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Varsel om påbud om ændring af vilkår for afløb til olieudskiller og op-
lag af metalaffald i container 
 
Miljøstyrelsen Roskilde giver hermed Skodsbøl Deponi varsel om påbud om 
ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen af december 2007, punkt. 1.6 
om oplag af metalaffald i container og afløb til olieudskiller. Påbuddet gives 
efter miljøbeskyttelseslovens1 §41, stk. 1. 
 
Gældende vilkår lyder: 
 
Metalaffald frasorteret ved neddeling af træ og sortering af affald skal opbe-
vares i container med tæt bund. Containeren skal stå på en dertil indrettet 
plads med afløb til olieudskiller. 
 
Vilkåret ændres til: 
 
Metalaffald frasorteret fra neddeling af træ og sortering af affald skal opbe-
vares i container. Der må ikke opbevares metalaffald indeholdende nogen 
form for olie eller væsker. Containeren skal stå på en dertil indrettet plads 
med afløb til sandfang.  
 
 
Miljøteknisk vurdering, kommentarer til vilkår. 
I forbindelse med at miljøgodkendelsen af december 2007 blev skrevet har 
man været i den tro, at der var etableret en olieudskiller ved afløbet og at 
der af den grund var mulighed for at placere en tæt container på pladsen til 
metalaffald. Men den begrundelse, at der i metalaffaldet kunne forekomme 
olierester for eksempel fra en græsslåmaskine eller lign.  
 
Da man ved inspektion af olieudskillerne på deponiet bliver gjort opmærk-
som på at der ikke er anbragt en olieudskiller på det pågældende afløb men 
etableret sandfang, skriver Skodsbøl Deponi til tilsynsmyndigheden om at få 
vilkåret ændret. Afløbet leder til perkolattanken som afledes videre til kom-
munalt rensningsanlæg. 
 
Det er imidlertid sådan, at den container der står på pladsen i dag ikke har 
fast bund, da der opbevares metaldele uden nogen form for olie eller væ-
sker.  
 

                                                 
1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 879 af 26/6/2010 
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Sønderborg Kommunes Miljøafdeling har udtalt til sagen; at hvis metallet 
ikke er forurenet med oliestoffer, ser Vand og Jord ingen grund til etablering 
af en olieudskiller. Miljøstyrelsen konkluderer at det ændrede vilkår lever 
fuldt op til gældende miljøkrav. 
 
 
Øvrige oplysninger 
Skodsbøl Deponi har ret til at udtale sig i sagen, således at virksomhedens 
synspunkter kan indgå i vores overvejelser om et eventuelt påbud. Skods-
bøl Deponi opfordres til at bidrage med oplysninger, der kan belyse om-
kostninger, fordele og ulemper ved beslutningen.  
 
Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Miljøstyrelsen Roskilde senest 
den 21. juni 2012. 
 
Det skal oplyses, at Skodsbøl Deponi har ret til aktindsigt. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Majbrit Lindstrøm Miara 
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