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Sendes kun pr. e-mail til bjs@rosepoultry.dk, kj@alectia.dk med kopi til
liste.

Påbud om ingen emissionsgrænseværdi for formaldehyd
Rose Poultry A/S, Vinderup påbydes hermed, at emissionsgrænseværdien
for formaldehyd fra gasmotoren i vilkår C3 i revurdering af 17. august 2009
tages ud af vilkåret.
Påbudet er gældende fra den 22. oktober 2009.
Påbudet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1.
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud
Miljøcenteret varslede den 29. september 2009 påbud om, at emissionsgrænseværdien for formaldehyd fra gasmotoren i vilkår C3 fjernes fra vilkåret.
Virksomheden har ikke fremsendt bemærkninger til varslet om påbud.
Baggrund for påbudet
I revurdering af 17. august 2009 for Rose Poultry A/S, Vinderup, er der i
vilkår C3 fastsat en emissionsgrænseværdi for formaldehyd fra virksomhedens gasmotor. Rose Poultry A/S v. Karsten Jakobsen/Alectia har den 23.
september 2009 gjort Miljøcenter Århus opmærksom på, at Miljøstyrelsen i
brev af 30. juni 2006 på ubestemt tid har udsat fristen for, hvornår emissionsgrænseværdien for formaldehyd fra gasmotorer (i Luftvejledningen, nr.
2/2001) skal træde i kraft.
Vibeke Vestergaard Nielsen, Miljøstyrelsen, har efterfølgende til Miljøcenter
Århus oplyst, at det pt. ikke vides, hvornår der er afklaring på en evt. grænseværdi for formaldehyd.
På den baggrund varsles det hermed, at emissionsgrænseværdien for formaldehyd i vilkår C3 fjernes fra vilkåret.
Som følge af fjernelse af emissionsgrænseværdien for formaldehyd fra vilkår C3, fjernes også dokumentationskravet for formaldehyd i vilkår C6.
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Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december
2006.
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Miljøcenter Århus skal med henvisning til 2. supplement til Luftvejledningen
(nr. 2/2001) gøre opmærksom på, at B-værdien for formaldehyd i vilkår C4
stadig er gældende, og at der med henvisning til vilkår C4 i afgørelsen skal
laves en måling af emissionen af formaldehyd til dokumentation for, at Bværdien er overholdt.
Klagevejledning
Påbudet kan påklages til Miljøklagenævnet af







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

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg eller post@aar.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget senest den 19. november 2009 inden kl. 16.00. Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale,
der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.
Offentliggørelse og annoncering
Påbudet vil blive offentliggjort på www.blst.dk.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana
Biolog
72 54 82 43
tasme@aar.mim.dk

Ulla Seerup
Akademiingeniør
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Kopi til:
Rose Poultry A/S, Tværmosevej 10, 7830 Vinderup, rose@rosepoultry.dk,
mjj@rosepoultry.dk
Holstebro Kommune, naturogmiljo@holstebro.dk
Embedslægeinstitutionen Midtjylland, midt@sst.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds Limfjord Syd, ajj-7600@webspeed.dk
Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk samt Holstebro-kredsen,
holstebro@dof.dk
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