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1. INDLEDNING 
 
Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup producerer rapsolie til bio-
diesel. Rapsolien presses ud af rapsfrøene. Olien esterficeres til biodiesel, 
herved fremkommer også biproduktet glycerin. 
 
På virksomheden produceres processpildevand, desuden afledes overfla-
devand fra virksomhedens befæstede arealer. 
 
Dette forurenede vand renses i virksomhedens eget spildevandsrensnings-
anlæg. Fra spildevandsrensningsanlægget ledes vandet til kommunens 
rensningsanlæg og slammet bortskaffes til godkendt modtageanlæg. 
 
Emmelev A/S har søgt om miljøgodkendelse til at opbevare slam fra eget 
rensningsanlæg indtil afhentning til godkendt modtageanlæg. 
 
Denne miljøgodkendelse omfatter udelukkende virksomhedens oplag af 
slam fra eget rensningsanlæg. Virksomheden har miljøgodkendelser, der 
omfatter virksomhedens øvrige forhold. 
 
Der er meddelt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
 
Opbevaring af slam på virksomheden er et led i virksomhedens samlede 
regulering af affaldshåndtering og opbevaring. 
 
 

  



2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, som er ansøgning om miljøgodken-
delse meddeler Miljøministeriet, Miljøcenter Odense på følgende vilkår god-
kendelse til opbevaring af slam fra eget rensningsanlæg1. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for 1 år. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A2  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Indstilling af driften på rensningsanlægget for en periode på 

mere end 7 dage. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes hurtigst muligt, i 

sammenhæng med at ændringen indtræder. 
 
A3  I tilfælde af at der konstateres lugtgener fra det oplagrede slam, skal 

virksomheden uden ophold foranledige, at slammet bortskaffes til 
godkendt modtager. 

 
Indretning og drift 
 
B1 Bassin på 40 m³ til slamopbevaring skal være overdækket. 
 
B2 Slammets opholdstid i bassinet tilstræbes at være højst 14 dage, 

denne periode bør kun overskrides i begrænsede tilfælde. 
 
B3 Der må aldrig opbevares 2 eller flere hele læs slam samtidig. Et læs 

kan maksimalt være på 30-35 m3. 
 
B4 Slam ledes fra rensningsanlæg til bassin. Når der er et læs i bassinet 

skal det pumpes over i tanken. 
 
B5 Afhentning af slam skal foretages fra tanken i et lukket system. Slam 

i tanken bortskaffes snarest efter modtagelsen af analyseresultater-
ne. 

                                                 
1 Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 
juni 2010 (miljøbeskyttelsesloven). 

  



B6 Slam må kun opbevares i bassin med kapacitet på 40 m³ og tank 
med kapacitet på 49 m³. 

 
B7 Bassin skal dagligt pejles for indhold af slam. 
 
 
B8 Overdækning af bassin, fast forbindelse mellem bassin og tank samt 

inspektion af tank, skal være etableret/udført senest en uge efter at 
godkendelses er meddelt. Rapport over inspektion af tank skal mod-
tages hos miljømyndigheden senest den 24. august 

 
  
Jord og grundvand 
C1 Bassin og tank til opbevaring af slam skal være tæt, til enhver tid. 
 
C2 Bassin og tankens tæthed skal løbende inspiceres.  
 
C3 Inspektion af tank med beskrivelse af: 
 - tankens materialer, opbygning m.m. 
 - tankens alder 
 - tankens sidste eftersyn 
 - indvendigt visuelt eftersyn af tankens tæthed, samt konklusion 
 
 
Til- og frakørsel 
D1 Slam skal bortkøres i dagtimerne,  
 dagtimerne er fra kl. 7 til kl. 18, mandag til fredag. 
 

 
Indberetning og rapportering 

Eftersyn af anlæg 
E1 Der skal føres journal over:  

- Eftersyn af bassin og tank, med dato for eftersyn og evt. repa-
rationer samt oplysninger om eventuelt forekommende drifts-
forstyrrelser. 

