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Påbud om nedbringelse af lugtemission  
 

FF Skagen påbydes hermed, at sikre at virksomhedens lugtvilkår kan 
overholdes ved fortsat anvendelse af virksomhedens kemiske skrubber.  
 
FF Skagen skal inden 1. marts: 

• fremsende oversigt over ved hvilke kombinationer af lugtrensning 
virksomheden kan overholde vilkår D1 i virksomhedens 
miljøgodkendelse af 4. november 2009. Oversigten skal udarbejdes 
på baggrund af OML-beregninger, som baseres på nyeste målinger 
af lugtemission fra de enkelte anlæg 

• dokumentation for, at der foregår en løbende registrering af tider for 
drift af og lufttilførsel til hhv. den kemiske totrins-skrubber, kedler og 
efterbrænder 

 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 

 

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 17. april 2012 påbud om vilkår for drift af 
virksomhedens totrins-skrubber for derved at sikre, at virksomheden kan 
overholde sit lugtvilkår. 
  
FF Skagen har, i mail af 15. maj 2012, fremsendt følgende bemærkninger til 
påbudet: 
 

                                                 
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Baggrund for påbuddet 
FF Skagen har et vilkår om, at virksomheden højest må give anledning til 
lugt svarende til 5 LE/m3 ved nærmeste boliger og 10 LE/m3 i 
erhvervsområder (miljøgodkendelse af 4. november 2009).  
 
FF Skagen har den 5. januar 2012 fremsendt målinger af lugtemission fra 
virksomhedens afkast og beregninger af lugtimmission jf. vilkår D5 i 
virksomhedens miljøgodkendelse og senere aftaler i Accept af 
handlingsplan for nedbringelse lugt og støj fra virksomheden af 5. juli 2010. 
Målinger og beregninger er dokumenteret i rapporten ”Bestemmelse af 
lugtemission og beregning af lugtkoncentration i omgivelserne af 
virksomheden, oktober-november 2011”. Målingerne er gennemført under 
normale driftsforhold på alle virksomhedens afkast.  
 
Beregningerne viser, at virksomheden kan overholde gældende lugtvilkår 
når luftrensningen foregår ved forbrænding i virksomhedens kedler og 
efterbrænder (situation 1). Hvis rensningen foregår ved forbrænding i én 
kedel, efterbrænder og totrins-skrubber (situation 2) er vilkåret ikke 
overholdt. I situation 2 er lugtimmissionen ved nærmeste boliger (500 m i 
retning 330 grd. fra nord eller 600 m i retning nord) 6 LE/m3 og i 
erhvervsområdet er lugtimmisssionen i størrelsesordenen 15-20 LE/m3 i en 
afstand af 200 m. 
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Målinger og beregninger viser, at totrins-skrubberen er den største kilde til 
lugt i omgivelserne. 
 
Virksomheden har den 20. september fremsendt følgende beskrivelse af 
projekt, der skal sikre, at virksomheden kan overholde gældende lugtvilkår 
ved fortsat anvendelse af virksomhedens kemiske skrubber: 
 
Hermed beskrivelse af baggrund for og formål med projektet vedr styring af luftstrømme til kedler og 

kemiske behandling. 

 

Vi har i løbet af et par omgange fået målt lugtemissionen fra FF Skagen. Første målerunde indikerede 

flere kilder, der gav anledning til en forhøjet emission af lugt fra virksomheden. Der er, i et for FF 

Skagen temmelig omfattende projekt, både i omfang og rent økonomisk, taget hånd om alle disse 

kilder, på nær den kemiske scrubberinstallation. I 2 omgange har lugtmålingerne vist at vores 2 trins 

kemiske scrubber giver anledning til, at vi ikke kan overholde kravene på 5 LE i boligområder under 

normal drift. 

 

Du har tidligere på ugen modtaget en tidsplan over projektet vedrørende styring af luften fra 

procesluftudsugning, fabrikshalsudsugning og restem fra inddamperne. 

 

Formålet med projektet er at styre luften og luftmængderne, således at vi under drift styrer alt 

udsugningsluft fra produktionen til forbrænding på kedler og efterbrænder, hvor det er 

dokumenteret, at der er en tilstrækkelig rensning af luften, til at kravene på de 5 LE i boligområder 

overholdes. Dette skulle gerne resultere i, at brugen af kemisk scrubber begrænser sig til en 

forholdsvis kort periode under nedstop af produktionen, hvor luftproduktionen er minimal. Dertil vil 

luftudledningen fra kedler/skorstene være minimal i denne situation. 

 

En anden del af projektet er styring, regulering og overvågning af netop de kemiske scrubbere, 

hvilket skal sikre, at der til enhver tid er optimal drift på dette anlæg, når det er i drift. 

 

Som kontrol foreslås en løbende registrering af tider for drift af kemisk scrubber, samt en slutkontrol 

på måling af lugtemission fra kemisk scrubber. 
 

 
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 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 30. november 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret 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 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 

klageberettigelse 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.” 
 
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 
Miljøstyrelsen Aarhus. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544398 
eller aar@mst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 

 

 

Christina Ellegaard 
Civilingeniør, Miljøteknik 
72548212 
chell@aar.mim.dk 

Henrik Møller Hestbech 
Biolog, Cand. scient. 
 
hemhe@aar.mim.dk 

 
  

  


