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Påbud om yderligere foranstaltninger og tiltag til forebyggelse af 
diffust udslip af jernstøv fra virksomheden. 
 
Sabro A/S påbydes hermed at udføre følgende foranstaltninger:  
 

1. Filterkassen omkring posefilteret under afkast U1 skal til enhver tid være 
helt tæt. Der må ikke være emission af diffust støv fra filterkassen. 

 
2. Virksomheden skal senest den 1. april 2013 etablere en tæt vindbestandig 

afdækning omkring bigbag’en under filter U1 til forebyggelse af diffust 
støvudslip fra denne.  

 
3. Virksomheden skal dagligt kontrollere risikoen for udslip af diffust støv 

omkring filter U1, herunder  
 

a. tæthed af filterkasse, spændebånd omkring bigbag, kontrol af 
fyldning af bigbag samt tæthed af afdækning omkring bigbag, jf. 
vilkår 2.  

b. Forekomsten af fint støv på udendørs arealer 
 

Såfremt der konstateres risiko for eller forekomst af diffust udslip, skal 
årsagen hertil straks standses eller udbedres.  
 

4. Der skal føres daglig skriftlig journal over eftersyn, som foretages i 
overensstemmelse med vilkår 3. Journalen skal indeholde oplysninger om, 
hvad der er kontrolleret, af hvem og hvornår, samt oplysninger om 
observationer, forebyggende eller korrigerende tiltag. Journalen skal være 
tilgængelig for tilsynsmyndigheden på forlangende.  

 
5. Virksomheden skal senest den 1. april 2013 have etableret en skriftlig 

procedure/instruks for kravene i vilkår 3 og 4. Proceduren/instruksen skal 
godkendes af Miljøstyrelsen.  

 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 (nr. 1 og 2) 0g § 72, stk. 3 1 
(nr. 3, 4 og 5).  
  

                                                             
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. april 2013. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 3. januar 2013 påbud om yderligere foranstaltninger 
og tiltag til forebyggelse af diffust udslip af jernstøv fra virksomheden.  
 
Vi har den 31. januar 2013 modtaget følgende bemærkninger fra Sabro A/S: 

 Sabro A/S har besluttet at imødegå det varslede påbud ved at kapsle 
området med støvopsamling ved U1 inde således at evt. udslip fra 
bigbags, filterkasse og tilslutninger bliver indkapslet, dette gøres ved at 
bygge et skur omkring hele kassen med en port således at truckføreren 
kan skifte bigbag. Skuret fremstilles i stål profilplader for at sikre vind og 
vandbestandighed.  

 Ovenstående arbejde igangsættes så snart vejret tillader det.  
 Vedr. krav om daglig kontrol/eftersyn, området tilses dagligt, Freddy 

Pedersen går en daglig runde omkring filteranlæggene, derudover 
holder Truckføreren der skifter big-bags øje med filtrene, han er 
instrueret om at holde med evt. udslip og rapportere disse øjeblikkeligt 
hvis han konstaterer noget.  

 Kravet om yderligere skriftlig journalføring vil vi protestere imod, vi 
fører i dag journal over diverse filtre/afkast og tilser disse dagligt, 
yderligere journalføring finder vi vil være overflødigt, det vigtigste må jo 
være, at der er opsyn med tingene og at evt. udslip standses hurtigst 
muligt, der er jo også et eksisterende krav om at udslip skal 
indrapporteres til MST. 
 

 
Baggrund for påbuddet 
Miljøstyrelsen fik den 10. oktober 2012 indsamlet prøver af støv på Sabro A/S og 
hos naboer, jf. rapport fra Eurofins af 23. november 2012 om indsamling og 
analyse af støvprøver ved Hornslet. Miljøstyrelsen kan jf. rapportens konklusion 
konstatere, at der er stor sandsynlighed for, at støvet opsamlet hos naboerne 
stammer fra diffust støvudslip omkring afkast U1, formentlig filterkasse og/eller 
bigbag til opsamling af støv.  
 
Rapporten konkluderer, at der i den overvejende del af de indsamlede prøver hos 
naboerne forekommer partikler, der benævnes ”agglomerat hovedsageligt 
bestående af sammenklæbede, afrundede, plane partikler”. Partiklerne er i 
størrelsesordenen 0,2-5 µm og 0,5-10 µm, og grundstofsammensætningen er 
karakteriseret som rent jern (Fe). Miljøstyrelsen vurderer, at det jf. rapportens 
konklusion, er overvejende sandsynligt, at dette støv er sammenfaldende med 
støvet fra den prøve, som er taget ved bigbag’en under afkast nr. U1 på Sabro A/S.  
 
