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Påbud om håndtering af varme slagger 
 
Nymetal A/S påbydes hermed følgende: 
 
Varme slagger fra smeltedigler skal håndteres indendørs, hvor luft udledes 
via afkast. Slaggerne skal afkøles, hvor andre stoffer ikke kan antændes 
eller på anden vis reagere med slaggerne. Slaggerne skal efter afkøling 
opbevares i beholdere uden andet indhold, jf. også vilkår 5.1.1. i miljøgod-
kendelse af 12. december 1995. 
 
Afbrænding af affald herunder eventuelt restindhold og indvendig maling i 
genbrugsemballage må ikke forekomme. 
 
Genbrugsemballage skal være rengjort inden eventuel anvendelse til opbe-
varing af affald. Undtaget er emballage til opbevaring af affald af samme 
sammensætning som det oprindelige indhold. 
 
Påbud skal være efterkommet senest 1. september 2010. 
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 pånær forbud mod 
afbrænding af affald, som gives efter § 69, stk. 1. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 19. august 2010 påbud om, hvordan håndtering 
af varme slagger skal foregå, og forbud mod afbrænding af affald. 
 
Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Nymetal A/S. 
 
Baggrund for påbud 
Miljøcenteret modtog 14. maj 2010 en henvendelse fra en borger om lugt 
fra virksomheden på flere tidspunkter den seneste uge.  
 
Virksomheden angav årsagen til lugt som afbrænding af indvendig maling i 
jerntromle, før der hældes varme slagger i, for at undgå, at slaggerne an-
tænder malingen. 
 
Virksomheden oplyste følgende om håndtering af varme slagger: 
• Det er kun slagger fra stor digel, der hældes varme i tromler. Slagger fra 

lille digel hældes ud på gulvet for afkøling, hvorefter de placeres i trom-
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ler. I stor digel er der for meget varmt materiale til, at afkøling kan foregå 
på tilsvarende måde. 

• Der skiftes tønde ca. hver 14. dag. 
• Tomme tønder modtages fra transportør, som afhenter slagger fra virk-

somhedens smeltning af metaller. Tønderne kan være malet indvendig 
og evt. indeholde rester af olie eller andet, som de har været anvendt til. 

 
Miljøcenteret har gjort opmærksom på, at dette forhold ikke er reguleret i 
virksomhedens miljøgodkendelse. Eventuel antændelse eller afbrænding af 
stoffer, der er indvendig i tønderne kan sidestilles med forbrænding af af-
fald, hvilket ikke er omfattet af miljøgodkendelsen. 
 
Virksomheden overvejede en ny løsning, hvor de varme slagger hældes til 
tipcontainer af stål, som ikke er malet, for at undgå antændelse af stoffer. 
Endeligt forslag skulle sendes til miljøcenteret. 
 
Det blev aftalt, at i mellemtiden må afbrænding ikke finde sted, og omhæld-
ning af varm slagge vil ske indendørs. 
 
Virksomheden har den 5. juli 2010 fremsendt et forslag til, hvordan slagger-
ne kan håndteres, hvor de varme slagger hældes til tipcontainer beklædt 
indvendig med ildfaste sten. Tipcontaineren vil stå indendørs under afkøling 
af slaggerne. Efter afkøling flyttes slaggen til anden container for bortskaf-
felse. Tipcontaineren var anskaffet, og løsningen ville være i drift kort tid 
efter sommerferien.  
 
Miljøcenteret har accepteret virksomhedens løsningsforslag.  
 
Efterfølgende har miljøcenteret modtaget en klage over lugt fra virksomhe-
den den 3. august 2010. 
 
Virksomheden angiver igen årsagen til lugt som afbrænding af indvendig 
maling i tønde. 
 
Miljøcenteret varsler påbud efter gentagelse af forhold på virksomheden, 
som ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. 
 
For at fremme kildesortering af affald, vurderer miljøcenteret, at opbevaring 
af affald skal ske, så forskellige affaldstyper ikke blandes. 
 
Virksomheden oplyste den 16. august, at tipcontaineren er beklædt med 
ildfaste sten og taget i brug. 
 
Klagevejledning 
Påbud efter § 41, stk. 1 kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• kommunalbestyrelsen 

• embedslægeinstitutionen 

• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
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• 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 Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 5. oktober 2010 inden kl. 16.00. Vi videresender heref-
ter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
Forbud efter § 69, stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndig-
hed. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbud vil blive annonceret den 7. september 2010 i Ugeavisen Guldborg-
sund og vil endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Berit B. Husballe 
 
72 54 81 02 
bebha@ros.mim.dk 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Guldborgsund Kommune 
Embedslægeinstitutionen 
Danmarks Naturfredningsforbund 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Greenpeace 
Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk forening 
NOAH 
Danmarks Fiskeriforening 
 
 


