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1. INDLEDNING 
Virksomheden er beliggende på Stigsnæs ved Skælskør på Sjælland. 
Virksomheden er i januar 2012 købt af Inter terminals ApS af DONG Energy 
A/S. Virksomheden oplagrer olie og er omfattet af listepunkt C 103 ”Oplag 
af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t”, 
Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1.  
 
Inter Terminal SGOT´s hovedaktivitet oplag af olie er opført på bilag 1 til 
VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelsen nr. 1335 af 6, december 2006) og 
udvidelsen i form af et nyt energianlæg er på VVM-bekendtgørelsen, bilag 
2, punkt 3a, Industrianlæg til produktion af elektricitet, damp og varmt vand. 
Der gennemført en VVM-screening og det er afgjort at udvidelsen ikke er 
VVM pligtig. Afgørelse af 3. august 2012 
 
Virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 29. september 2011 er 
stadig gældende. SGOT er endvidere omfattet af Risikobekendtgørelsen 
som en såkaldt kolonne 3-virksomhed og der forligger en afgørelse ift. 
risikobekendtgørelsen af 29. september 2011. 
 
Denne godkendelse er en tillægsgodkendelse til den revurderede 
miljøgodkendelse af 29/11 2011, og omhandler tilladelse til etablering af 
energianlæg til fremstilling af damp. Virksomheden har fået leveret damp fra 
Stigsnæsværket, som bliver nedlagt og derfor ikke længere kan levere 
dampen. Udvidelsen er også blevet vurderet ift. om den have indvirkning på 
risikoforholdene på virksomheden, hvilket ikke er tilfældet.  
 
Dampanlægget kan også være i aktivitet om natten. Grænseværdierne for 
støj, lugt mv. kan stadig overholdes efter udvidelsen.  
 
Anlægget producerer spildevand, som indeholder næringsstoffer, og Natura 
2000 området tæt på virksomheden er følsom over for næringsstof 
belastning, derfor vil der i godkendelsen være krav ift. udledning af fosfor.   
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag [A], ansøgning om 
miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af 
energianlæg til fremstilling af damp.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttet i en periode på 
8 år fra godkendelsens dato: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis denne ikke er taget i brug inden 2 år 

fra godkendelsens dato. 
 
 
Indretning og drift 
B1 Spildevandet fra energianlæggets vandbehandlingsanlæg skal føres 

til virksomhedens afløbssystem, der går gennem API´en. Vandet må 
ikke udledes direkte til Agersø Sund gennem regnvandsledning. 

 
 
Luftforurening 

 
Afkasthøjder og luftmængder 

C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 
værdier, der er anført her: 

 

 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time)(*) 

Afkast fra dampcentral 
 8 4094 

*Luftmængden Nm3/time er udtrykt som tør røggas ved 3 % O2 ved 
referencetilstanden ( 273 K og 101,3 kPa.) 

 
Afkasthøjder måles over terræn 

 
 
Emissionsgrænser 

C2 Emissionen af stofferne i afkast fra dampcentralen må ikke 
overskride de anførte grænseværdier, målt som timemiddelværdier. 
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Stof Emissionsgrænse 
(mg/Nm3 ved 10 % O2 tør røggas) 

CO 75 

NOx* 65 
 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, 

virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør 
gas). [For forbrændingsprocesser og visse brancher også reference % O2] 
*NOX regnes vægtmæssigt som NO2" 

 
 
Immissionskoncentration 

C3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne 
grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof B-værdi 
mg/m3

CO 1 

NOx 0,125 
 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften 

udenfor virksomhedens område. 
 

Kontrol af luftforurening 
C4 Virksomheden skal inden 6 måneder, efter at dampcentralen er 

taget i brug, gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i 
vilkår C1 og C2 er overholdt.  

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er 
gennemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med 
oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen 
skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
 Efterfølgende kan tilsynsmyndigheden - i det omfang det findes 

påkrævet, bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne i vilkår C1 og C2 er overholdt.  
 

 Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter 
forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. 
Målingerne kan foretages samme dag. 
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Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af samtlige målinger i løbet af kontrolperioden er mindre 
end eller lig med grænseværdien. 

 
 Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede 
prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til 
bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som 
er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse.  