- Bortkørte mængder slam, samt dato for bortkørsel 
- Daglig pejling af den opbevarede mængde slam, opgjort i m³ 

 
 

Opbevaring af journaler 
E2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
  

  



Indberetning 
E3 Hvert kvartal skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyn-

digheden med følgende oplysninger: 
- Dato for bortkørt slam, samt mængden opgjort i tons og med esti-
mat i m³ 
- Produceret mængde slam i alt opgjort i m³ 
  

 Frist for indberetning 
Journalen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest inden ud-
gangen af måneden efter kvartalets afslutning, henholdsvis oktober, 
januar, april og juli. 
 
Første afrapportering er for 3. kvartal 2010 og skal være modtaget 
inden udgangen af oktober 2010. 

 
Ophør 
F1 Ved ophør af aktiviteten skal der træffes de nødvendige foranstalt-

ninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og 
for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. 
Det betyder, at der ikke må forefindes slam på virksomheden. Det 
skal dokumenteres over for miljømyndigheden, at alt slam er bort-
skaffet forsvarligt, senest 1 måned efter ophør. 

  



3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Denne afgørelse er en del af virksomhedens samlede affaldshåndterings 
regulering. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
Virksomheden har ansøgt om at anvende bassin af 40 m³, samt nærtståen-
de tank indtil en passende volumen slam er opsamlet.  
På møde af 8. juli mellem Emmelev og Miljøcenter Odense, oplyste virk-
somheden, hvilken tank de vil anvende, samt at der etableres en fast for-
bindelse mellem bassin og tank. På bilag D kan ses en markering af bassi-
net og tanken til opbevaring af slam.  
Bilag D er et kortbilag taget fra virksomhedens ansøgning om udvidelse af 
produktionen. 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Aktiviteten vil foregå indenfor virksomhedens nuværende areal og produkti-
on. 
 
Emmelev er beliggende i industriområde, der i kommuneplanen er benævnt 
L-E03. 
 
Emmelev er omfattet af lokalplan L-E03-05 (meddelt den 20. februar 2007) 
og nabovirksomheden er omfattet af lokalplan L-E3-01 og 2008-12 (meddelt 
den 7. april 2009). Lokalplan 2008-12, muliggør en udvidelse af produktion 
og aktiviteter hos Emmelev. 
 
Virksomheden er liggende i et OSD område, det vil sige et område med 
særlige drikkevandsinteresser. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er beliggende 4 km mod øst.  
Der er ikke registreret bilag lV arter inden for en zone af 500 m i forhold til 
Emmelev. Det vurderes, at det aktuelle projekt ikke vil påvirke Natura 2000 
området eller bilag lV arter. 
 
Af bilag B kan ses et oversigtskort med virksomhedens placering, samt med 
markering af, hvor slam opbevares. På bilag D kan ses hvilken basin og 
tank, der må anvendes til opbevaring af slam. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Der er sat vilkår om, at indholdet i denne godkendelsen skal være kendt for 
de berørte ansatte. Der er krav om, at indstilling af driften af rensningsan-
lægget skal meddeles til miljømyndigheden, da produktionen og opbevarin-
gen af slam afhænger af rensningsanlægget.  
 
Meddelelsen om indstilling af driften skal ske såfremt der er drift stop mere 
end 7 dage. Oplysning om drift stop skal ses som sammenhæng mellem 
bortkørsel og de dage der produceres slam. 

  



 
Der er vilkår om bortskaffelse til godkendt modtager, såfremt der opstår 
lugt. Dette vilkår har virksomheden selv foreslået. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Der er vilkår om at slam kun må opbevares i bassin og tank med en kapaci-
tet på henholdsvis 40 m³ og 49 m³. Placering af bassin og tank kan ses af 
bilag D, hvor de er markeret med hvert et kryds. 
 
Til reducering af emissioner er meddelt vilkår om, at opbevaringen i bassin 
skal være overdækket, overdækningen kan f.eks. væres en fastmonteret 
presenning. Tanken er i sig selv lukket, derfor ingen yderligere krav om 
overdækning. 
 
På virksomheden skal slam bortskaffes, så der opbevares så lidt slam som 
muligt, af hensynet til forebyggelse af forurening.  
 
Derfor er der vilkår om at der ikke må forefindes to hele læs samtidig.  
Et læs er defineret til 30-35 m³, fordi det er det typiske volumen for en tank-
bilstransport. 
 
Det tætteste virksomheden kan komme på to læs, er den dag der afhentes 
slam fra tanken, og der i løbet af samme dagen bliver produceret så meget 
slam, at der senere samme dag pumpes slam fra bassin til tank. Virksom-
heden skal være opmærksom på, at få bestilt analyse og transport i god tid, 
så virksomheden ikke har to læs samtidig. 
 
Miljømyndigheden er bekendt med at der kan være ventetid på analyse re-
sultaterne i op til 14 dage. Derfor skal virksomheden planlægge bortkørsel, 
så der er mindst muligt affald på virksomheden. 
 
Til sikring af forebyggelse af lugt og uhygiejniske forhold er der sat krav til at 
opholdstiden i bassin tilstræbes at være højst 14 dage. Vilkåret er foreslået 
af virksomheden. 
 
Til forebyggelse af lugtgener er der sat krav til overførslen af slam fra bassin 
til tank og ved bortkørsel foregår i et lukket system. 
 
Til præcisering af hvornår der skal etableres overdækning af bassin, fast 
forbindelse mellem bassin og tank, samt inspektion af tank, er stillet vilkår 
om at dette skal være i orden inden denne godkendelse udnyttes. Endvide-
re er der krav om at miljømyndigheden skal modtage en rapport over in-
spektionen af tankens tæthed. 
 
 
3.2.4 Luftforurening 
Der er meddelt driftsvilkår til sikring af, at slammet opbevares og bortskaffes 
på en måde der mindsker luftforureningen mest muligt. Den samlede luft-
forurening fra virksomheden er reguleret i virksomhedens øvrige miljøgod-
kendelser. 

  



 
Overdækning af bassin forbygger ikke kun lugt, men også afdampning af 
methanol, som kan forekomme i slammet. 
 
Se også afsnittet om lugt. 
 
3.2.5 Lugt 
Der er i virksomhedens gældende miljøgodkendelser meddelt vilkår til virk-
somhedens samlede lugtimmission og måling heraf. I denne miljøgodken-
delse er ikke stillet vilkår til lugteimmission og lugtmåling fra opbevaring af 
slam, fordi det eksisterende vilkår om lugt gælder for den samlede virksom-
hed. 
 
Der er meddelt driftsvilkår til sikring af, at slammet opbevares og bortskaffes 
på en måde der mindsker lugtgener mest muligt.  
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Dette projekt giver ikke anledning til ændringer af virksomhedens spilde-
vandsforhold. 
 
Spildevand reguleres af eksisterende miljøgodkendelser og tilslutningstilla-
delse.  
 
3.2.7 Støj 
Støj reguleres af eksisterende miljøgodkendelse. Selve opbevaring af slam 
medfører ikke en øget støjbelastning. Se endvidere afsnittet til- og frakørsel. 
 
3.2.8 Til og frakørsel 
Slam vil blive transporteret til godkendt modtageanlæg i en mængde på 
højst 1 læs pr. uge. Der er stillet vilkår om at bortskaffelse skal ske i dagti-
merne, til sikring af at virksomhedens samlede støj vilkår overholdes. Miljø-
center Odense vurderer derved, at aktiviteten kan foretages indenfor de 
eksisterende vilkår om støj. 
 
3.2.9 Affald 
Virksomhedens affald skal, i henhold til bekendtgørelse om affald, bortskaf-
fes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ eller anvisninger. 
Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 
 
Kommunen har anvist, at slammet bortskaffes via biogasanlæg. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at ophobning af affald på virksomheden skal 
minimeres af hensyn til emissionerne og beskyttelse af jord og grundvand.  
 
