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1. INDLEDNING 
 

Af virksomhedens miljøgodkendelse fra 2. januar 2006 fremgår det, at Miljø-
styrelsen skal fastsætte en emissionsgrænseværdi for PCB.  
 
Emissionen fra shredderanlægget af PCB til luften kan ikke overholde Miljø-
styrelsens generelle vejledende grænseværdi på 0,1 µg/normal m3, hvilket 
også er tilfældet for alle andre danske shredderanlæg. 
 
Miljøstyrelsen har i et supplement til Luftvejledningen udtalt, at en lempet 
værdi kan overvejes, såfremt der foreligger dokumentation for, at anlæggets 
renseudstyr fungerer optimalt, og anlægget ikke vurderes at kunne overhol-
de den vejledende grænseværdi uden væsentlige omkostninger til nyt rens-
ningsudstyr. 
 
Vådrenseanlægget på Stena i Nordhavnen vurderes at fungere optimalt. 
Overholdelse af Luftvejledningens grænseværdi fordrer supplerende luft-
rensning i forhold til de skrubberanlæg, som er installeret på de danske 
virksomheder, f.eks. også Stena´s anlæg i Nordhavnen.  
 
Installation af et luftrenseanlæg med filter og injektion af aktivt kul, som 
f.eks. anvendes på flere danske affaldsforbrændingsanlæg, vurderes at 
være teknisk muligt, og vil formentlig kunne nedbringe PCB-emissionen 
yderligere. Under normal drift, er der imidlertid risiko for eksplosioner med 
stor sprængkraft i shredderanlægget og følgevirkning i form af beskadigelse 
af luftrensningsanlægget. Sådanne hændelser vil nedbringe driftsstabiliteten 
og markant øge omkostningerne for shredderanlæggene. Miljøstyrelsen har 
på den baggrund vurderet, at renseteknikken i praksis ikke er anvendelig på 
et shredderanlæg.  
  
Miljøstyrelsen fastsætter derfor ikke nogen grænseværdi for PCB i afgørel-
sen, men alene en overvågningsværdi og krav om en årlig emissionsmåling 
til verifikation af niveauet. Endvidere fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndig-
heden kan fastsætte en decideret emissionsgrænseværdi med passende 
frist til overholdelse heraf, hvis der fremkommer væsentlige nye oplysninger 
af teknisk/økonomisk karakter. Det kan i denne sammenhæng nævnes, at 
der inden for en kortere årrække forventes udsendt BAT-konklusioner fra 
EU omfattende shredderanlæg. Når disse BAT-konklusioner er vedtaget, 
skal shredderanlæggene overholde kravene heri inden for en frist på 4 år. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

Denne afgørelse indeholder både en emissionsgrænseværdi for PCB og en 
ændret kontrol med emissionen af PCB. 
 
Afgørelsen er et tillæg til gældende miljøgodkendelse af 2. januar 2006 af 
Stena Recycling A/S, Nordsøvej 21, 2100 København Ø.  
 
Afgørelsen meddeles som et påbud i henhold til § 41, stk. 1, i miljøbeskyttel-
sesloven. 
 
Vilkår for godkendelsen fremgår af afsnit 2.1 nedenfor, hvor der er anvendt 
en nummerering, som tager udgangspunkt i godkendelsen af 2. januar 2006.  
 
Vilkårene skal overholdes straks fra meddelelse af afgørelsen. 
 
Kort over virksomhedens beliggenhed og lokalrammer i virksomhedens om-
givelser er vist hhv. på Bilag A og Bilag B. 

2.1 Vilkår for afgørelsen 
PCB udgår af skemaet i vilkår 16 i revisionen af miljøgodkendelsen af 2. 
januar 2006. Der fastsættes i stedet følgende vilkår om emission af PCB og 
om kontrol af emissionen. 

 
Luftforurening 
 
Vilkår 16 A:    

Virksomheden skal som udgangspunkt overholde følgende emissionsværdi 
i afkastet fra shredderanlægget: 
 

Stof Overvågningsværdi 
µg/Nm3, tør røggas 

PCB  20 

 
Tilsynsmyndigheden kan senere fastsætte en egentlig emissionsgrænse-
værdi for PCB med passende frist for overholdelse af grænseværdien, hvis 
der fremkommer væsentlige nye oplysninger af teknisk/økonomisk karakter, 
fx et BREF-dokument med tilhørende BAT-konklusioner fra EU. 
  