 

Stof Analysemetode 

CO MEL-06 

NOx MEL-03 

O2 MEL-05 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt 
tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for 
analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved 
OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % 
fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal 
ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

 
 
Spildevand 
D1 Der må maksimalt udledes 7 kg fosfor pr. år fra dampcentralens 

vandbehandlingsanlæg til Agersø Sund.  
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D2 Der skal måles for fosfor i afløbet fra vandbehandlingsanlægget 4 
gange i løbet af det første år. Det skal angives hvor store 
vandmængder, der afledes fra dampcentralen under prøvetagning. 
Prøveudtagningen skal være jævnt fordelt over året. Analyse 
metode skal udføres efter Metodeblad M011.

 
D3 Mængden af udledte vandmængder fra vandbehandlingsanlægget 

skal måles løbende, og der skal i det første år føres journal herover.  
  
 
Affald 
E1 Der føres journal over producerede mængder affald, herunder slam fra 

vandbehandlingsanlægget, som tilføres jordbehandlingsanlægget. 
Journalen skal opbevares i 5 år og skal kunne fremvises på 
tilsynsmyndighedens forlangende.  
 
 

Jord og grundvand 
F1 Flydende produkter og affald i tønder eller dunke, herunder væsker i 

bygningen med dampcentralen skal opbevares på tæt befæstet 
areal, så væskerne ikke kan løbe ud på ubefæstet areal eller til 
afløb.  
 

Indberetning/rapportering 
Eftersyn af dampcentralen 

K1 Der skal føres journal over eftersyn af vandbehandlingsanlægget 
med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt 
oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K2 Der skal føres journal over anvendte mængder af naturgas og 
hjælpestoffer, herunder forbrug af vandbehandlingskemikalier, 
smøreolier, mv. 
 

2.2 Andet 
 

• Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 
på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om 
godkendelsens indhold. 

 
• Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen 

indtræder. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget er indrettet og vil blive drevet, så den 
miljømæssige påvirkning af området er mindre betydende. Emissioner til 
luft, vand er begrænset og støjbidraget fra dampanlægget er minimalt. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
I virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 29. september 2011 
(Revurdering af Miljøgodkendelse for SGOT ApS) er planforhold, de 
nærliggende naturområder med bilag IV arter beskrevet. 
 
Energianlægget til fremstillingen af damp udleder en mindre mængde fosfat 
med spildevandet. 
 
Det fremgår af vandplanerne, at en tilførsel af næringsstoffer er en trussel 
mod laguner og kystnære havnaturtyper. Der vil derfor i miljøgodkendelsen 
blive fastsat grænser for hvor meget fosfor, der må udledes til Agersøsund 
og det er vurderet at tilførslen af næringsstoffer til vandområdet er 
acceptable i forhold til områdets målsætning. 
 
Der er ikke andre naturtyper, som vil kunne blive påvirket af 
energianlægget. 
 
3.2.2 Indretning og drift 
Der anvendes et vandbehandlingskemikalie, som indeholder fosfor og 
andre salte. Der er stillet krav om at opbevaringen af væskerne skal foregå, 
så de forbliver i inde i bygningen - også hvis der sker uheld.  
 
Virksomheden har oplyst at afløbene er lukkede, så væskerne ikke kan 
komme i regnvandsledning eller spildevandsledning, hvis der sker et uheld 
og væskerne løber ud på gulvet.  
 
3.2.3 Luftforurening 
Afbrændingen af naturgas i kedlen medfører emissioner af NOx og CO til 
luften via afkastet. Dampgeneratoren forsynes med low-NOX brænder, som 
reducerer luftforureningen fra anlægget. Virksomheden har oplyst, at det 
fremgår af udbuddet til leverandøren af anlægget, at brænderen skal kunne 
overholde en grænseværdi på 65 mg/Nm3 og 75 mg/Nm3 for henholdsvis 
NOx og CO.  
 
Med udgangspunkt i de emissioner af NOx og CO beregnes skorstenshøjen 
og immissionerne. Det angives at der opføres en skorsten på 8 m højde i 
forbindelse ved dampcentralen og der er redegjort for at B-værdierne for 
NOx og CO kan overholdes.  
 

 9 



Endelig er der stillet vilkår om måling af emissioner fra anlægget på 
tilsynsmyndighedens forlangende. Det vil være aktuelt hvis der er begrundet 
mistanke om at udledningerne ikke kan overholde de fastsatte 
grænseværdier.  
 
