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1.  BAGGRUND 
 
Baggrunden for ændringen af vilkår B5 er, at den af Alfa Laval valgte 
løsning til nye emissionsbegrænsende foranstaltninger viste sig ikke at ville 
kunne leve op til det lovede. Dermed har det ikke været muligt at fastholde 
den først aftalte tidsplan for virksomheden. Der er nu fundet en anden 
løsning, og der skal fastsættes en tidsfrist for etableringen af den. 
  

2. VILKÅRSÆNDRING 
 
Afgørelsen om det nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkåret træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i vilkåret og med mindre 
afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.  
 
Vilkåret er ikke retsbeskyttet, da det er ændret ved påbud. 
 
Vilkår B5 i miljøgodkendelse af 29. juni 2009 ændres fra: 
  
”Virksomheden skal undersøge mulighederne for at begrænse emissionen af 
organiske opløsningsmidler fra hovedgruppe 1 (O3, O5 og Ø14). En 
teknisk/økonomisk redegørelse for disse muligheder samt en tidsplan for 
gennemførelse af de(n) foretrukne løsning(er) skal fremsendes til 
tilsynsmyndighedens accept senest 01-07-2010. Hvis det bliver nødvendigt 
at etablere nye emissionsbegrænsende foranstaltninger fastsætter 
tilsynsmyndigheden en tidsfrist herfor.” 
 
til: 
 
”Virksomheden skal gennemføre de af virksomheden valgte tiltag til 
emissionsbegrænsende foranstaltninger, jf. mails af 6. maj 2011 og 26. 
september 2011 efter følgende tidsplan: 
 
1/9 2012  Der er etableret ét fælles afkast  
1/9 2012  Regenererbart kulfilter er etableret og sat i drift” 
 

3. BEMÆRKNINGER 
Miljøstyrelsen vurderer, at den foreslåede tidsplan er realistisk og rimelig i 
forhold til de tiltag, der skal iværksættes, og ønsker med dette vilkår at 
fastholde tidsplanen. 
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4. Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne vilkårsændring vil blive annonceret i Extra Posten og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
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 7-11, 4000 Roskilde eller ros@. Klagen skal være modtaget 
senest den mandag den 13. februar 2012 inden 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

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 
påbegynder 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.  

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 
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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 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning med mindre 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Lolland Kommune 
Embedslægeinstitutionen  
Danmarks Naturfredningsforening 
Friluftsrådet 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om vilkårsændring 
Mails af 6. maj 2011 og 26. september 2011 – samlet i et dokument. 
 
Bilag B: Liste over sagens akter 
Miljøgodkendelse af 29. juni 2009 
Vilkårsændring af 29. oktober 2010 (ophæves med denne vilkårsændring) 
Bilag A til denne afgørelse 
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Bilag A 
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