 
Kontrol af luftforurening 
 
Vilkår 17A: 

Virksomheden skal en gang om året udføre en måling af emissionen af 
PCB, første gang i 2013.  
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Emissionsmålinger skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. Virksomheden skal registrere hvilke 
typer af skrot, der behandles i shredderanlægget under prøveudtagningen 
(fra start til slut af prøveudtagning) med angivelse af tidspunkterne for be-
handling af forskellige skrottyper.  
 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger efter retningslinjerne i 
gældende Luftvejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 
En måling skal udføres som 2 enkeltmålinger, hver af en varighed på mindst 
2 timer. De to enkeltmålinger skal foretages samme dag. Resultatet af må-
lingen er den aritmetiske middelværdi af de to enkeltmålinger. 
 
Prøvetagning skal udføres i henhold til metodeblad MEL-11 med senere 
ændringer udgivet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften (www.ref-lab.dk: anbefalede metoder/metodeblade), og 
analyse skal foretages efter isotopfortyndingsmetoden, som er foreskrevet i 
EN1948, del 4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs. Generelle krav til 
kvalitet af emissionsmålinger, jf. metodeblad MEL-22, skal være overholdt. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, Målelaboratoriet 
skal være akkrediteret til bestemmelse af emissionen af PCB eller dioxin af 
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, der er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om 
gensidig anerkendelse. 
 
Målerapport skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at 
målingerne er gennemført. Målerapporterne skal være udfærdiget som ak-
krediterede prøvningsrapporter. 
 
Målerapporten skal indeholde eller vedlægges oplysninger om driftsforhol-
dene under målingen, herunder hvilke typer og mængder af skrot, der blev 
behandlet i shredderen under prøveudtagningen (jf. ovenfor), samt drifts-
parametrene for venturiskrubberen.  
 

 Hvis en af de to enkeltmålinger overskrider overvågningsværdien med en 
faktor 3, skal virksomheden redegøre for eventuelle årsager til overskridel-
sen og oplyse om hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at 
undgå fremtidige overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en inten-
siveret overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan i denne situation 
kræve foretaget en ekstra emissionsmåling.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
Der er i miljøgodkendelsen af 2. januar 2006 af STENA Recycling A/S i 
Nordhavnen ikke fastsat en emissionsgrænseværdi for PCB, idet der på 
daværende tidspunkt var usikkerhed om, hvorvidt Miljøstyrelsens generelle 
vejledende grænseværdi for emission af PCB til luften på 0,1 µg/normal m3 
kunne og skulle overholdes. Erfaringerne har vist, at danske shredderanlæg 
i dag ikke kan overholde den vejledende grænseværdi. Der er således målt 
emissioner af PCB fra anlæggene på ca. 1 – 20 µg/normal m3, dvs. en fak-
tor 10 – 200 over den vejledende grænseværdi. 
 
Den vejledende grænseværdi stammer tilbage fra Miljøstyrelsens første 
Luftvejledning fra 1990. Den vejledende grænseværdi var oprindelig møntet 
specielt på anlæg til forbrænding af farligt affald, hvor anlæggene er udsty-
ret med avanceret luftrensningsanlæg. Der foreligger ikke nogen teknisk og 
økonomisk dokumentation for, at shredderanlæg også kan overholde den 
vejledende grænseværdi. Disse anlæg er forsynet med et luftrensnings-
anlæg bestående af cykloner og vådskrubber, som ikke er i stand til at ren-
se lige så effektivt for bl.a. organiske stoffer som luftrensningsanlæggene 
installeret på anlæg til forbrænding af affald. Miljømyndigheden har dog 
vurderet, at den type af luftrensningsanlæg, som er installeret på shredder-
anlæg, må anses for at være bedst tilgængelig teknik for sådanne anlæg.  
 
Et shredderanlæg har visse karakteristika, som adskiller det fra et forbræn-
dingsanlæg. Således er det i dag uundgåeligt, at der fra tid til anden opstår 
utilsigtede eksplosioner i anlægget af varierende styrke, som følge af at 
skrottet indeholder dels tanke på miljøbehandlede biler, hvor tanken ikke er 
tømt helt for benzin, dels mindre trykflasker med flydende gas (fx til blæser 
og kogegrej).   
 
Eksplosioner i anlægget kan være skadeligt for visse typer af luftrensnings-
anlæg, som i princippet burde kunne nedbringe emissionen af PCB (fx po-
sefilter med indblæsning af aktivt kul før filteret). Denne luftrensningsteknik 
er således heller ikke afprøvet på danske shredderanlæg, men anvendes i 
vid udstrækning på danske affaldsforbrændingsanlæg.  
 
