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Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Måbjergværket 
 
Miljøstyrelsen har den 28. november 2012 modtaget ansøgning fra Dong Energy 
via COWI om ændringer af Måbjergværket i forbindelse med MEC-projektet. 
Måbjergværket er omfattet af bilag 1 listepunkt 5.1 i 
godkendelsesbekendtgørelsen1. 
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 træffer myndigheden afgørelse om, 
hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport eller supplerende 
basistilstandsrapport efter § 14, når der er modtaget ansøgning om godkendelse af 
en bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller ændring. 
 
Miljøstyrelsen har den 1. marts 2013 modtaget virksomhedens oplæg til 
undersøgelser.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at Måbjergværket er omfattet af kravet om udarbejdelse af 
basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet et eller flere af 
de stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med sin 
listeaktivitet er farlige og relevante. 
 
Virksomheden skal således udarbejde en rapport med oplysninger om og 
dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening. 
Rapporten skal opfylde kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 6, og den 
skal omfatte de parametre, der er anført i denne afgørelses bilag 2.  
 
Der kan ikke meddeles godkendelse, før Miljøstyrelsen har modtaget en 
basistilstandsrapport, som opfylder kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 
6, jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 15, stk. 2.  
 
Oplysninger 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med den aktuelle og tidligere sagsbehandling 
modtaget oplysninger om de farlige stoffer, som Måbjergværket bruger, fremstiller 
eller frigiver i forbindelse med listeaktiviteten. Oplysningerne fremgår af bilag 1 til 
denne afgørelse, hvor der er angivet de stoffer, der kvalificeres som farlige efter 

                                                             
1 Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20. 

december 2012. 

 



 

2 

forordning 1272/20082. Herudover indeholder bilaget angivelser af mængderne i 
forbindelse med brug, fremstilling og frigivelse samt oplysninger om leverings-, 
opbevarings- og anvendelsesform og lokaliteter. 
 
Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 
Miljøstyrelsen er forpligtet til at vurdere om de pågældende farlige stoffer, som 
Måbjergværket bruger, fremstiller eller frigiver, er relevante, jf. 
godkendelsesbekendtgørelsens § 14. Dette indebærer, at karakteren og mængden 
skal udgøre en risiko for jord- eller grundvandsforurening. 
Forurening skal efter Miljøstyrelsens vurdering fortolkes som en risiko for en 
længerevarende, negativ påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal 
fra stoffer, der hidrører fra den aktivitet på virksomheden, der er omfattet af IE-
direktivet. 
 
Farligt affald 
Det fremgår af oversigten over farlige stoffer i bilag 1, at virksomheden årligt 
håndterer mellem 7 og 15 tons restprodukter, der karakteriseres som farligt affald. 
Disse restprodukter kan indeholde en stor mængde salte og metaller, f.eks. arsen, 
kviksølv og cadmium, der er opført på forordningens liste2 over farlige stoffer. 
Håndteringen sker ved, at virksomhedens oplag af restprodukter afhentes af 
lastbiler, og der kan i den forbindelse ske tab på udendørs arealer. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at karakteren og mængden af restprodukter med 
indhold af salte og metaller indebærer en risiko for jord- eller 
grundvandsforurening med metaller, som er potentielt toksiske eller som kan have 
human- og økotoksikologiske effekter. Endvidere hidrører restprodukterne en 
aktivitet, som er omfattet af IE-direktivet. Derudover forventes en evt. forurening 
af kunne lokaliseres ved ophør af virksomheden. 
 
Miljøstyrelsen vurderer allerede på baggrund heraf, at Måbjergværket er omfattet 
af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport.  
 
Virksomheden har 1. marts 2013 fremsendt forslag til undersøgelsesparametre. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at parametrene, som er angivet i bilag 2, er 
dækkende som grundlag for basistilstandsrapporten sammen med den 
situationsplan med angivelse prøvetagningssteder, som virksomheden ligeledes 
har fremsendt 1. marts 2013.  
 