3.2.4 Lugt 
Forholdet er reguleret i virksomhedens revurdering af 29. september 2011 
(Revurdering af Miljøgodkendelse for SGOT ApS). Energianlæggets bidrag 
vil være minimal ift. lugt fra olietankene. 
  
3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v. 
Spildevandet fra energianlægget indeholder fosfat. Fosfat kan påvirke de  
nærliggende naturområder, hvis de udledes i større mængder end det er 
situationen for dampcentralen. Der er dog stillet krav om at vandet fra 
vandbehandlingsanlægget ledes gennem API´en, og der er stillet krav om at 
maksimalt må udledes 7 kg fosfor pr. år, da Naturstyrelsen i høringssvaret 
har oplyst at den mængde fosfor er ubetydelig for vandmiljøet i området.  
 
Virksomheden oplyser, at der vil foregå en udfældning af fosfat ved 
passage gennem bassinerne, da fosfat vil binde sig partiklerne i vandet og 
blive tilbageholdt i sedimentet. 
 
Virksomheden oplyser at der bliver udledt mindre end 7 kg fosfor om året. 
Naturstyrelsen har vurderet at det er så lille mængde, at det er uden 
betydning for vandområdet.  
 
De øvrige stoffer/salte, som udledes, er uden betydning for vandmiljøet. 
 
3.2.6 Støj 
Forholdet er reguleret i virksomhedens revurdering af 29. september 2011 
(Revurdering af Miljøgodkendelse for SGOT ApS). Virksomheden har 
redegjort for hvad energianlæggets støjbidrag vil blive og Miljøstyrelsen 
vurderer at det er mindre betydende for omgivelserne i området.  
 
3.2.7 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår 
herom i denne miljøgodkendelse. 
 
Virksomheden har oplyst, der ikke frembringes farligt affald i forbindelse 
med driften af dampanlægget. 
 
Der dannes slam i vandbehandlingsanlægget, som frafiltreres. Vandet ledes 
til API´en og slammet bestående af salte udlægges på 
jordbehandlingsanlægget. 
 
3.2.9 Jord og grundvand 
Alle kemikalier opbevares på dampanlægget på befæstet tæt underlag uden 
afløb. Kontrol af afløb fra jordbehandlingsanlægget er reguleret i 
virksomhedens revurdering af 29. september 2011 (Revurdering af 
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Miljøgodkendelse for SGOT ApS). Der er endvidere ikke 
grundvandsinteresser i området, så forholdet er mindre aktuelt. 
Vilkår F1 om opbevaring af flydende produkter omfatter ikke olieprodukter i 
tanke/rør og jordbehandlingsanlægget, da forholdene er reguleret af andre 
vilkår i miljøgodkendelsen. 
 
 
3.2.10 Til og frakørsel 
Driften af dampanlægget vil ikke give anledning til væsentlig øget trafik. 
Opvarmningen af kedlerne foregår med naturgas, som transporteres i rør. 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der skal føres journal, hvoraf det fremgår at vandbehandlingssystemet 
vedligeholdes, så der ikke sker direkte udledning af 
vandbehandlingskemikalier og low-NOx brænderen skal vedligeholdes, så 
effektiviteten af brænderen ikke falder. 
 
3.2.12 Sikkerhedsstillelse 
Anlægget er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Brud på gasledningen kan forårsage antændelse og varmeudvikling, som 
kan påvirke olietankene.  Brud på dampledning kan også forårsage 
opvarmning af olietanke. Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har 
truffet de fornødne forholdsregler, så et uheld kan håndteres. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden har redegjort for om anlægget evt. har en påvirkning ift. et 
større uheld. Miljøstyrelsen vurderer, at de i redegørelsen angivne 
hændelser ikke vil udløse et større uheld. 
 
3.2.15 Ophør 
Forholdet er reguleret i virksomhedens revurdering af 29. september 2011 
(Revurdering af Miljøgodkendelse for SGOT ApS).  
 
