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Revision af vilkår for egenkontrol
Dato: 22. februar 2019

Marius Pedersen A/S har den 15. juni 2016 fået miljøgodkendelse til midlertidig oplag af miljøfarligt affald på Agenavej 28.
Greve Kommune har den 31. oktober 2017 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår nr. 54 så hyppigheden af tæthedsprøvningen af
enkeltvæggede tanke nedsættes fra 1 til 5 år. Tankene er fuldt synlige og
står indendørs i en tankgrav.

Tal med: Karen M. Knudsen
Direkte: 43 97 94 05
E-mail: kmk@greve.dk
Sikker post: sikkerpost@greve.dk
Sagsnr.: 253-2016-77344

Påbud
Greve Kommune meddeler hermed påbud om ændret egenkontrol. Påbuddet meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 (Lovbekendtgørelse
nr. 1121 af 3. september 2018).

EAN-nr.: 5798 007 855 758
CVR: 44 02 39 11

Udover vilkåret fastsat i dette påbud, skal virksomheden overholde de vilkår, som er meddelt i miljøgodkendelsen, dateret 15. juni 2016.

Telefontider:
Mandag – onsdag
Torsdag
Fredag

09.00-13.00
09.00-17.00
09.00-12.00

Åbningstider:
Mandag
Fredag

10.00-14.00
Lukket

Påbuddet meddeles med følgende vilkår:
Vilkår 54a
Virksomheden skal mindst hvert 5. år og første gang inden den 1. juni 2021
lade foretage tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke med tilhørende rørsystemer med henblik på at dokumentere, at vilkår 21 er overholdt. Tæthedsprøvningen skal foretages af et uvildigt, sagkyndigt firma, og rapport
over resultatet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter
prøvningen.
Vurdering
Det fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3, at ”Tilsynsmyndigheden
kan revidere vilkårene for en virksomheds godkendelse eller tilladelse for at
forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller
opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Bestemmelser i påbud kan revideres
på tilsvarende måde”.
I følge standardvilkårene for anlæg for midlertidigt oplag af miljøfarligt affald, skal der foretages tæthedsprøvning af enkeltvæggede tanke mindst èn

Tidsbestilling i Borgerservice
Tirsdag og torsdag
07.30-18.00
Mandag og onsdag
10.00-14.00

gang hvert 5. år. I godkendelsen har vi ved en fejltagelse skrevet, at der skal foretages tæthedsprøvning hvert år i stedet for hvert 5. år. Da tankene er fuldt synlige og står indendørs i en tankgrav er der
ingen grund til at pålægge virksomheden ekstraudgifter til tæthedsprøvninger. Hyppigheden for tæthedsprøvningen nedsættes derfor fra 1 til 5 år jf. standardvilkårene.
Indsigelser og bemærkninger i forbindelse med høring
Påbuddet er blevet varslet den 3. november 2017. Virksomheden havde ingen bemærkninger til det
varslede påbud.
Offentliggørelse
Påbuddet vil blive offentliggjort i DMA (digital MiljøAdministration), Lokalavisen Sydkysten og på Greve
Kommunes hjemmeside.
Klagevejledning
Afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, grundejer, klageberettigede
myndigheder og organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives senest tirsdag den 21. april 2019.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.nævneneshus.dk eller via www.borger.dk eller
www.virk.dk.
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Greve Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Greve Kommune. Hvis Greve Kommune fastholder afgørelsen, sender Greve Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du
får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at
bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Greve Kommune. Greve Kommune
videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Se betingelserne for at blive fritaget på www.nævneneshus.dk
Søgsmål
Denne afgørelse kan indbringes for en domstol indtil 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort,
det vil sige senest torsdag den 21. september 2019. Hvis afgørelsen bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Hvis der indgives klage,
vil virksomheden få besked herom.
Greve Kommune har foruden adressaten underrettet følgende:
 Embedslægen (Sundhedsstyrelsen), sjl@sst.dk
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. E-mail: fr@friluftsraadet.dk og roskilde@friluftsrådet.dk
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk
 ADS Ejendomme A/s, Biludan Ejendomme A/S, Kristianiagade 16, 2100 København Ø
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 Greve Vandværk gv@grevevand.dk
Med venlig hilsen

Karen M. Knudsen
Miljøtekniker
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