Det skal tilføjes, at der i Luftvejledningen fra 1990 ikke var angivet, hvilke af 
de 210 PCB-congener, der skulle måles for. Miljøstyrelsens Referencelabo-
ratorium for måling af emissioner til luften har i 2003 udarbejdet metodebla-
det MEL-11: ”Bestemmelse af koncentrationen af polychlorerede bifenyler 
(PCB) i strømmende gas.” Heri blev målemetoden fastlagt således, at emis-
sionsgrænseværdien gælder for summen af de seks PCB-congener med 
numrene: 28, 52, 101, 138, 153 og 180.  
 
Anvendelsen af PCB blev forbudt i 1980èrne. PCB findes dog stadig overalt 
i miljøet, idet stoffet er blevet anvendt i mange produkter og materialer med 
lang levetid. Mange af disse produkter og materialer indeholder metaller, 
hvorfor de i vid udstrækning ender på shredderanlæggene, når de skal 
bortskaffes. De væsentligste kilder til PCB-indholdet i skrot er ikke identifi-
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ceret, men meget tyder på, at det ikke er biler, som tidligere har været en 
væsentlig kilde. Med den aktuelle viden i dag anses det ikke for praktisk 
muligt for shredderanlæggene at udsortere produkter og materiale, der in-
deholder PCB, før selve shredningen af skrottet. Dog skal PCB-holdige kon-
densatorer udtages efter bestemmelserne i bekendtgørelse om markedsfø-
ring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE-Bekendtgørelsen). 
 
Muligheden for identifikation af væsentlige skrottyper med indhold af PCB 
tidligere i ”fødekæden” og tilhørende kildesortering vil herudover løbende 
blive undersøgt og vurderet. 
 
Det har længe været en antagelse, at det tidlige forbud mod produktion og 
anvendelse af PCB på et tidspunkt ville føre til, at emissionen af stoffet fra 
fx shredderanlæg automatisk ville ophøre - og at den vejledende grænse-
værdi på 0,1 µg/normal m3 dermed også kunne overholdes. Tendensen i 
luftmålingerne udført i de senere år herhjemme har imidlertid været en no-
genlunde konstant emission af stoffet på 1 – 10 µg/normal m3. 

 
Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften har 
i rapport nr. 34/2006: ”Vurdering af PCB emissionsgrænseværdien” opgjort 
merudgiften til yderligere rensning af afkastluften i et posefilter med tilsæt-
ning af aktivt kul til 5 – 6 mio. kr. uden udskiftning af venturiskrubberen. De 
samlede driftsomkostninger vurderes at blive forøget med op til i størrelses-
ordenen 500.000 kr./år for en posefilterløsning primært på grund af udgifter 
til dosering af aktivt kul og bortskaffelse af restproduktet. På grund af risiko-
en for eksplosioner, hvis maksimale sprængkraft ikke kan anslås med sik-
kerhed, er driftsstabiliteten af et posefilteranlæg som anført ovenfor ukendt. 
 
Miljøstyrelsen har i 3. supplement til Luftvejledningen af 30. september 
2003 udtalt, at en lempet emissionsgrænseværdi kan overvejes, såfremt der 
foreligger dokumentation for, at anlæggets renseudstyr fungerer optimalt, 
og anlægget ikke vurderes at kunne overholde den vejledende grænsevær-
di uden væsentlige omkostninger til nyt rensningsudstyr. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en emission af PCB på 1 – 20 µg/normal 
m3 er det opnåelige niveau med optimal drift af den type luftrenseanlæg, 
som er installeret på de danske shredderanlæg, og at den vejledende 
grænseværdi ikke kan overholdes uden store ekstra omkostninger til nyt 
luftrenseudstyr, hvis det i øvrigt er teknisk muligt at overholde grænsevær-
dien på grund af den nævnte risiko for eksplosioner med stor sprængkraft 
og følgevirkning i form af beskadigelse af luftrensningsanlægget. 
 
På ovennævnte baggrund fastsætter Miljøstyrelsen en overvågningsværdi 
på 20 µg PCB/normal m3 med krav om en årlig emissionsmåling til verifika-
tion af niveauet. Luftmålinger skal udføres som præstationsmålinger i form 
af 2 målinger hver af en varighed på 2 – 3 timer. Luftmålinger skal i øvrigt 
udføres som foreskrevet i Miljøstyrelsens Luftvejledning og ved anvendelse 
af de metoder, der er beskrevet i relevante metodeblade udsendt af Miljø-
styrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften (for 
PCB: aktuelt metodeblad MEL – 11 med præcisering af, at der ved analyser 
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skal anvendes isotopfortyndingsmetoden, som er foreskrevet i EN1948, del 
4: Sampling and analysis of dioxin-like PCBs). Målingerne skal udføres af et 
firma, som er akkrediteret af DANAK eller et udenlandsk akkrediteringsor-
gan til at udføre målinger af emissionen af PCB eller dioxin. Der er i god-
kendelse af 2. januar 2006 et generelt krav om 3 enkeltmålinger af 1 time. 
Miljøstyrelsen ændrer vilkåret til 2 enkeltmålinger af mindst 2 timer, og med 
præcisering af målemetoden til det, der p.t. vurderes at være den bedste 
metode til dokumentation af emissionen.  
 
