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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for ekstraordinært 
affaldsoplag på Måbjergværket 
 
Miljøstyrelsen har den 25. juni 2013 modtaget en ansøgning fra 
Måbjergværket om etablering af et midlertidigt, mindre oplag af balleteret, 
importeret engelsk affald. 
 
Afgørelse 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det pågældende oplag ikke giver anledning til 
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, 
stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det 
ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning, herunder om oplaget 
kan godkendes af det kommunale beredskab. 
 
 
Oplysninger i sagen 
 
I forbindelse med nedlukning af Haderslev Kraftvarmeværk og 
kedelproblemer på Horsens Kraftvarmeværk vil Måbjergværket etablere et 
midlertidigt oplag af affald på værkets asfaltbelagte vendeplads. 
 
Der ansøges om et oplag på op til 800 tons. 
 
Affaldet modtages i baller, der er wrappet i plastik. Måbjergværket 
vurderer, at eventuel udvaskning fra affaldet vil være ubetydelig. 
 
Eventuelt brandslukningsvand og eventuelt perkolat vil blive ledt til 
værkets overfladebassin og såkaldte gylletank. 
 
Måbjergværket planlægger at placere ballerne som en mile, der dækker et 
areal på ca. 20 x 40 meter, svarende til 800 m2. 
 
Måbjergværket ønsker at begynde lagringen snarest muligt og 
forventer, at oplaget er væk i uge 27/2013. 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
 
Måbjergværket forbrænder RDF (Refuse Derived Fuel) affald fra 
England. RDF-affald er sorteret erhvervsaffald med EAK-koden 
191210, som er på anlæggets positivliste over affald. 
Pladsen, hvor oplaget placeres, er befæstet. Eventuelt perkolat fra 

oplaget vil blive afledt via værkets overfladvandssystem, og udledning heraf 
skal overholde virksomhedens udledningstilladelse. 
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Endvidere vil omsætningen af ballerne være hurtig, og der vil 
maksimalt være behov for oplaget frem til medio juli 2013. 
Miljøstyrelsen vurderer, at affaldet er så godt emballeret, at det kan 
opbevares udendørs på befæstet areal på den beskrevne måde i den 
korte periode uden risiko for udsivning af perkolat eller for lugtgener. 
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2 har følgende parter 
mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 
• ansøgeren 
• 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 
ønsket underretning om afgørelsen 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 16. juli 2013 kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 
Klagegebyr 
 
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. 
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 
ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence. 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, 
hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at 
efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til 
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at behandle sagen i klagenævnet. 
 

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog 
ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at 
ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, 
skal det ske senest 27. december  2013. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
Karsten Borg Jensen 
72 54 44 49  
kabje@mst.dk 
 
 
Kopi til: 
Holstebro Kommune: kommunen@holstebro.dk 
Holstebro Kommune, Brand og redning: brandogredning@holstebro.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Noah: noah@noah.dk 
Sundhedsstyrelsen: midt@sst.dk 
Friluftsrådet Kreds Limfjord Syd; ajj-7600@webspeed.dk 

 

 


