvandsforurening på industrivirk-
somheder ved udvalgte aktiviteter – virker 
olieprodukter nedbrydende på beton. 
Gennemsivning og/eller nedbrydning af 
beton ved spild af olieprodukter er dog af-
hængig af påvirkningstiden. Virksomhe-
den har redegjort for, at påvirkningstiden 
er kort (under et døgn), hvorfor Kommu-
nen vurderer, at belægningen bestående af 
beton styrke 35, er tæt. 
 
 
 
Oplag af råvarer og farligt affald 
Virksomheden har oplyst, at al håndtering 
af råvarer indeholdende farlige stoffer og 
farligt affald foregår indendørs i maskin-
hallen og tilstødende lager. Hydraulikolie 
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(200 liter beholder) opbevares på spild-
bakke efter åbning. Virksomheden har 
estimeret det årlige forbrug til 300 liter, 
og der vil ikke være ekstra beholdere på la-
ger. Øvrig småkemi, fx smøremiddel på 
sprayflaske opbevares i godkendt kemi-
skab. Spildolie opbevares i dobbeltvægget 
tank på betongulv. 
 
Kommunen vurderer, at belægningerne er 
tilstrækkelige og at §31, stk. 5 er overholdt. 
 
Spåner med rester af køle-smøremiddel 
Spåner indeholdende køle-smøremiddel 
vil kun være i meget begrænsede mæng-
der, da drejebænken kun bruges i de få til-
fælde, hvor der skal laves specialskruer. 
Virksomheden oplyser, at spåner vil blive 
opbevaret i egnet beholder indendørs. 
 
Kommunen vurderer, at opbevaringen er 
tilstrækkelig. 
 
Grav med sumpe 
Virksomheden har oplyst, at der skal etab-
leres en grav med 2 pumpesumpe.  
 
Formålet med graven er at kunne komme 
ind under lastbilen. Pga. produktionens 
karakter, håndteres der generelt relativt 
små mængder olie/kemi. Virksomheden 
oplyser, at størrelsen af et muligt spild 
derfor er begrænset. Efter montering af 
kraner og påfyldning af hydraulikolie, gen-
nemgås og rengøres kran og område for 
eventuelle spild og der tørres op, så det er 
klar til næste lastbil.  
Kommunen vurderer på denne baggrund, 
at belægningen i graven er tilstrækkelig. 
 
Vaskeplads 
Virksomheden oplyser, at vaskepladsen 
etableres som en fuldstøbt betonplade 
(200mm) med fald på 2% mod rist. Den 
anvendes til at kort afvaskning af skidt el-
ler spild omkring de dele af lastbilen hvor 
kranen skal monteres eller er monteret.  
 
Virksomheden vurderer, at betonen er tæt 
imod de kemikalier, der anvendes ifm. 
lastbiler og montagearbejde og opholdsti-
den er meget kort, da pladsen er let over-
skuelig og fx olie bortspules eller opsamles 
på baggrund af mængde efter vasken er 
gennemført. Vaskepladsen efterses lø-
bende for eventuelle revner eller anden 
slitage, som skal udbedres. 
 
Virksomhedsgruppen vurderer, at belæg-
ningen på vaskepladsen er tilstrækkelig 
samt at vaskepladsen etableres med til-
strækkeligt fald. 
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Vurdering af behov for supplerende vilkår 
Det fremgår af det fremsendte tegnings-
materiale, at virksomheden muligvis vil 
have oplag af reservedele samt rent metal 
på betonbelægningssten. Virksomhedens 
rådgiver har oplyst, at der ikke er tale om 
olieholdige reservedele. Kommunen vur-
derer på denne baggrund, at der ikke skal 
stilles supplerende vilkår til dette oplag. 
 
Det fremgår af de fremsendte tegninger, at 
der ved siden af vaskepladsen skal være en 
grusplads. Virksomhedens rådgiver har 
oplyst kommunen om, at gruspladsen ikke 
skal bruges til hverken oplag eller parke-
ring. Kommunen vurderer derfor, at der 
ikke skal stilles supplerende vilkår til be-
nyttelsen af denne plads. Til- og frakørsel 
af lastbiler til værkstedet samt parkering 
sker på betonbelægningssten. 
 

§ 33. Arealer med tæt belægning nævnt i §§ 31 og 32, 
skal kontrolleres for utætheder mindst 1 gang årligt. 
Utætheder skal udbedres, straks efter at de er konstate-
ret. 
 

