Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2014, for
perioden 1. januar – 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3
Kommunenavn
Vordingborg
Kommunens bemærkninger til de indberettede oplysninger (max 1500 tegn)
Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2014 prioriteret, at nå minimumsfrekvenserne for tilsyn for året. Vi har gennemført to
kampagner i tilsynsåret. Den ene var en kampagne fælles med de øvrige sjællandske kommuner omhandlende en oplysningskampagne for landbrug på
Roskilde dyrskuet. Den anden kampagne var opsporing af hidtil ukendte autoværksteder i kommunen. Ud fra registreringer i CVR-registret på alle kategorier
indenfor autoværkstedsaktiviteter blev der udarbejdet lister over mulige autoværksteder i kommunen, som vi ikke kendte i forvejen. Alle disse virksomheder
fik tilsendt et anmeldelsesskema og brev om, at komme med oplysninger. De autoværksteder, der anmeldte sig og dem som ikke svarede, at der ikke blev
drevet autoværksted, fik herefter et tilsyn. Vi foretog basistilsyn på dem, der var eksisterende autoværksteder. Derfor figurerer der ikke så mange
kampagnetilsyn i indberetningen, som vi egentlig har foretaget. På de øvrige virksomheder og landbrug har vi bestræbt os på at lave grundige samlede tilsyn
med opfølgning på evt. sanktioner. Der er vores generelle indtryk, at vi ved tilsynene har en positiv og fornuftig dialog med virksomheder og landbrug i
kommunen.
Kommunens kontaktperson, e-mail og telefonnummer vedr. skemaet
Kontaktperson på virksomhedsoplysningerne Dorrit Ekström, doek@vordingborg.dk, tlf. 55 36 24 79. Kontaktperson på landbrugsoplysningerne Line
Brandt Dissing, ldis@vordingborg.dk, tlf. 55 36 24 77.
Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 3-4.
Kategorier

Antal godkendte
virksomheder ved
tilsynsårets begyndelse
(pr. 1. januar)

Antal godkendelser, Opkrævet
tilladelser eller
brugerbetaling i
anmeldelser i
kr.
tilsynsåret

Opkrævet
brugerbetaling, som
fremmede tjeneste
ydelser i kr.

Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomheder (IED)

2

0

0.00

0.00

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomheder (ekskl. dambrug I202)

44

4

123300.00

0.00

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om
godkendelse af listevirksomheder, (kun liste pkt. I202)

0

0

0.00

0.00

Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov

8

0

0.00

0.00

om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (IED)
Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af
lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED)

6

1

19631.00

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som
er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED)

0

2

0.00

0.00

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om
miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr.
1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ikke
IED)

0

0

0.00

0.00

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af
lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED)

0

0

0.00

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der
ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED)

1

0

9573.00

0.00

Godkendelse efter § 11, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug

0

0

7150.00

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 11, stk. 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

2

0

1454.00

0.00

Tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug

0

0

0.00

0.00

Godkendelse efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug

3

0

7634.00

0.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §
15

0

0

0.00

0.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
kapitel 7

4

0

0.00

0.00

Skema 2. Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1-2., Del 2/3

Årlige mål Tilsyn
for
tilsynsindsatsen

Mindst 40
% af
virksomhed
er og
husdyrbrug
får et tilsyn
hvert år.
(kategori 1
(1a+1b
virksomhed
er og
husdyrbrug
)

Antal
virksomhe
der i alt
ved
tilsynsårets
afslutning
(31. dec.)

Antal
virksomhed
er som har
fået
minimum ét
fysisk tilsyn
(antal
besøgte
virksomhed
er)

Er tilsyns Antal
målet
basistils
opfyldt
yn
(summen
af antal
besøgte
virksomhe
der og
husdyrbru
g i hhv.
kategori 1
og kat 2) /
sum af
antal
virksomhe
der skal
være ≥
hhv. 40 %
eller 25
%)(1)

Antal
Antal
prioritere kampagne
de tilsyn tilsyn
ekskl.
kampagn
e- tilsyn

Antal tilsyn Opkrævet Opkrævet
efter § 7
brugerbetali brugerbetali
ng i kr.
ng, til
fremmed
tjenesteydels
er i kr.