Der vil i forbindelse med miljøgodkendelsen af projektet blive fastsat nærmere 
vilkår om undersøgelsernes omfang. 
 
Partshøring 
Udkast til afgørelse har været i høring hos virksomheden samt hos Holstebro 
Kommune, der er myndighed for vandforsyningen, og Vestforsyning Vand A/S, der 
er ejer og driftsherre for vandforsyningen i området. Ingen af de berørte parter har 
haft bemærkninger til afgørelsen. 
 
Klagevejledning 
Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden 
administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 5. 

                                                             
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 

klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3. 
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen hos domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 101.3  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Karsten Borg Jensen 
Civilingeniør 
 
 
 
Kopi til 
Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk 
Vestforsyning Vand A/S vestforsyning@vestforsyning.dk 
 
 
 
 
Bilag 
Bilag 1: Oversigt over farlige stoffer  
 
Restprodukter (oplysninger er hentet i det grønt regnskab): 
Farligt affald til bortskaffelse:  
2010: 7,11 tons 
2011: 0,32 tons 
 
Farligt affald til nyttiggørelse: 
2010: 8,49 tons 
2011: 7,49 tons 
 
Årligt forbrug af farlige stoffer (oplysninger er hentet i miljøgodkendelse af 3. 
november 2005): 
Dieselolie (til køretøjer mv.): 20 tons 
 
Kemikalier anvendt i forbindelse med røggasrensning og forrensning af 
spildevand: 
NaOH: 1.100 tons 
NH3: 120 tons 
FeCl: 7 tons 
 
 
 

                                                             
3 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26.06.2010  
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Bilag 2 
Prøvepunkt Kilde Placering Prøvetype Analyseparametre 

1 Kloak med 
afløb fra 
aflæssehal: 
- Farligt affald 

- Dieseltank og 

dieselstander 

Ved samlebrønd 
og olieudskiller 

nord for aflæssehal 

1 boring, 
jord og 
vandprøve 
(101) 
Boringen 
filtersættes 
med 
henblik på 
fremtidig 

monitering 

Vand: 
Totalkulbrinter, 
BTEXN 
Klorerede 
opløsningsmidler 
Jord: 
Total kulbrinter 
BTEXN 
PAH 
Tungmetaller: 
Kobber 
Chrom 
Zink 
Cadmium 
Bly 
Nikkel 
Arsen 

Kviksølv 

2 Kloak med 

afløb fra 

slaggelagerplads 

Ved samlebrønde 2 boringer, 
jordprøver 
(201+202) 
201 
filtersættes, 
da 

den ligger 

tæt på 

aflæssehal 

Vand: 
Totalkulbrinter, 
BTEXN 
Klorerede 
opløsningsmidler 
Jord: 
PAH 
Tungmetaller: 
Kobber 
Chrom 
Zink 
Cadmium 
Bly 
Nikkel 
Arsen 

Kviksølv 

3 Kloak med 
afløb fra askeoplag 
+ blanding 
af slagge 

og flyveaske 

Ved og i 
restproduktbygning, 
tidligere askeoplag 

 

2-3 
boringer, 
jordprøver 

(301-303) 

Jord: 
PAH 
Tungmetaller: 
Kobber 
Chrom 
Zink 
Cadmium 
Bly 
Nikkel 
Arsen 

Kviksølv 

4 Kloak og 
olieudskiller 
med 
afløb fra 
værksted og 
befæstede 
arealer ved 

restproduktbygning 

Ved samlebrønd 
og olieudskiller 

øst for 

servicebygning 

1 boring, 
jord og 
vandprøve 
(401) 

Boringen 

filtersættes. 

Vand: 
Totalkulbrinter, 
BTEXN 
Klorerede 
opløsningsmidler 
Jord: 
Total kulbrinter 
BTEXN 
PAH 
Tungmetaller: 
Kobber 
Chrom 
Zink 
Cadmium 
Bly 
Nikkel 
Arsen 

Kviksølv 

 