 

Driftsjournal 
§ 34. Der skal føres en driftsjournal med angivelse af 
følgende: 

1) Dato for vedligeholdelse af filtre, herunder udskift-
ning af filtermateriale, og for opdagelse af fejl i filtre 
med angivelse af korrigerende handling. 

2) Resultatet af den månedlige kontrol af filtre. 

3) Det årlige forbrug af blandingsfortyndere og andre 
opløsningsmidler. 

4) Dato for eftersyn af belægninger og evt. udbedringer, 

jf. § 33. 

Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden 
i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndig-
heden. 

 

 
Udover de bestemmelser, der er behandlet i det ovenstående, så indeholder den nugældende 
maskinværkstedsbekendtgørelse andre kapitler, der er relevante for jer at være orienteret i. 
Det drejer som om følgende: 
 
Kapitel 1: Anvendelsesområde og definitioner 
Kapitel 2: Digital anmeldelse af etablering, udvidelser og ændringer 
Kapitel 9: Meddelelse om driftsstart og ophør af virksomhed 
Kapitel 10: Særlige bestemmelser om fravigelse af krav 
Kapitel 11: Administrative bestemmelser 
Kapitel 12: Registrering og offentliggørelse af data 
Kapitel 13: Klage- og straffebestemmelser 
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Grundvandsvurdering 

Kommunen skal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter vurdere 
om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst.  
I området findes den regionale grundvandsforekomst DK_1_456_180. Den kemiske tilstand 
af grundvandsforekomsten er ringe pga. arsen, mens den kvantitative tilstand er god. Arsen er 
naturligt forekommende i grundvandforekomsten. På baggrund af indretning af virksomheden 
vurderes virksomheden ikke at udgøre en væsentlig risiko for grundvandsressourcen. Projek-
tet vurderes derfor ikke at medfører en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand, og 
hindre ikke opfyldelse af de fastsatte miljømål. 
 
Natura 2000 og strengt beskyttede arter (bilag IV) 

Der er ikke Natura 2000-områder inden for området. Nærmeste område (N232 Lillering Skov 
m.v.) ligger ca. 2 km mod sydøst. Projektet er ikke af en karakter, der kan påvirke et Na-
tura2000-område på så stor afstand. 
 
Strengt beskyttede arter (bilag IV-arter): 
Nærmeste kendte forekomster af strengt beskyttede arter drejer sig om stor vandsalamander 
der har flere ynglebestande i vandhuller over 2 km fra erhvervsområdet. Desuden er der fun-
det en trafikdræbt odder på motorvejen ca. 1,5 km vest for adressen. Selve området hvor ma-
skinfabrikken ønskes etableret er landbrugsjord, der ikke vurderes at være egnet som yngle- 
eller rasteområder for hverken odder eller stor vandsalamander. Øvrige strengt beskyttede ar-
ter vurderes ikke at være relevante på denne lokalitet og ifm. med denne projekttype. Samlet 
set vurderes projektet ikke at ødelægge yngle- eller rasteområder for strengt beskyttede arter. 
 
Høring 

Afgørelsen har været i høring hos virksomheden fra den 4. februar 2022 til den 21. februar 
2022.  
 
Gert Rasmussen, Fassi Kraner ApS, har den 8. februar 2022 oplyst, at de ikke har bemærknin-
ger til tilladelsen. 
 
Klage over afgørelsen 

Kommunalbestyrelsens afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke påklages til anden ad-
ministrativ myndighed, jf. § 48. Dog kan afgørelse om supplerende og skærpede vilkår påkla-
ges til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. § 48, stk. 2 af  

 Ansøger 
 Enhver, der har individuel væsentlig interesse i sagens udfald 
 Sundhedsstyrelsen 
 Visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf. 

§§ 98-100 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Hvordan indgives en klage? 
Klage over afgørelsen skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 
som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du 
plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har 
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageporta-
len. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden 
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. 
 
Fritagelse fra klageportalen 
Du kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om fritagelse for at bruge klageportalen. 
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Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen, hvis du f.eks.: 
 Har et særlig handicap 
 Har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse 
 Lider af demens 
 Mangler digitale kompetencer 
 Er socialt udsat 
 Har en eller flere psykiske lidelser 
 Har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke 

konkret vurderes at være en egnet løsning. 

Er du allerede fritaget fra Digital Post? 
Hvis du allerede er fritaget fra Digital Post via Borgerservice, øges din mulighed for at blive fri-
taget fra digital selvbetjening i forhold til en klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En frita-
gelse fra Digital Post medfører ikke i sig selv, at du kan fritages for at bruge klageportalen. 
Klager, fra f.eks. en forening, skal foretages digitalt, hvis blot en er i stand til at bruge digital 
selvbetjening. 
 
