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Påbud om ændring af vilkår om egenkontrol i miljøgodkendelse
Natur og Miljø har med brev af 11. november 2019 meddelt forvarsel om påbud om
ændring af vilkår 29 i Park og Vejs miljøgodkendelse af 15. november 2016. Natur
og Miljøs forvarsel indeholdt en frist frem til 9. december 2019 for Park og Vejs fremsendelse af kommentarer til det meddelte forvarsel. Natur og Miljø har ikke inden fristens udløb modtaget kommentarer hertil.

Dato: 11. december 2019

Natur og Miljø skal hermed påbyde følgende ændring af vilkår 29 i Park og Vejs miljøgodkendelse af 15. november 2016.

Sagsbehandler:
Poul Jessen Petersen

Gældende vilkår:

Direkte telefon:
4812 6145

29. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
-

Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
Tidspunkter for vedligeholdelse, servicering og udskiftning af filter i malerkabine.
Ugentlig pejling af tanke samt opgørelse over påfyldte og tankede mængder af
benzin og diesel.
Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 6 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
Nyt vilkår (ændringer er angivet i kursiv):
29. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
-

Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber.
Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens
miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
Tidspunkter for vedligeholdelse, servicering og udskiftning af filter i malerkabine.
Ugentlig pejling af tanke samt opgørelse over påfyldte og tankede mængder af
benzin og diesel.
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-

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 5. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal hvert år i februar måned fremsendes til Allerød Kommune.
Driftsjournalen skal dække det foregående kalenderår.
Hjemmel
Nærværende påbud meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven1.
Klagevejledning, søgsmål og aktindsigt
Nærværende påbud kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 stk. 1 påklages til
Miljø- og Føde-vareklagenævnet af adressaten for afgørelsen og enhver, som har
en individuel, væsentlig interesse i sagen. Samtidig kan de institutioner og interesseorganisationer, der er klageberettigede efter miljøbeskyttelseslovens §§ 99 – 100
også klage.
En eventuel klage indsendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 8. januar 2020 og indsendes via Klageportalen, som findes via www.naevneneshus.dk,
www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen bliver videresendt til Allerød Kommune af
Klageportalen, og klagen er formelt indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i
Klageportalen. Hvis Allerød Kommune fastholder afgørelsen, sender Allerød Kommune klagen videre til behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagere får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, som er sendt uden om Klageportalen, medmindre der forinden er meddelt fritagelse for brug af portalen. Anmodning
om fritagelse sker ved at sende en begrundet anmodning til Allerød Kommune, som
videresender din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan
fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.
Park og Vej vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljøog Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt
søgsmål 6 måneder efter, at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.
Men venlig hilsen
Niels Erik von Freiesleben
Miljøchef

Poul Jessen Petersen
Miljømedarbejder

Kopi:
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Danmarks Naturfredningsforening, dnalleroed-sager@dn.dk
Friluftsrådet, nordsjaelland@friluftsraadet.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk, alleroed@dof.dk

Jf. § 72 stk. 3 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.
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