Endvidere fastsættes vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan fastsætte en 
egentlig emissionsgrænseværdi med passende frist til overholdelse heraf, 
hvis der fremkommer væsentlige nye oplysninger af teknisk/økonomisk ka-
rakter. Det kan i denne sammenhæng oplyses, at shredderanlæg med en 
kapacitet over 75 tons/dag er omfattet af direktivet 2010/75/EU om industri-
elle emissioner, som skal være gennemført i dansk lovgivning senest 7. 
januar 2013. Stena Nordhavn har en kapacitet på ca. 75 tons skrot/time og 
er således omfattet af direktivet vil dermed også være omfattet af de kom-
mende BAT-konklusioner for sektoren. 
 
Når EU-Kommissionen har vedtaget BAT-konklusioner for shredderanlæg, 
skal virksomhederne senest 4 år efter overholde de normer m.m., som er 
indeholdt i BAT-konklusionerne. 
 
Hvis der senere fastsættes en egentlig emissionsgrænseværdi for PCB, vil 
det ske i en afgørelse, som kan påklages efter de sædvanlige regler i miljø-
beskyttelsesloven. 

3.1 Koncentration af PCB i omgivelserne 
Miljøstyrelsen skal bemærke, at det er vigtigt at skelne mellem emissionen 
af PCB, dvs. den mængde PCB der udsendes via shredderanlæggets skor-
sten, og den koncentration af PCB, som mennesker i omgivelserne udsæt-
tes for via indåndingsluften.  
 
Miljøstyrelsen har ikke fastsat en vejledende grænseværdi for det maksima-
le bidrag fra en virksomhed til koncentration af PCB i udeluften omkring en 
virksomhed (B-værdi).  Begrundelsen er, at stoffet anses for at være så far-
ligt, at det ikke er forsvarligt at fastsætte en egentlig ”bagatelgrænse” for 
koncentrationen, hvorunder PCB er acceptabelt. 
 
Det fremgår af Arbejdsmiljøportalen, at Sundhedsstyrelsen ikke har define-
ret nogen faste grænseværdier for, hvor høje koncentrationer af PCB, der 
må være i et lokale, men at styrelsen anbefaler, at man bruger nogle tyske 
aktionsværdier. Der er fastsat to aktionsværdier for PCB i indeklimaet: 
 
- Hvis PCB niveauet er mellem 300 og 3.000 ng PCB/m3 luft (ng = nano-
gram), anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man på sigt reducerer niveauet, fx 
ved udluftning, ventilation, ved at fjerne fugemasse o. lign., og  
 
- Hvis PCB niveauet er over 3.000 ng PCB/m3

 luft, anbefaler Sundheds-
styrelsen, at lokalerne ikke anvendes, og at alt PCB-holdigt byggemateriale 
fjernes eller forsegles. 
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Ved bestemmelse af den resulterende koncentration af et stof i indåndings-
luften omkring en virksomhed, hvorfra stoffet udsendes via en eller flere 
skorstene, har man i Danmark siden 1990 anvendt en beregningsmodel 
(OML-modellen) udviklet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). I denne 
beregningsmodel indgår et standard meteorologisk datasæt. 
 
Det kan ved hjælp af OML-modellen beregnes, at den maksimale koncen-
tration, som optræder udendørs ved jordoverfladen omkring Stena Re-
cycling A/S (dvs. i indåndingsluften her) er ca. 0,5 ng PCB/m3 luft som årligt 
gennemsnit, dvs. langt under den laveste tærskelværdi, som Sundheds-
styrelsen opererer med1. Dette vel at mærke selv ved kontinuert drift af 
shredderanlægget. Shredderanlægget må imidlertid kun være i drift i tids-
rummet mandag – lørdag kl. 6 – 18 og søndag 8 – 16 (indenfor dette tids-
rum kører shredderen under normale forhold kun på hverdage). Shredder-
anlæggets driftstid er således maksimalt 50 % af årets timer.  
 
