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Påbud om basistilstandsrapport for MV Farligt Affald AS
Hermed beder Hjørring Kommune jer om at få udarbejdet basistilstandsrapport for
MV Farligt Affald AS på Miljøvej 10/Mandøvej 8B. Det vil i praksis sige, at I skal få
udarbejdet basistilstandsrapportens trin 4 – 8, da I allerede har fået udarbejdet trin 13. Påbuddet gives efter §43 i Godkendelsesbekendtgørelsen, og rapporten skal
opfylde kravene i bekendtgørelsens bilag 6.
Påbuddet skal være efterkommet senest 30. april 2021.
Forudgående varsel af påbud
Basistilstandsrapportens trin 1 – 3 blev fremsendt til os af jeres rådgiver COWI
29.06.2020, og blev drøftet mellem jer, COWI og os på møde 28.08.2020. I den
forbindelse blev det telefonisk aftalt, at yderligere varsle af dette påbud var
unødvendigt, da I var indstillet på at gå videre i processen.
Baggrund for påbuddet
MV Farligt Affald AS er modtagestation for farligt affald, og har et større
oliesepareringsanlæg. Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens
bilag 1, listepunkt 5.1 og 5.5.
Hjørring Kommune varslede 10. december 2019, at kommunen påbegyndte
revurdering af jeres miljøgodkendelse på baggrund af, at EU-kommissionen i
oktober 2018 offentliggjorde den nye WT-BREF, som fremsætter bindende BAT-krav
til affaldshåndteringsvirksomheder på bilag 1 i Godkendelsesbekendtgørelsen. I
varslet blev I bedt om at fremskaffe oplysninger til brug for kommunens vurdering af,
om der var behov for basistilstandsrapport. Disse oplysninger fremsendte jeres
rådgiver, COWI, 29.06.2020, i form at rapporten ”Vurdering af relevante farlige
stoffer Trin 1- 3”. I processen har der været god og konstruktiv dialog mellem jer,
rådgiver og kommune, som vi gerne vil benytte lejligheden til at takke for.
På baggrund af rapporten vurderer Hjørring Kommune, at der er behov for at få
basistilstanden på MV Farligt Affald AS kortlagt. I skal derfor få foretaget
undersøgelser, så tilstanden kan afrapporteres i Basistilstandsrapportens trin 4 – 8.
Frist for fremsendelse
Fristen for at fremsende den endelige basistilstandsrapport fastsættes til 30. april
2021. Hjørring kommune vurderer, at dette er en rimelig frist i forhold til omfanget af
det kortlægningsarbejde, der skal til, både i forhold til historisk anvendelse af
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lokaliteten og i forhold til det rent praktiske i at foretage boringer og prøvetagninger.
Vi er klar over, at der kan være årstidsvariation i grundvandsstanden, som har
betydning. Finder I grundlag for at foretage prøvetagning på et sådant tidspunkt på
året, at fristen for rapporten ikke med rimelighed kan nås, er det vigtigt at I hurtigst
muligt meddeler os dette.
Hjørring kommune indgår i det hele taget gerne i dialog om rapporten, for eksempel
om boringsplaceringer. I kan derfor gerne fremsende oplæg til undersøgelse til
teammiljoe@hjoerring.dk, gerne inden 1. december 2020.
Hvad bruges basistilstandsrapporten til?
Formålet med undersøgelserne er at kunne sammenligne forureningstilstanden i jord
og grundvand ved virksomhedens ophør med en ”basistilstand”. Tilstanden skal kun
kortlægges for relevante farlige stoffer, som vil kunne give anledning til en
fremadrettet forureningsrisiko, i forhold til nu, som tages som basis. Trin 1- 3
rapporten, har belyst, hvilke specifikke stoffer, det drejer sig om for jeres
vedkommende.
Basistilstandsrapporten skal således bruges den dag virksomheden lukker eller ikke
længere er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen (fx på grund af
nedtrapning i aktiviteter eller mængder). I vil skulle fjerne den forurening som ligger
ud over det som konstateres i basistilstandsrapporten, jf. jordforureningslovens
§38k-q. Eventuel øvrig forurening vil stadig skulle vurderes efter de almindelige
regler i miljø- og jordforureningslovene.
Offentliggørelse og annoncering
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside den 31. august
2020, og klagefristen tæller fra denne dato.
Klagevejledning
I kan klage over dette påbud til Miljø- og Fødevareklagenævnet1. Det samme kan
enhver2, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en række foreninger
og organisationer3.
Klagen skal være modtaget af nævnet senest: 28.09.2020 kl. 23.59.
Klagen skal indsendes digitalt via ”Klageportalen”. Link til portalen findes på forsiden
af nævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Portalen kan også tilgås via www.borger.dk
eller www.virk.dk .
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen, og opkræver også gebyr på 500 kroner.
Lov nr 358 ag 6.6.1991, jf. Lovbek. nr 1121 af 3.9.2018 om miljøbeskyttelse, kap. 11, §§ 91 og 93
Miljøbeskyttelseslovens § 98
3 Organisationer som er nævnt i Miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
1
2
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Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen4. En retssag skal være
anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.
Ankestyrelsen (tidligere Statsforvaltningen) kan også på henvendelse tage stilling til,
om Hjørring kommune har forvaltet sin tilsyns- og godkendelsespligt tilfredsstillende.
Der er til enhver tid aktindsigt i sagen, herunder resultater af virksomhedens
egenkontrol jf. Forvaltningsloven5, Offentlighedsloven6 og Lov om aktindsigt i
miljøoplysninger7.

Afslutningsvis
Har I eller jeres rådgiver spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig eller en af mine
kollegaer på e-mail: teammiljoe@hjoerring.dk eller på telefon +4572336737.

Med venlig hilsen,
Nethe Ottesen
Team Miljø

I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven
Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf. Lovbek. nr. 433 af 22.4.2014, med efterfølgende ændringer
6 Forvaltningsloven
7 Lov nr. 292 af 27.4.1994, jf. Lovbek. Nr. 980 af 16.8.2017 om aktindsigt i miljøoplysninger
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