Der er derfor stillet driftsvilkår til håndtering og opbevaring af slam på virk-
somheden. Kapaciteten af tanken er 49 m³ og kapaciteten af bassinet er 40 
m³ og bassinet skal pejles for indhold af slam hver dag. 
 

  



Nordfyns Kommune har stillet krav til analyse af slammet, inden bortskaffel-
se til biogasanlæg. Overholder slammet ikke de fastsatte krav skal slammet 
bortkøres til godkendt modtager. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
For at mindske forurening af jord og grundvand, samt emissioner skal slam 
opbevares så kortvarigt og håndteres så lidt så muligt på virksomheden.  
 
Derfor er der stillet vilkår om, at slam skal flyttes i faste lukkede systemer på 
virksomheden. Slam skal tilføres til bassin og overføres til tank når volumet 
er 30-35 m³, hvor det opbevares frem til afhentning til bortskaffelse. 
 
Under afsnittet ”Indberetning og rapportering” er der krav om at opbeva-
ringsanlægget skal være tæt. Der er mulighed for inspektion af bassin ved 
hver tømning, som foretages jævnligt. 
 
Inden tanken tages i brug skal den inspiceres for egnethed og tæthed, og 
der er stillet krav til inspektionens og rapportens minimums indhold. 
 
3.2.11 Indberetning og rapportering 
Virksomheden skal dokumentere, at slam opbevares, håndteres og bort-
skaffes miljømæssigt korrekt.  
 
Derfor skal virksomheden overfor miljømyndigheden dokumentere, hvor 
meget og hvornår slam bortskaffes, samt hvor meget der er produceret. 
Denne journal kan blot være i form af vejesedler.  
 
Indberetningstidspunktet følger indberetningen for produktions oplysninger, 
jævnfør påbud af 24. november 2006. 
 
Der skal ligeledes føres journal over eftersyn af bassin og tank, herunder 
noteres eventuelle reparationer. 
 
Endvidere skal der i journalen hver dag noteres den opbevarede mængde 
slam i bassin. Denne pejling er en sikring til forebyggelse af, at der ikke op-
bevares mere slam end tilladt.   
 
Pejlingen kan foregå som en dybde måling og mængden af opbevaret slam 
kan bestemmes ved hjælp af en beregning af volumen. 
 
3.2.12 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen2. 
 
3.2.13 Ophør 
Der er stillet vilkår om, at såfremt aktiviteten ophører skal det sikres, at der 
ikke længere opbevares slam på virksomheden. 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer 

  



3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
Der er udarbejdet en BREF-note for opbevaring, håndtering og transport af 
væsker, gasser og faste stoffer, BREF Emissions from Storage. 
 
 
BAT er: 

• Instruktioner og instrumentering for at undgå overløb, dette er imø-
degået ved løbende pejling af oplag. 

• Inspektioner og vedligehold. 
• Mindskelse af emissioner ved at anvende lukkede anlæg. 
• Inddæmning omkring tankanlæg for at undgå spild til jord. 

 
De stillede vilkår sikre fastholdelse af ovenstående. 

  



3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Nordfyns Kommunes bemærkninger:  
 
Ifølge § 8 i godkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen, ved ansøgnin-
ger om godkendelse af virksomheder, hvor godkendelsen skal meddelelses 
af Miljøcenter Odense, udtale sig om forhold, der vedrører planlægning, 
spildevandsforhold eller trafikale forhold. Nordfyns Kommune har i den for-
bindelse følgende udtalelser til Emmelev A/S’ ansøgning om opbevaring af 
slam. 
 
Kommunen vil dog også komme med udtalelser i forhold til tilladelsen til 
bortskaffelse af slam til biogas, da det er Nordfyns kommune der skal med-
delelse tilladelse eller afslag til dette: 
 
Som udgangspunkt mener kommunen, at der bør meddelelse tilladelse til 
midlertidig opbevaring af slammet, da slamproduktionen ikke kan undgås, 
fordi kommunen stiller krav om forrensning af virksomhedens spildevand 
inden udledning til offentlig kloak. 
 
