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Undersøgelsespåbud om dokumentation for Østkraft Produktion A/S 
støjbidrag. 
Miljøstyrelsen giver hermed Østkraft Produktion A/S undersøgelsespåbud 
hvorefter virksomheden udarbejder dokumentation i form af en støjkortlæg-
ning for den samlede virksomhed.  
 
Bestemmelse af støjbidraget skal foretages som angivet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 6/1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”, nr. 5/1993 ”Beregning 
af ekstern støj fra virksomheder”.  
 
Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift. Inden Østkraft 
Produktion A/S igangsætter støjundersøgelsen, kan Østkraft Produktion A/S 
fremsende liste med udvalgte referencepunkter og ”væsentlige” støjkilder til 
orientering hos Miljøstyrelsen Roskilde.  
 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DA-
NAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Målinger af ekstern støj”. 
 
Påbuddet skal være efterkommet indenfor 2 uger - senest den 30. novem-
ber 2011, og støjrapporten skal være Miljøstyrelsen i hænde senest uge 3 i 
2012.  
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 31. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 2. november 2011 påbud om dokumentation for 
Østkraft Produktion A/S støjbidrag. 
 
Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra virksomheden.  
 
 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 



Baggrund for påbuddet  
Miljøstyrelsen Roskilde modtog primo oktober 2011 miljøteknisk beskrivelse 
ifm den kommende revurdering på værket. Beskrivelsen tager primært af-
sæt i teksten til den oprindelige miljøansøgning til blok 6 fra 1990, således 
også den fremsendte støjberegning, der alene omfatter blok 6. For at sikre, 
at den kommende revurdering er baseret på et materiale som reelt doku-
menter virksomhedens nuværende drift, kræves der udført en opdateret 
støjkortlægning, hvor alle væsentlige støjbidrag er medtaget.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7 – 11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 14. december inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videre-
sender 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. Klagegeby-
ret 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 op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
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Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4329 eller 
evnis@mst.dk. 
 
 
Kopi til: 
Bornholms Regionskommune  post@brk.dk
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