
Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af Juli 1992  

Vilkårene er her mærket ”A”, dette er sket af hensyn til overskueligheden, i miljøgodkendelsen er 
de blot nummeret ”1”, ”2”, etc. 
 

Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 

(A)1   x  

(A)2   x  

(A)3   x  

(A)4   x  

(A)5   x  

(A)6   x  

(A)7  3  Omformuleret i E1 

(A)8   x  

(A)9   x  

(A)10   x  

(A)11 67    

(A)12  32  emissionsgrænsen er skærpet og hvilke afkast, 
der er omfattet er ændret 

(A)13 40    

(A)14   x  

(A)15   x  

(A)16  2  Tidsfrist er fjernet 

(A)17   x  

(A)18  71  Omformuleret i E15 

(A)19  34  Omformuleret i E10 og E13 

(A)20 42    

(A)21  71  Omformuleret i E15 

(A)22 Bilag    Spildevandsvilkår er ikke revurderet, samlet i 
bilag 

(A)23 Bilag   -//- 

(A)24 Bilag    -//- 

(A)25 Bilag   -//- 

(A)26 Bilag    -//- 

(A)27 Bilag   -//- 

(A)28 Bilag    -//- 

(A)29 Bilag   -//- 

(A)30 Bilag   -//- 

(A)31 Bilag    -//- 

(A)32 Bilag   -//- 

(A)33 Bilag    -//- 

(A)34 Bilag   -//- 

(A)35   x  

(A)36   x  

(A)37   x  

(A)38   x  

(A)39  76   

 



 
Miljøgodkendelse af eksterne støjforhold, Februar 1996  

Vilkårene er her mærket ”B”, dette er sket af hensyn til overskueligheden, i miljøgodkendelsen er 
de blot nummeret ”1”, ”2”, etc. 
 

Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 

(B)1   x  

(B)2   x  

(B)3  46  Ny tidsbegrænsning 

(B)4   x  

 
 
Miljøgodkendelse af pcc-anlæg, Juni 2004  
Vilkårene er her mærket ”C”, dette er sket af hensyn til overskueligheden, i miljøgodkendelsen er 
de blot nummeret ”1”, ”2”, etc. 
Vilkårene er omfattet af reglerne om retsbeskyttelse frem til juni 2012 
 

Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 

(C)1 4    

(C)2 5    

(C)3 6    

(C)4 7    

(C)5 11    

(C)6 12    

(C)7 13    

(C)8 77    

(C)9 59    

(C)10 43    

(C)11 50 og 51    

(C)12 67    

(C)13 68    

(C)14 78    

(C)15 69    

 
 
  



Tillægsgodkendelse til Gas (IR) tørring, Juni 2006 
Vilkårene er her mærket ”D”, dette er sket af hensyn til overskueligheden, i miljøgodkendelsen er 
de blot nummeret ”1”, ”2”, etc. 
Vilkårene er omfattet af reglerne om retsbeskyttelse frem til juni 2014 
 

Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 

(D)1 8    

(D)2 31    

(D)3   x Tidsfrist udløbet 

(D)4 38    

(D)5 39    
 
 
Tillægsgodkendelse til flisfyring, September 2006 
Vilkårene er her mærket ”E”, dette er sket af hensyn til overskueligheden, i miljøgodkendelsen er 
de blot nummeret ”1”, ”2”, etc. 
Vilkårene er omfattet af reglerne om retsbeskyttelse frem til juni 2014 
 

Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 

(E)1 3    

(E)2 9    

(E)3 10    

(E)4 28   Tilføjet krav til CO-emission 

(E)5 29   Tilføjet krav til CO-emission 

(E)6 30   Tilføjet krav til CO-emission 

(E)7   x Tidsfrist udløbet 

(E)8 29   Tilføjet krav til CO-emission 

(E)9 30   Tilføjet krav til CO-emission 

(E)10 34    

(E)11 33    

(E)12 35    

(E)13 34    

(E)14 70    

(E)15 71    

(E)16 72    

(E)17 21    

(E)18 22    

(E)19 14    

(E)20 44    

(E)21 45    

(E)22 60    

(E)23 61    

(E)24 62    

(E)25 78    

 
 
 



Nye vilkår som følge af revurdering:  (kan evt. sættes op som ovenstående tabel) 
 

Følgende vilkår er nye: 
1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36, 37, 41, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 75, 76  
 