Slammet bør opbevares så der ikke er fare for at det ved uheld kan løbe til 
spildevandssystemet. 
 
Bassinet som Emmelev A/S søger om tilladelse til, er et bassin hvor slam-
met ledes direkte ud i. Slammet skal derfra bortskaffes til deponi på kontrol-
leret lodseplads. Opsamlingskaret giver mulighed for opsamling af slam til 
at bortkøre et læs af gangen. Ansøgningen er efter kommunens opfattelse 
at ansøgningen er en lovliggørelse af et allerede eksisterende forhold. 
 
Nordfyns kommune har arbejdet på en tilladelse til bortskaffelse af spilde-
vandsslammet til biogasproduktion. 
For at Emmelev A/S’ kan leve op til kravene som kommunen stiller i udkast 
til tilladelse til bortskaffelse af spildevandsslam til biogasproduktion, er det 
en forudsætning at virksomheden kan opbevare slammet i 14 dage imens 
analyserne af slamprøven behandles. I den periode må der ikke blandes 
andet slam i beholderen. Opbevaringsbassinet som Emmelev A/S søger om 
godkendelse til kan ikke opfylde de betingelser. Det vil kræve yderligere 
mindst et opbevaringskar/tank. Ansøgningen om opbevaringskaret er derfor 
ikke tilstrækkeligt til at opfylde kravene i en eventuel tilladelse til bortskaffel-
se af slammet til biogasproduktion. 
 
Det ene af virksomhedens foreslåede vilkår er ikke hensigtsmæssigt, da der 
først skal laves en analyse af slammet (analysetid ofte 14 dage) inden det 
må bortskaffes.  
Det foreslåede vilkår er:” I tilfælde af at der konstateres lugtgener fra det 
oplagrede slam, skal virksomheden uden ophold foranledige at slammet 
bortskaffes til biogasproduktion eller anden bortskaffelse efter kommunens 
anvisning.” 

  



Kommunen foreslår at det ændres til, at det omgående skal bortskaffes til 
deponi på kontrolleret lodseplads. Slammet må ikke bortskaffes til Biogas 
uden forudgående analyse og før analyseresultaterne foreligger. 
 
Kommunen skal gøre opmærksom på at slammet ind til anden tilladelse er 
givet, fortsat skal bortskaffes til deponi uafhængigt af hvad der skrives i til-
ladelsen til opbevaring af slammet. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Det har været annonceret i Nordfyns ugeavis den 23. marts 2010, at virk-
somheden har ansøgt om miljøgodkendelse til opbevaring af slam fra eget 
rensningsanlæg. 
 
Der er modtaget 4 henvendelser med ønske om at se ansøgningsmateria-
let, samt udkast til afgørelse når denne foreligger. 
 
Der er modtaget en bemærkning til ansøgningsmaterialet: 
 ”Jeg vil hermed bemærke, at der i ansøgningen fremkommer 
 en større margen omkring forventet og maksimal slamproduk-
 tion. Dette sammenholdt med, at der i materialet også af an-
 søger er anført, at  
 ”Teoretisk kan opbevaringen medføre lugtgener” vække stor 
 bekymring”.  
 Denne bekymring er begrundet i, at vi er generet af massiv 
 brændt popkornslignende lugt ved den forkerte vindretning.” 
 
Miljøcenter Odense meddeler vilkår om maksimalt oplag af slam, samt 
straks bortkørsel, såfremt der opstår lugtgener fra opbevaring af slam. 
 
Bemærkninger til udkastet fra dem der har henvendt sig om at se udkast til 
afgørelse: 
 
Miljøcenter Odense har ingen bemærkninger modtaget. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Virksomheden har haft udkast til afgørelse til høring i 14 dage. Virksomhe-
den har ikke fremført bemærkninger til udkast til afgørelse. 
 

3.4 Sagens akter 
- Ansøgning om opbevaring af slam frem til bortkørsel til biogasanlæg  
  af 11. marts 2010. 
- Supplerende ansøgningsoplysninger af 18. juni 2010 om opbevaring frem 
til analyse resultaterne foreligger. 
- Supplerende oplysninger af 9. juli 2010 om drift til produktion af slam, samt 
forslag til vilkår. 