Din anmodning skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet 
Hvis du tilhører en af de nævnte grupper og trods vejledning ikke har mulighed for at bruge 
klageportalen, kan du sende din anmodning om fritagelse for brug af Klageportalen til nævnet. 
Du skal begrunde din anmodning om fritagelse for brug af klageportalen. Hvis du er fritaget 
for at bruge Digital Post af din kommune, bedes du oplyse dette i din anmodning. 
 
Får du afslag på fritagelse, får du en passende frist til at indsende klagen via klageportalen. 
Hvis du bliver fritaget, vil kommunen oprette klagen i klageportalen på dine vegne.  
 
Orientér kommunen 
Når du ansøger om at blive fritaget for brug af klageportalen, er det vigtigt, at du giver besked 
til Skanderborg Kommune om det. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Du kan 
orientere din kommune via mail (virksomhed@skanderborg.dk), telefon (8794 7000) eller ved 
at sende et brev til Skanderborg Kommune, Skanderborg Fælled 1, 8660 Skanderborg. 
  
Du kan finde svar på spørgsmål angående klageportalen lige her. 

Gebyr og tilbagebetaling af gebyr 
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. for at klage og virksomheder og organisationer 
skal betale et gebyr på 1.800 kr. for at klage. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen. 
 
Indgives flere klager over samme afgørelse, opkræves der et gebyr for hver selvstændig klage-
skrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot 
en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyr-
satsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
 
Klagegebyr opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke 
indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen. 
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist fordi klagefristen er overskredet, klager 
ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at be-
handle klagen. 
 
Gebyret tilbagebetales også, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, eller hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis den eneste ændring af 
den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af 



 
 
 

 
 

Side 10 af 11 

den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 
 
Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som 
udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at 
gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede 
har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.  

Klagefrist – hvornår skal en klage være indgivet? 
Klagefristen udløber 4 uger efter, at den endelige afgørelse er offebtliggjort. En eventuel klage 
skal derfor være indgivet senest den 23. marts 2022. En klage er indgivet, når den er til-
gængelig for myndigheden. 

Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, med mindre klagenævnet be-
stemmer andet, jf. Miljøbeskyttelseslovens §96. 
 
Søgsmål 
Såfremt afgørelsen ønskes prøvet ved domstole, skal et eventuelt søgsmål iflg. Miljøbeskyttel-
seslovens § 101 være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, eller hvis sagen 
påklages inden 6 måneder efter, at en endelig afgørelse foreligger. 
 
Underretning om tilladelsen 

Følgende er underrettet om tilladelsen: 
 Fassi Kraner, Marktoften 26, 8464 Galten (gert@fassi.dk) 
 DMR A/S, email (cnl@dmr.dk) 
 Styrelsen for patientsikkerhed (trnord@stps.dk). 
 Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomiteen for Skanderborg Olaf Møller 

(dnskanderborg-sager@dn.dk). 
 Friluftsrådet, Kreds Søhøjlandet (soehoejlandet@friluftsraadet.dk). 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Thulsted Nielsen 
Miljømedarbejder 
 

 

Bilagsliste 

1. Anmeldelse af maskinværksted af 21. oktober 2021.  
2. Opdateret anmeldelse af maskinværksted af 10. november 2021 
3. Beskrivelse af foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand 
4. Beskyttelse af jord og grundvand – udendørs 
5. Beskrivelse af ventilation, afkasthøjde og foranstaltninger 
6. Vurdering af støvemission 
7. Situationsplan 
8. Supplerende situationsplan 
9. Ledningsoversigt - spildevand 
10. Datablade på filtre 
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Lovgivning 

Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022. 
Maskinværkstedsbekendtgørelsen, jf. bek. nr. 1477 af 12. december 2017 
Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 2, 2001 – Luftvejledningen, begrænsning af luftforurening fra 
virksomheder.  
Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 20, 2016 – Vejledning om B-værdier. 
Høringsbrevet for bekendtgørelsen af d. 14. oktober 2015. 
Støjvejledningen, vejledning fra miljøstyrelsen nr. 5, 1984 – ekstern støj fra virksomheder. 
Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 3, 2003 – Ekstern støj i byomdannelsesområder. 
Orientering fra miljøstyrelsen nr. 6, 2008 – Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på 
industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter. 

 

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her: https://www.skan-
derborg.dk/databeskyttelse 
Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vo-
res databeskyttelsesrådgiver. 
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