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Nyt vilkår
I MILJØGODKENDELSE af 14. 1987, til Daka/Kambas, Ortved
Miljøcenter Roskilde meddeler hermed nyt vilkår 1.1a i miljøgodkendelse af 14.
april 1987.
Ændringen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.
Vilkår 1.1a
”I perioden 22. november 2008 til 22. januar 2009 er drift tilladt alle ugens dage i
døgndrift. Weekenddriften må ikke give anledning til lugtgener.”
Virksomheden skal opbevare dette dokument sammen med miljøgodkendelsen.
Den, der ønsker det, har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i
øvrigt, jf. offentlighedslovens § 4, forvaltningsloven § 9 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Offentliggørelse og annoncering
Vilkårsændringen annonceres i Lokalbladet Ringsted den 18. november 2008 og på
www.ros.mim.dk den 18. november 2008.
Baggrund
Virksomheden har behov for ekstra produktionskapacitet i perioden 22. november
2008 til 22. januar 2009, da det er sæson for pelsning af mink. Af hensyn til den
veterinære sikkerhed og miljøforholdene er det hensigtsmæssigt med mulighed for
løbende forarbejdning af varerne. Derfor har virksomheden søgt om tilladelse til
weekenddrift i denne periode.
I virksomhedens miljøgodkendelse er weekenddrift ikke tilladt, virksomhedens
driftstid er fra mandag kl. 03.00 til lørdag kl. 14.00 i treholdskift, for at undgå lugtgener hos naboerne på tidspunkter, hvor de fleste har fri.
Virksomheden har gennemført en række foranstaltninger til begrænsning af lugtgenerne, således at der ikke har været væsentlige lugtgener fra virksomheden de seneste 2 år.
Miljøcenter Roskildes vurdering
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Miljøcenter Roskilde vurderer, at virksomhedens tiltag for begrænsning af lugt har
gjort lugtgenerne acceptable. Da weekendriften skal finde sted i vinterperioden, vil
det yderligere begrænse lugtproblemet, da den lavere temperatur medfører færre
lugtgener.
Klagevejledning
Afgørelsen vedrører kun forholdet til miljøbeskyttelsesloven.
Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen 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 amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget senest den 17. december 2008 kl. 12. Vi videresender herefter klagen til Miljøstyrelsen sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Vilkårsændringen kan udnyttes straks, idet Miljøstyrelsen dog ikke er bundet af
meddelte ændring ved en eventuel klagesagsbehandling.
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder, fra påbuddet er meddelt.
Med venlig hilsen

Vagn Larsen
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