  



4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 4. 
juli 2001 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 
denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af listepunkt D 101 ” Virksomheder, der ved en 
kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske 
stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) ”. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen skal revurderes i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes 
senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Virksomhedens 
øvrige miljøgodkendelser er p.t. under revurdering. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Emmelev A/S er omfattet af VVM-bekendtgørelsens3 bilag 1, punkt 6a “In-
tegrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af 
stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hø-
rer sammen, og som er til fremstilling af organiske grundkemikalier”. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at opbevaring af slam fra eget rensningsan-
læg på Emelev A/S ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, her-
under punkt 38 ” Enhver ændring eller udvidelse af projekter, der er opført i 
dette bilag, såfremt en sådan ændring eller udvidelse i sig selv opfylder de 
eventuelle tærskelværdier, der er fastsat i dette bilag”. 

Den ansøgte ændring af anlægget er således omfattet af punkt 14 på bilag 
2 ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er god-
kendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for 
miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)”.  

 

                                                 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 
om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

  



Anlæg og projekter angivet i bilag 2 er VVM-pligtige, hvis det må antages, at 
anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Miljøcenter Odense har screenet projektet. 
 
Screeningen viser at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet i 
forhold til planloven bestemmelser. 
 
Miljøcenter Odenses konkluderer derfor, at der ikke skal udarbejdes VVM 
redegørelse og kommuneplantillæg for projektet. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser og påbud fort-
sat:  
- Miljøgodkendelse af 4. juli 2001, stadfæstet den 14. august 2002 
- Påbud af 3. juni 2005 
- Miljøgodkendelse af 5. juli 2005 
- Påbud af 24. november 2006 
- Påbud af 16. februar 2007 
- Påbud af 3. maj 2007 
- Miljøgodkendelse af 15. maj 2007 
- Påbud af 16. oktober 2007 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Nordfyns Ugeavis og kan ses 
på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 21.september 2010 inden kl. 16.00. 
 

  



Miljøcenter Odense sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet 
sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved be-
handlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis miljøcenteret modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsæt-
ningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendel-
sen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
Nordfyns Kommune, att.: Rune Nøttrup, rnn@nordfynskommune.dk
 
Bente Andersen, Norupvej 152, 5450 Otterup, bente@vindfeld.dk
Sake Kooistra, Norupvej 112, 5450 Otterup, sake_kooistra@yahoo.dk
DN, Nordfyn, Lene Hansen, Kolshave 17, 5400 Bogense, buchoghan-
sen@mail.tele.dk 
Inger og Jørn Bybro, Fresiavænget 5, 5450 Otterup, dybs5@mail.dk 

  

mailto:syd@sst.dk
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mailto:kreds@friluftsraadet.dk
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 

Bilag B: Kort over virksomheden med placering af oplag 1:2.000 
Kort over virksomheden, samt markering af hvor slam opbevares. 

Bilag C: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
Kort over virksomhedens beliggenhed, samt temakort med OSD (område 
med særlige drikkevandsinteresser). 

Bilag D: Oversigt over virksomhedens tankanlæg i 1:400 
Oversigt over virksomhedens tankanlæg med kryds over slambassin og 
tank hvori slam opbevares. 
 

  















Titel: 

Dato: 29. juni 2010

J.nr.: ODE-430-00239

Miljøcenter Odense
Plan - og Virksomhedsområdet
C.F. Tietgens Boulevard 40
DK - 5220 Odense SØ
Tlf.: (+45) 72 54 45 00
www.blst.dk

Sagsbehandler: anjhe / liblu

Emmelev A/S, Emmelevgyden 25, 5450 Otterup
5c, 6l, Emmelev By, Hjadstrup

Sagsbehandler: anjhe / liblu

Mål: 1:25.000 UTM32 Euref89

OSD - Områder med særlige drikkevandsinteresser.
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