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Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. 

 
 
Vilkårsændringer 
 

Vilkår 5.2 i miljøgodkendelse af 9. februar 2006 ændres fra:  

 

Der må maksimalt produceres 800 tons overskudssand og slagge  

fra støbeprocessen årligt og der må maksimalt oplagres 400 tons 

overskudssand og slagge på ejendommen. Vilkåret skal overholdes 

pr. 1. maj 2006.   

 

til: 

 Der må maksimalt produceres 800 tons overskudssand og slagge  

 fra støbeprocessen årligt og der må maksimalt oplagres 400 tons    

 overskudssand og slagge på ejendommen. Vilkåret skal overholdes 

 pr. 1. maj 2006.                         

 

Der må maksimalt oplagres 5 tons filterstøv på virksomheden inden 

det bortskaffes.  

 

Vilkår 5.4 i miljøgodkendelse af 9. februar 2006 ændres fra:  

 

Støbesand og slagger skal opbevares i støbesandsgrav. 

Ved risiko for diffus støvemission fra oplaget, skal der etableres 

sprinkling eller andet til at undgå spredning af støbesandet. Der må 

ikke være afløb af vand fra oplaget. 

til: 

Støbesand og slagger skal opbevares i støbesandsgrav. 

Ved risiko for diffus støvemission fra oplaget, skal der etableres 

sprinkling eller andet til at undgå spredning af støbesandet. Der må 

ikke være afløb af vand fra oplaget. 

 

Oplag af filterstøv skal opbevares i hallen bagved fabrikken. De 

lukkede beholdere med filterstøv skal opbevares i hallen uden fare 

for, at de bliver beskadiget eller åbnet.  

 
 
Sagens oplysninger 
Brdr. Christensen ApS har ved mail af 29. oktober 2012 søgt om tilladelse til oplag 

af filterstøv. I virksomhedens miljøgodkendelse af 9. februar 2006 er det ikke givet 

tilladelse til at opbevare filterstøv. 

 

Virksomhedens produktion af filterstøv indeholder bl.a. metallerne nikkel, 

cadmium og chrom. 

 

Virksomheden har oplyst, at den årligt producerer ca. 15-20 tons filterstøv. 

 

Af praktiske grunde har virksomheden behov for oplag af 5 tons filterstøv, som er  

                                                             

 
1
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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den mængde, der kan være på den lastbil, som henter filterstøvet. Ifølge 

virksomhedens oplysninger svarer de 5 tons filterstøv til 10 bigbags på et læs. 

 

Dette er baggrunden for, at virksomheden har søgt om tilladelse til oplag af 5 tons 

filterstøv.  

 

Filterstøvet opbevares på en palle i den store hal, som ligger bag ved fabrikken. 

Der er støbt fundament i hallen, og der er ingen udløb fra hallen.  

 

Det fremgår af virksomhedens godkendelse og affaldsbekendtgørelsen, at affaldet/ 

filterstøvet skal håndteres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 

kommunale affaldsregulativer. 

 

Miljøteknisk vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen ikke er omfattet af VVM reglerne eller 

risikobekendtgørelsen og ændringen skal ikke vurderes ift. habitatdirektivet.  

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at oplag af 5 tons filterstøv under de givne betingelser 

vil give en meget lille ændring i forureningen fra virksomheden.  

 

Vilkåret om et maksimalt oplag på 5 tons filterstøv på virksomheden, skal desuden 

sikre, at virksomheden bortskaffer affaldet regelmæssigt, og der ikke ophobes 

affald på virksomheden. 

 

Godkendelsen har ikke været i høring i Faxe Kommune,  men de modtager kopi af 

afgørelsen, da de er myndighed  ift. bortskaffelse af filterstøvet.  

 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 

 

Miljøgodkendelsen 

Følgende parter kan klage 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 sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder 
Strandgade 29, 1401 København K eller amj@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 26. september 2013  inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen virksomheder 
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 
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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 bliver tilbagebetalt, 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. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 

Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 

noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 

stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 

begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 

godkendelsen. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 

skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
• Faxe kommune, kommunen@faxekommune.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk   

      

 

   

BILAG 
 

Bilag A: Virksomhedens ansøgning om vilkårsændring 
Vedlagt på næste side.  

 

Bilag E: Liste over sagens akter 
Sagens akter er gemt på Captia sag  MST-1270-00987 
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Bilag A: Virksomhedens ansøgning om vilkårsændring 
 
 

 


