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Påbud om lugtvilkår 
 
TripleNine, Esbjerg påbydes hermed at overholde en B-værdi for lugt på 5 
LE/m3 i boligområde og 10 LE/m3 i havneområde. 
 
Virksomheden skal senest den 1. oktober 2009 sende dokumentation for, at 
B-værdien overholdes. Tidligere gennemførte målinger kan i denne forbin-
delse anvendes i det omfang, disse vurderes at kunne repræsentere de 
nuværende forhold på virksomheden. 
 
Påbudet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 28. april 2009 påbud om ændret lugtvilkår, såle-
des at virksomheden skal overholde en B-værdi for lugt på 5 LE/m

3 
i bolig-

område og 10 LE/m
3 
i havneområde. Det varslede påbud indeholdt desuden 

krav om, at virksomheden senest den 1. oktober 2009 skal sende dokumen-
tation for, at lugtgrænserne overholdes.  
 
Virksomheden er ikke fremkommet med bemærkninger til det varslede på-
bud. Virksomheden har den 8. juni 2009 bl.a. søgt om, at der stilles vilkår 
om lugtgrænser svarende til de vejledende. Dette er begrundet i, at de ikke 
længere har behov for at have lempeligere kravværdier.  
 
Med hensyn til at anvende tidligere gennemførte lugtmålinger har virksom-
heden på et møde den 11. maj 2009 bemærket, at lugtmålinger fra 2007 
ikke forventes at kunne bruges, idet der mangler oplysninger om driftsfor-
hold under målingerne. 
 
Baggrund for påbudet 
Miljøstyrelsen har i deres afgørelse af 3. november 2006 tidsbegrænset 
virksomhedens daværende lugtvilkår til 1. oktober 2007. Der er ikke efter-
følgende meddelt andre lugtvilkår. Dette betyder, at der i dag ikke er fastlagt 
lugtkrav til virksomheden.  
 
TripleNine Esbjerg har oplyst, at de den 1. januar 2008 stoppede produktio-
nen af fiskemel. Produktionsudstyr er fjernet, idet produktionen ikke ønskes 
                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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genoptaget på et senere tidspunkt. Endvidere har virksomheden gennem-
ført flere tiltag til reduktion af lugt.  
 
Det er både virksomhedens og myndighedens opfattelse, at virksomheden 
ikke vil have problemer med at overholde de varslede B-værdier for lugt 
med den nuværende produktion på virksomheden.  
 
Klagevejledning 
Påbudet 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 
• 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, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.dk. Klagen skal senest være 
modtaget senest den 16. september 2009 inden kl. 16.00. Vi videresender 
herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det mate-
riale, 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. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbudet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbudet vil blive annonceret den 19. august 2009 i Ugeavisen Esbjerg og 
vil endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Annie Aarup Hansen 
anaar@mim.ode.dk 

72 54 84 59  
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Kopi til: 
 
Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg miljo@esbjergkommune.dk  
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C at@at.dk

Embedslægeinsti-
tutionen 
Syddanmark 

Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Danmarks Natur-
fredningsforening 

Masnedøgade 
20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København SV kreds@friluftsraadet.dk  

NOAH Nørrebrogade 
39, 1. tv. 2200 København N noah@noah.dk  

Danmarks Fiskeri-
forening 

Nordensvej 3, 
Taulov 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk  

Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd 

Reventlowsgade 
14, 1. 1651 København V ae@aeraadet.dk  

Forbrugerrådet Fiolstræde 17 
Postboks 2188 1017 København K fbr@fbr.dk  

DOF Vesterbrogade 
140 1620 København V dof@dof.dk  

Dansk Sportsfisker-
forbund Skyttevej 4 7182 Bredsten post@sportsfiskerforbundet.dk  

Sundhedsstyrelsen 
(§98) 

Islands Brygge 
67 2300 København S sst@sst.dk  

Greenpeace 

Bredgade 20, 
Baghuset 4. sal, 
1260 Køben-
havn K, 
 

1260 København K info@nordic.greenpeace.org.  
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