Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Teknik- og Miljøforvaltningen

Linde A/S
Vermlandsgade 55
2300 København S

Påbud om bortfald af miljøgodkendelse og risikoaccept ved
ophør af virksomhed
6. januar 2021

Område for Miljø og Byliv skal hermed meddele Linde A/S, at virksomhedens miljøgodkendelsen af 29.6.2000 samt risikoaccept af 9.12.2012
hermed bortfalder.

Sagsnummer
2020-0005490
Dokumentnummer
2020-0005490-28

Afgørelsen meddeles som påbud med hjemmel i § 42 i Miljøbeskyttelsesloven.
Påbuddet blev varslet i brev af 14. december 2020 med frist til den 4. januar 2021 til at komme med en udtalelse i sagen.
Baggrund for påbuddet
Område for Miljø og Byliv har på baggrund af nedenstående forhold
vurderet sagen.
Max Engelbrecht, kvalitets- og sikkerhedschef ved Linde A/S (tidligere
AGA A/S), meddelte den 10. december 2020 Område for Miljø og Byliv
pr. mail, at virksomhedens produktionsaktiviteter er indstillet. Virksomheden fraflytter endeligt adressen i juni måned 2021.
Linde A/S’ oplag af ilt har hidtil været omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1 del 2 pkt. 25, hvorfor virksomheden indsendte dokumentation iht. bekendtgørelsen. Virksomheden modtog risikoaccept fra Københavns Kommune d. 9. 12. 2012.
Undertegnede har på vegne af Område for Miljø og Byliv udført tilsyn
den 9. december og konstateret, at kolonnen til produktion af luftgasser
er taget ud af drift, og at ilttanken er tømt.
Linde A/S har derfor ikke oplag af ilt eller kapacitet til at opbygge dette,
hvorfor virksomheden ikke længere er omfattet af risikobekendtgørelsen og virksomhedens risikoaccept derfor bortfalder.
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Virksomheder og Byliv

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og
modtog miljøgodkendelse den 29. juni 2000. Da Området for Miljø og
Byliv ved tilsynet har konstateret, at driften er indstillet og produktionsapparatet under demontering, bortfalder hermed også miljøgodkendelsen for Linde A/S på Vermlandsgade 55.
Høring af påbudsvarslet
Virksomheden har ikke indsendt kommentarer, hvorfor Område for
Miljø og Byliv fastholder påbuddet.
KLAGEVEJLEDNING
Klageadgang
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til
fire uger, efter afgørelsen er offentliggjort på https://dma.mst.dk/, jf.
miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives skriftligt ved
anvendelse af digital selvbetjening inden onsdag den 3. februar 2021.
Klage skal indgives via klageportalen https://naevneneshus.dk/, hvor
selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.
Hvem kan klage?
Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens
adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens
udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende
organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.
Opsættende virkning
Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid
beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.
Søgsmål
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf.
miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Virksomheder
og Byliv på e-mail virkmiljoe@tmf.kk.dk eller tlf. 21702650.
Med venlig hilsen
Lars Klinge
Miljøsagsbehandler

2/2

