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Påbud om ændring af vilkår for afløb til olieudskiller og oplag af 
metalaffald i container 
 
Miljøstyrelsen giver hermed Skodsbøl Deponi påbud om ændring af vilkår i 
tillæg til miljøgodkendelsen af december 2007, punkt. 1.6 om oplag af me-
talaffald i container og afløb til olieudskiller. Påbuddet gives efter miljø-
beskyttelseslovens1 §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 væsker.  
 

                                                 
1 Lov om Miljøbeskyttelse, lovbek. nr. 879 af 26/6/2010 



Sønderborg Kommunes Miljøafdeling har udtalt til sagen; at hvis metallet 
ikke er forurenet med oliestoffer, ser Vand og Jord ingen grund til etable-
ring af en olieudskiller. Miljøstyrelsen konkluderer at det ændrede vilkår 
lever fuldt op til gældende miljøkrav. 
 
Klagevejledning 
 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• Virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Kommunalbestyrelsen 
• Sundhedsstyrelsen 
• 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 eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Mil-
jøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
 
 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomhe-
der e-mail: mst@mst.dk eller med post til Strandgade 29, 1401 København 
K. Klagen skal være modtaget senest den 1. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljø-
styrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence. 

  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544361 
eller majli@mst.dk. 
 
Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 
 
 
Kopi til: 
Sønderborg Kommune, Rådhuset, post@sonderborg.dk  
Sønderborg Affald; info@sonfor.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; 
kreds@friluftsraadet.dk. 
Region Syddanmark; kontakt@regionsyddanmark.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
  
 
Majbrit Lindstrøm Miara 
 
Miljøstyrelsen  
Virksomheder 
Strandgade 29 
1401 København K 
Telefon 74544361 
 
majli@mst.dk
mst@mst.dk
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