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Påbud om standsning af brugen af vandkølesystem 
  
Miljøcenter Odense giver hermed Emmelev A/S påbud om at standse bru-
gen af det vandkølesystem, der indvinder vand fra og udleder kølevandet til 
søen vest for virksomheden. 
 
Brugen af kølesystemet og søen skal ophøre, når fire ud af de seks nye 
køletårne, som miljøcentret d.d. har meddelt miljøgodkendelse til, er taget i 
brug, dog senest den 30. juni 2007. 
 
Brugen af søen vest for virksomheden må herefter ikke genoptages til køle-
formål, med mindre der forinden er søgt og opnået indvindings- og udled-
ningstilladelse hertil. 
 
 
Baggrunden for påbudet 
 
Fyns Amt varslede påbudet i brev af 9. maj 2006. Emmelev A/S blev samti-
dig opfordret til at kommentere sagen. 
 
I bad ved brev af 16. maj 2006 om udsættelse af påbudet, indtil I havde af-
klaret, om I ville søge at få forholdet lovliggjort i form af indvindings- og ud-
ledningstilladelser, eller om I helt ville ophøre med brugen af søen.  
 
I har efterfølgende oplyst, at I ikke vil søge om at få lovliggjort brugen af 
søen, da I fremover udelukkende ønsker at dække jeres kølebehov via kø-
letårne på virksomheden. I har derfor søgt om miljøgodkendelse til etable-
ring af 6 nye køletårne, heraf 4 til dækning af det eksisterende kølebehov 
og 2 til dækning af kølebehovet i forbindelse med en ønsket udvidelse af 
produktionen, som I også har søgt om miljøgodkendelse til.  
 
Miljøcenter Odense har d.d. (se særskilt brev) meddelt miljøgodkendelse til 
etablering og drift af seks køletårne på virksomheden. 
 
Påbudet om standsning af vandkølesystemet forbundet med søen gives 
efter miljøbeskyttelseslovens1 § 69, stk. 1, der foreskriver at tilsynsmyndig-

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 1757 af 22/12/2006 
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heden skal foranledige ulovlige forhold lovliggjort, med mindre de har un-
derordnet betydning.  
 
Klagevejledning 
 
Påbudet offentliggøres i dagspressen den 15. maj 2007. Der kan inden 4 
uger fra offentliggørelsen af afgørelsen klages over påbudet til Miljøklage-
nævnet. Eventuel klage skal sendes til Miljøcenter Odense. Klagen skal 
være skriftlig og skal være modtaget af miljøcenteret senest den 12. juni 
2007 indenfor kontorets åbningstid.  
 
Hvis I vælger at prøve sagen ved domstolene, skal I efter Miljøbeskyttelses-
lovens § 101, stk. 1 gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er an-
nonceret, det vil sige senest den 15. november 2007. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Horsbøl  
7254 8478  
jahor@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
 
Nordfyns Kommune, Teknisk Forvaltning, post@nordfynskommune.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
 
 

 2 

mailto:post@nordfynskommune.dk
mailto:at@at.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk

