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Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 1. december 2005 
 
Miljøcenter Odense meddeler hermed Ærø Kommune et påbud om ændring 
af vilkår 1 i ”Miljøgodkendelse til omlastestation til forbrændingsegnet affald 
på De Ærøske Kommuners Losseplads I/S”. 
 
Vilkår 1 i miljøgodkendelsen ændres således, at eksisterende tekst udgår 
og erstattes med: 
 
Denne godkendelse er fortsat gældende, når deponeringen af affald ophø-
rer på Ærø Kommunes Losseplads pr. 1. januar 2010. 
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 11

 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
 
Miljøcenter Odense varslede den 1. december 2009 påbud om ændring af 
vilkår 1 i miljøgodkendelse af 1. december 2009. 
 
Ærø Kommune har ikke haft bemærkninger til det varslede påbud. 
 
 
Baggrund for påbudet 
 
Ærø Kommune har den 25. september 2009 ansøgt om ændring af vilkår 1 i 
gældende miljøgodkendelse til omlastestation til forbrændingsegnet affald 
på De Ærøske Kommuners Losseplads I/S. 
 
 
 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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I henhold til vilkår 1 i godkendelsen gælder der følgende: 
 
”Denne godkendelse bortfalder, når deponering af affald ophører på De 
Ærøske Kommuners Losseplads.” 
 
Omlastestationen er etableret på en del af lossepladsens etape 1 B. 
 
Ærø Kommune står overfor en nedlukning for deponering på Ærø Losse-
plads. 
 
Ærø Kommune har efter nedlukning af deponeringsaktivitet på lossepladsen 
behov for fortsat at kunne drive omlastestationen. 
 
 
Miljøcenter Odenses bemærkninger 
 
Miljøcenter Odense besigtigede omlastestationen den 9. september 2009, 
og konstaterede, at omlastestationen fremstod pæn og velholdt, og at den 
blev drevet i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse. 
 
Perkolat fra etape 1 B afledes til Ærøskøbing Renseanlæg. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at perkolatsystemet på etape 1 B fungerer 
tilstrækkeligt effektivt til, at driften af omlastestationen kan fortsætte. 
 
I henhold til deponeringsbekendtgørelsen2 kan aktiviteter på deponerings-
anlæg, der nedlukkes, videreføres i en tidsbegrænset periode under forud-
sætning af, at den nedlukkede deponeringsenheds perkolatopsamlings-
system vurderes at fungere tilstrækkeligt effektivt. 
 
Længden af ovennævnte periode fastsættes under hensyntagen til, at efter-
behandlingsperioden for deponeringsenheden ikke forlænges.  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at driften af omlastestationen i nærmeste 
fremtid ikke vil have væsentlig betydning med hensyn til stofindholdet i per-
kolatet fra etape 1 B. Set i forhold hertil vurderes drift af omlastestationen 
ikke, i nærmeste fremtid, at ville have betydning i forhold til hvornår anlæg-
get kan overgå til passiv drift. 
 
Fastlæggelse af tidspunkt for en nedlukning af omlastestationen vil blive 
taget op ved revision af miljøgodkendelsen. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om deponeringsanlæg – nr. 252 af 31. marts 2009 
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Klagevejledning 
 
 
Påbudet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• Ærø Kommune 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Svendborg Kommune 
• embedslægeinstitutionen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 18. januar 2010 
inden kl. 16.00 . Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sam-
men med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af 
sagen. 
 
Ærø Kommune vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbudet vil blive annonceret den 21. december 2009 i ugeavisen Ærø samt 
blive lagt på miljøcenterets hjemmeside, www.blst.dk. 
 
 
 
  
Med venlig hilsen 
 

 
Jens Møller Madsen 
 
72 54 84 92 
jemme@ode.mim.dk

  

mailto:jemme@ode.mim.dk


 4

Kopi til: 
- Svendborg Kommune 
- Arbejdstilsynet, at@at.dk 
- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
- Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
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