3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
Miljøstyrelsen vurderer, at low-NOx brændere er bedst tilgængelig teknik 
inden for energiområdet ved forbrænding af gas.  
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Slagelse Kommune 
Overordnet set mener Slagelse Kommune det er Miljøstyrelsen der skal 
lave den vurdering I efterspørger hos os. Men selvfølgelig er vi gerne 
behjælpelige med oplysninger, som vi ligger inde med lokalt. 
Industriområdet Stigsnæs ligger omgivet af Natura2000 område 162: 
Skælskør fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.  
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Slagelse Kommune har ikke konkret viden om bilag IV arter i området, som 
vil kunne blive påvirkede af projektet. 
De beskyttede § 3 områder langs kysten på begge sider af Stigsnæs 
vurderes ikke at ville blive påvirkede af projektet. 
 
Slagelse Kommunes høringssvar af ansøgningen om tillæg til 
miljøgodkendelsen oplyst følgende, at de ingen problemer ser ift. 
spildevandet og de trafikale forhold. 
Kommunen har givet dispensation ift. lokalplanen, da aktiviteten ikke kan 
dækkes af lokalplanens anvendelsesbestemmelser. 
 
Arbejdstilsynet 
Arbejdstilsynet har fremsendt selvstændig afgørelse af 10. september 2012 
ift. etablering af dampcentralen. 
 
Beredskabet 
Beredskabet i Slagelse Kommune har på baggrund af den fremsendte 
risikovurdering for etablering af ny dampcentral ved Inter Terminals SGOT, 
udarbejdet af Rambøll samt en udtagelse fra Beredskabsstyrelsen vurderet, 
at der ikke er tale om en væsentlig ændring i forhold til 
risikobekendtgørelsen. 
 
Beredskabet vurderer således, for sit vedkommende at dampcentralen 
alene skal behandles iht. beredskabslovens § 34, stk. 2, hvor Slagelse 
Kommune kan stilles vilkår for at sikre, at dampcentralen indrettes og 
benyttes på en sådan måde, at risikoen for brandfare formindskes mest 
muligt, og at forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder sikres bedst 
muligt. 
 
Den nye dampcentral kan være omfattet af anden lovgivning der kræver 
særskilt tilladelse. Eksempelvis Byggeloven. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Inter Terminals SGOT ApS meddeles hermed, at vi ikke har bemærkninger 
til Miljøstyrelsens udkast til tillæg til miljøgodkendelse vedr. etablering af 
dampcentral på SGOT samt Arbejdstilsynets udkast til afgørelse vedr. 
accept af dampcentralen.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag fremgår revurderede 
miljøgodkendelse af 29. september. 2012 
 
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 revurderede 
miljøgodkendelse af 29. september. 2012 og gives under forudsætning af, 
at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte 
godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1.  
listepunkt C 103 ”Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 
25.000 t”. Udvidelsen er reguleret ift. luftvejledning (Miljøstyrelsen, vejl nr. 2, 
2001) 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en 
særskilt vurdering af risikoforholdene ved udvidelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Dampcentalen er omfattet af bilag 2, punkt 3a, Industrianlæg til produktion 
af damp, mv. i nævnte bekendtgørelse. Miljøstyrelsen har foretaget en VVM 
screening af dampcentralens virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 
3, og der er den 3. august 2012 truffet særskilt afgørelse herom.  
Dampcentralens påvirkning af miljøet er mindre betydende, da har 
dokumenteret, at emissionerne kan overholde de eksisterende 
grænseværdier og ikke bidrager til yderligere belastning i området.  
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
I virksomhedens revurderet miljøgodkendelse af 29. september 2011 
(Revurdering af Miljøgodkendelse for SGOT ApS) er de nærliggende 
naturområder med bilag IV arter beskrevet. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af dampcentralen ikke vil påvirke de 
nærliggende naturområder, da emissionerne fra anlægget – her primært til 
luft og overfladevand - er ubetydelige. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
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• Revurderet miljøgodkendelse af 29. september 2011 (Revurdering 
af Miljøgodkendelse for SGOT ApS)  

• Tillæg til miljøgodkendelse af 29. september 2011 (Risikoafgørelse) 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 10. september 2012  
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 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 Roskilde, 
Ny. Østergade 7, 4000 Roskilde eller som e-post til mst@mst.dk, hvor den 
skal være modtaget inden 8. oktober 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde 
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.  

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 på-
begynder behandlingen af klagen, når 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 tilbagebetales, 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.  
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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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 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 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 
• Slagelse Kommune 
• Slagelse beredskab 
• Beredskabsstyrelsen 
• Arbejdstilsynet 
• Danmarks Naturfredningsforening 

 

5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 
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