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Påbud - ændring af vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 41b
Påbud
Holbæk Kommune skal hermed meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens1 §41b om
ændret vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelse tilhørende FORS Varme, St. Merløse
A/S, Tåstrupvej 11, 4370 St. Merløse, matr.nr 6m, St. Tåstrup By, St. Tåstrup.
Eksisterende vilkår 20 på FORS Varme, St. Merløse A/S miljøgodkendelse af marts 2013
ændres til:
Nyt vilkår (ændringer angivet i kursiv)
20. Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
•
Olieforbrug på oliekedel.
•
Resultatet af CO-målinger.
•
Kontrol med luftrenseanlæg, herunder
•
dato for skift af filterposer
•
Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af
tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.
Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på
virksomheden i mindst 5 år.

Sagsfremstilling
FORS A/S har i brev af 30. marts 2021 anmodet Holbæk Kommune om ændring af driftsjournal vilkår 20 i miljøgodkendelse af marts 2013. Baggrunden for anmodningen er, at
der på anlægget ikke findes en motor der anvendes som reserves last, som beskrevet i
nuværende egenkontrol vilkår, men derimod en oliekedel. Fors A/S gerne have, at myndigheden ser bort fra dette krav i driftsjournalen eller specificere af det er data fra oliekedlen som man stiller krav til.
Det eksisterende vilkår i nr. 20 (driftsjournal) i miljøgodkendelsen lyder som følger:
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Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
•
•
•
•
•

Olieforbrug på motorer.
Resultatet af CO-målinger.
Kontrol med luftrenseanlæg, herunder
Dato for skift af filterposer
Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af
tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på
virksomheden i mindst 5 år.

Vurdering
Holbæk Kommune vurderer, at ændringen af vilkåret ikke vil have nogen miljømæssig betydning.
For at undgå misforståelser og derfor lette den administrative sagsbehandling, er det holbæk kommunes vurdering af egenkontrol vilkår justeres, så de reflekterer den aktuelle
indretning på varmeværket.

Indsigelser og bemærkninger i forbindelse med høring
Ændring af vilkår for egenkontrol vurderes ikke at være til ugunst for eksterne parter og
afgørelsen er derfor kun sendt i formel høring ved FORS Varme A/S.
Der er kommet følgende bemærkninger fra FORS A/S:

Vi har læst det tilsendt påbud, og har ingen bemærkninger eller indsigelser til dette. Vi mener
det er helt i overensstemmelse med varmeværkets tekniske installationer.
Bemærkningerne fra FORS A/S har ikke givet anledning til ændringer af påbud.

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af virksomheden, samt
klageberettigede myndigheder, organisationer og naboer.
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen

til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Klagen skal være indtastet i Klageportalen inden klagefristens udløb
den 30-07-2021
Civilt søgsmål
I kan indbringe denne afgørelse for domstolene, jævnfør miljøbeskyttelseslovens2 § 101
stk. 1.
Ønsker I at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6
måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse foreligger

Aktindsigt
Holbæk Kommune skal gøre dig bekendt med at I har ret til aktindsigt i sagen. Ønsker I
aktindsigt kan I henvende jer til Holbæk Kommunes Virksomhedsteam på tlf.: 7236 4130
eller på e-mail: virksomhed@holb.dk
Marco Lund
Miljøsagsbehandler
Cand. Scient. Geol.

Kopi til
•
Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighedsvej 7, 4180 Sorø; sjl@sst.dk
•
Danmarks Naturfredningsforening; dnholbaek-sager@dn.dk
•
Friluftsrådet, Nordvestsjælland; kuca@mail.tele.dk
•
Tuse Å Ørredsammenslutning; hylby@mail.dk
•
FORS A/S; Cristina C. Landt; ccl@fors.dk
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