Det vurderes, at støvet hos naboerne ikke stammer fra selve afkastluften i afkast 
U1 af følgende årsager:  

 Virksomheden har i november 2011 dokumenteret, at vilkår for støv i 
afkast U1 er overholdt.  
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 Virksomheden har i sommeren 2012 installeret en ny støvvagt i afkastet, 
således at der er kontrol med emissionen af støv herfra.  

 Filterposerne i U1 er skiftet i juni 2011, og efter indkøringsperioden af 
disse vurderes det, at disse på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt 
stoppet til, således at de fanger det fine støv efter hensigten. Der er i 
oktober 2012 lavet en tilstandstest på en filterpose, som viser, at der er 
fuld funktionalitet.  

 
Sabro A/S har den 20. december 2012 fremsendt kommentarer til rapport fra 
Eurofins af 23. november 2012. Af kommentarerne fremgår det, at Sabro A/S har 
etableret niveauvagt på bigbag’en under filteret til afkast U1 med henblik på at 
forebygge overløb på posen. Virksomheden konstaterede den 28. juni 2012, at 
bigbag’en ikke var blevet skiftet med overløb af jernstøv til følge.  
 
Miljøstyrelsen har dog ved tilsyn på virksomheden (rundgang på virksomheden i 
forbindelse med møde den 3. juli 2012) konstateret, at der ligeledes har været 
problemer med tætheden af filterkassen omkring filteret til U1. Der var der ingen 
problemer med støvudslip, når filteret var i drift. Utætheden i filterkassen var dog 
tydelig, da filteret bankede støv af filterposerne, således at der trængte væsentlige 
mængder af støv ud gennem et hul i filterkassen.  
 
På næste besøg på virksomheden den 11. juli 2012 konstaterede Miljøstyrelsen, at 
spændebåndet omkring bigbag’en ikke sluttede tæt, når suget til filteret blev 
slukket omkring arbejdstids ophør. Dette resulterede ligeledes i væsentlige diffuse 
støvudslip.  
 
Sabro A/S har meddelt, at både filterkasse og spændebånd er tætnet, men 
Miljøstyrelsen vurderer, at det bør være et krav i virksomhedens miljøgodkendelse, 
at disse er tætte. 
 
Sabro A/S protesterer i bemærkningerne til påbudsvarslet mod kravet om skriftlig 
journalføring. Det beskrives ligeledes, at området til ses dagligt, jf. kravet om 
daglig kontrol (nr. 3 ovenfor). Miljøstyrelsen vurderer dog, at virksomheden bør 
have en systematiseret og dokumenteret tilgang til kontrollen med diffuse 
støvudslip, særligt når der er tale om så fint og mobilt jernstøv, som ruster biler og 
vinduesrammer og således er til stor fysisk og økonomisk gene for naboerne. 
Journalføringen er nødvendig for at sikre, at området rent faktisk er tilset den 
pågældende dag. På samme vis forpligter en skriftlig procedure virksomheden og 
virksomhedens medarbejdere i forhold til vigtigheden af, at området tilses, holdes 
rent og fri for diffuse støvudslip.  
 
 
Klagevejledning 
Klage over påbudskrav, der gives i henhold til § 41 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
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 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 

 
Klage over påbudskrav, der gives i henhold til § 72 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
Fælles for klage over krav efter § 41 og § 72 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 20. marts 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 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. 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. 
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Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 
Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 44 42 eller 
tasme@mst.dk. 
  
Med venlig hilsen 

 

 

Tanja Smetana 
Biolog 
72 54 44 42 
tasme@mst.dk  
 

Karin Larsen 
Kemiingeniør 
72 54 43 55 
kalar@mst.dk  

 
 
Kopi til: 
Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk, natur.miljoe@syddjurs.dk  
Advokat Keld Nomanni, kn@isaksennomanni.dk  
Hornslet Værktøjsfabrik v. Ulrik Møller, ulrik@hv.dk  
Gonge Danmark v. Rene Pedersen, rene@gongedanmark.dk  
Sundhedsstyrelsen Midtjylland, midt@sst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 