Set i lyset af Sundhedsstyrelsens ”vejledende grænseværdier” vurderer 
Miljøstyrelsen, at mennesker, der bor eller opholder sig omkring virksomhe-
den, ikke udsættes for en sundhedsskadelig koncentration af PCB, som er 
udsendt til luften fra Stena Recycling A/S.  
 
Force har i en rapport nr. 34 fra 2006 oplyst, at PCB-niveauerne i atmosfæ-
ren normalt er i størrelsesorden 0,1 – 10 ng/m3. Bidraget fra Stena Re-
cycling A/S i Nordhavnen til koncentrationen af PCB i luften omkring virk-
somheden ligger således i den nedre ende af dette interval. 
 
Force oplyser endvidere i nævnte rapport, at det er velkendt, at langt den 
største belastning af mennesker med PCB stammer fra indtagelse af føde-
varer. Indtagelsen via indånding er generelt lav, dels fordi koncentrationen i 
luften normalt er lav, dels fordi optagelsen via lungerne er dårlig, fordi op-
løseligheden i vand er meget lav for de fleste PCB`er. 
 
 

                                                
1
  Teknisk foretages i Tyskland en omregning fra målte PCB´er til total PCB, som betyder, 

at de anførte grænseværdier bør divideres med en faktor 5, når der sammenlignes med 
danske værdier (dvs. grænseværdierne er 60 og 600 ng/m

3
). Dette ændrer ikke konklusi-

onen.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag 1. 
 
4.1.1 Afgørelsen 
 
Afgørelsen gives som påbud efter § 41, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  
 
Afgørelsen om emissionsværdi for PCB til luft (overvågningsværdi) og årlig 
kontrol af emissionen af PCB gives under forudsætning af, at såvel de vil-
kår, der er anført i denne afgørelse, som ikke ændrede vilkår i godkendel-
sen af 2. januar 2006, overholdes. 
 
Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af miljø-
beskyttelsesloven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af listepunkt K 104, Shredderanlæg. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.   
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Stena Recycling A/S er omfattet af bilag 2, punkt 12b og 12e, i bekendtgø-
relse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet i medfør af lov om planlægning (VVM-
bekendtgørelsen): ”Bortskaffelse af affald” (punkt 12b) og ”Skrotoplagring, 
herunder oplagring af biler til ophugning” (punkt 12e).  
 
Som det fremgår af den miljømæssige vurdering i godkendelsens afsnit 3.1, 
vil en emission af PCB i et niveau omkring 20 µg/normal m3 ikke medfører 
skader på miljøet. Der er derfor ikke nødvendigt at foretage en screening for 
eventuel VVM-pligt. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af et Natura 2000-område, og er der-
for ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.   
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4.2 Øvrige afgørelser 
Miljøgodkendelse af 2. januar 2006 er fortsat gældende, for så vidt angår 
øvrige miljømæssige forhold end emission af PCB. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk under rubrikken: ”annonceringer.” 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

� Adressaten for afgørelsen (Stena Recyling A/S) 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, DK-4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 7. januar 2013 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 på 500 kr. 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 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 
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er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.   
 
Betingelser, mens en klage behandles 
 
En eventuel klage over afgørelsen har opsættende, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer noget andet. 
 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for vilkår, med mindre 
Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere, som får kopi af afgørelsen på e-mail. 
 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Københavns Kommune, Center for Miljø miljoe@tmf.kk.dk   
Noah noah@noah.dk;  
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5. BILAG 
   

Bilag A: Oversigtskort over virksomhedens beliggenhed  
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Bilag B: Lokalplansrammer i virksomhedens omgivelser. 
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Bilag C: Lovgrundlag – Referenceliste 
Miljøbeskyttelsesloven, bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse,  
bek. nr. 879 af 26. juni 2010. 
Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejled-
ning fra miljøstyrelsen Nr. 2 2001. 
3. supplement til Luftvejledningen, Emmissionsgrænseværdi og målemeto-
de for Polychlorerede Bifenyler (PCB) af 30. september 2003. 
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/A498BA08-871F-4682-8202-
5206CC3F77C4/0/3FortolkningPCBogmetodeliste.pdf 
Arbejdsmiljøportalen (Sundhedsfaren ved PCB) findes via PCB Guiden: Det 
bør du vide om PCB. ( www.pcb-guiden.dk). 

Bilag D: Liste over sagens akter 
Det fremgår af virksomhedens revision af miljøgodkendelse af 2. januar 
2006, at Miljøstyrelsen skal fastsætte en grænseværdi for PCB.  
 
 


