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Vedr. Klage over stoj fra Stena Jern & Metal A/S

Som advokat for E/F Tuborg Havnepark C har De den 12. oktober 2010
sendt en klage over stojgener fra virksomheden Stena Jern & Metal A/S til
Roskilde Mil jocenter.

Miljocenter Roskilde har efter klagen modtaget en redegorelse for stojfor-
holdene pA virksomheden fra Stena Jern & Metal A/S. Redegorelsen er
vedhaftet dette brev.

Stena Jern og Metal A/S har herudover oplyst til Miljocenter Roskilde, at
virksomheden har indksbt et stojdempet afkast, som vil senke stojen fra
ventilatoren. Det nye afkast forventes monteret i uge 51.

Herudover har Miljocenter Roskilde krevet, at virksomheden udfsrer en
samlet beregning af stojbelastningen fra Stena Jern & Metal A/S. Stojrap-
porten indeholder stojberegninger for omrAdet ved E/F Tuborg Havnevej.

Miljocenter Roskilde vil informere Dem s6 snart stojberegningen foreligger.
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MSTEITA

Miljocenter Roskilde
Att.: Karin Larsen
Ny Ostergade 7-11
4000 Roskilde

9. november 2010

Stena Nordhavn - redegorelse efter klage over stoj fra E/F Tuborg Havnepark C

Stena Jern & Metal A/S har med brev af den 25. oktober 2010 fra Miljocenter Roskilde modta-
get en klage over stojgener fra vores aktiviteter pi Nordssvej 21,2100 Ksbenhavn @.

Klagen fra Cubus Advokaterne af den 12. oktober 2010 omhandler stojgener som opleves i
Tuborg Havnepark. I klagen omtales sAvel en generel gene over stoj som strakker sig over
hele dognet som specifikke dage med gener.

Miljocenter Roskilde har bedt Stena Jern & Metal A/S om en redegsrelse.

Driftstider
Stena Jern & Metal A/S har i Nordhavnen et shredderanlag og en saks, som forarbejder skrot
til genanvendeligt jern og metal. I henhold til galdende miljogodkendelse fra 2006 md produk-
tionsanleggene vere idriftfra mandag ti l  lardag - alle dage fra kl. 6.00 - 18.00. Der er endvi-
dere tilladelse til drift pd sondage fra kl. 8.00 - 16.00 - dog med skerpede stojkrav som ikke
muliggor drift af shredderanleg og saks.

Stena Jern & Metal A/S udnytter ikke denne driftsmulighed fuldt ud. Normalt er anlaggene i
drift pd hverdage fra kl. 6.00 - 16.00 - itravle periode dog ti l  kl. 1B og kun undtagelsesvis er
anlegget i drift pA lordage. Der er ikke konstateret eksempler pi at den tilladte driftstid er
overskredet, men uagtet dette er det blevet indskerpet, at den tilladte driftstid ikke mA over-
skrides.

Ud over driften af produktionsanleggene er der aktiviteter med losning og lastning af skibe.
Dette soges planlagt til fortrinsvis at foreg6 i den almindelige arbejdstid, men det forekommer
ogs6 uden for dette tidsrum.

Til de konkrete eksempler har vi folgende bemarkninger:

5.8.2010 En torsdag - aktivitet fra kl. 6.00 - 19.00. Driften af produktionsanleggene blev
dog standset kl. 17.30.

9.8.2010 En mandag - aktivitet fra kl. 6.00 - 16.00

Der har ikke veret sarligt stojende aktiviteter pi de omtalte dage.
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I gan gsatte foranstaltn i n ger

Som konsekvens af den finansielle krise var driften pa anlagget i Nordhavnen begranset i en
kortere periode pi ca. 6 mAneder i 2009. Baggrunden for den begrensede drift var en reduce-
ret skrotmangde, men da dette er endret er anlegget nu igen i drift i fuldt omfang.

Stena Jern & Metal A/S har pA denne baggrund igangsat en omfattende modernisering af an-
legget, som ogsi vil reducere milja- og arbejdsmiljomessige belastninger.

Stena Jern & Metal A/S er den24. september 2010 blevet orienteret om en klage fra en bebo-
er i Tuborg Havnepark. Vi har efterfolgende kontaktet klageren, som har oplyst at genen skyl-
des en "pipende lyd". Med hjalp fra klageren er den "pipende lyd" identificeret til at stamme fra
en stor ventilator i tilknytning til shredderanlegget.

Vi har indhentet tilbud pA dempning af stojen og vi er ved at undersoge, om denne installation
er tilstrekkeligt robust til form6let. Vi vurderer at denne dempning vil flerne genen.

I medfsr af vilkArene i miljogodkendelsen af aktiviteten med hindtering af store husholdnings-
apparater er vi i ferd med at fdr udarbejdet en beregning af stojbelastningen ved Tuborg Hav-
nepark. Stojrapporten vil i overensstemmelse med vilkdrene blive fremsendt senest den 15.
november 2010.

Vi vil derfor foreslA, at der - nir denne foreligger - eventuelt i tilknytning hertil foretages en
nermere drsftelse af stojforholdene.

Med venlig hi lsen
Stena Jern & Metal A/S

Steen Hansen
Souschef HSE
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