Virksomheder
anlæg eller
indretninger
omfattet af
bilag 1 til
bekendtgørels
e om
godkendelse af
listevirksomhe
der

2

0

0

0

0

0

1515.00

0.00

Virksomheder
anlæg eller
indretninger
omfattet af
bilag 2 til

46

19

10

3

0

15

42413.00

0.00

Anta
l
mar
kstak
ke

bekendtgørels
e om
godkendelse af
listevirksomhe
der (ekskl.
dambrug I202)
Husdyrbrug,
som er
omfattet af §
12, stk. 1, nr.
1-3, i lov om
miljøgodkende
lse m.v. af
husdyrbrug.
(IED)

6

5

4

3

0

0

9089.00

0.00

0

Husdyrbrug,
som er
godkendt efter
§ 33 i lov om
miljøbeskyttel
se, og som ikke
er omfattet af
§ 12, stk. 1, nr.
1-3, i lov om
miljøgodkende
lse mv. af
husdyrbrug
(Ikke IED)

2

2

0

0

0

0

0.00

0.00

0

Husdyrbrug,
som er
godkendt efter
§ 12, stk. 2
eller 3, i lov
om
miljøgodkende

8

8

4

4

0

1

20449.00

0.00

2

lse m.v. af
husdyrbrug
(Ikke IED)
Husdyrbrug,
som er
godkendt efter
§ 11, stk. 2
eller 3, i lov
om
miljøgodkende
lse m.v. af
husdyrbrug

3

3

Samlet indsats (automatisk)

67

37

Virksomheder
der er optaget
på bilag 1 til
bekendtgørels
e om
brugerbetaling
for
godkendelse
og tilsyn efter
lov om
miljøbeskyttel
se og lov om
godkendelse
mv. af
husdyrbrug.

105

Virksomheder
omfattet af
branchebeken
dt- gørelsen
om
autoværkstede
r

88

Mindst 25
% af
virksomhed
er og
husdyrbrug
får et tilsyn
hvert år.
(kategori 2
virksomhed
er og
husdyrbrug
)

1

2

0

0

3000.00

0.00

26

14

5

0

8

40292.00

0.00

37

22

14

0

3

38171.00

0.00

55

0

Virksomheder
omfattet af
branchebeken
dt- gørelsen
om renserier

1

1

1

0

0

0

0.00

0.00

Husdyrbrug,
som har en
tilladelse efter
§ 10 i lov om
miljøgodkende
lse m.v. af
husdyrbrug

12

3

1

2

0

1

0.00

0.00

0

Virksomheder,
som er
omfattet af
bekendtgørels
e om
pelsdyrfarme,
og som har
mere end 3 DE
og højst 25 DE

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

Virksomheder,
som er
omfattet af
bekendtgørels
e om
pelsdyrfarme,
og som har
mere end 25
DE og højst
250 DE

1

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

Øvrige
husdyrbrug,
som har mere
end 3 DE

161

43

22

28

0

2

19722.00

0.00

3

Samlet indsats (automatisk)

368

110

Landbrug, som er
godkendt efter § 16 i lov om
miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug

37

5

5

Virksomheder omfattet af
bilag 2 til bekendtgørelse
om godkendelse af
listevirksomheder, kun liste
pkt. Dambrug I202. (4)

0

0

0

Antal
Antal
virksomhe kampagne
der ved
tilsyn
tilsynsårets
afslutning
(31/12)

29

Antal
øvrige
tilsyn

0

0

0

1969.00

0.00

0

0

0.00

0.00

Antal
Antal
Opkrævet
tilsyn
markstak brugerbetali
udført ke
ng i kr.
på
baggrun
d af
klager

Andre virksomheder og
anlæg omfatter § 42 –
virksomheder, samt
vindmøller (2)

57

8

0

17

Øvrige Landbrug (3)

0

0

0

0

Opkrævet
brugerbetali
ng, til
fremmed
tjenesteydels
er i kr.

8331.00

0.00

0.00

0.00

0

0

(1) - For perioden 1. januar til 31. december 2014 er tilsynsmålet henholdsvis 40 og 25 %
(2) - Virksomheder som er omfattet af kap. 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(3) - Landbrug som er omfattet af kap 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(4) - Tilsynshyppigheden for dambrug (I202) er reguleret efter dambrugsbekendtgørelsen.

Skema 3. Indberetning af håndhævelser jf. § 12 stk. 1 nr. 5 tilsynsbekendtgørelsen, Antallet af
håndhævelser på de enkelte listepunkter
Henstillinger

Indskærpelser

Forbud

Påbud

Politianmeldelser

Selvhjælpshandlinger

Virksomheder anlæg
eller indretninger
omfattet af bilag 1 til
bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomheder

0

0

0

0

0

0

Virksomheder anlæg
eller indretninger
omfattet af bilag 2 til
bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomheder ekskl.
dambrug I202.

3

3

0

1

3

0

Virksomheder omfattet
af bilag 2 til
bekendtgørelse om
godkendelse af
listevirksomheder, kun
liste pkt. dambrug I202

0

0

0

0

0

0

Virksomheder der er
optaget på bilag 1 til
bekendtgørelse om
brugerbetaling for
godkendelse og tilsyn
efter lov om
miljøbeskyttelse og lov
om godkendelse mv. af
husdyrbrug.

7

3

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
omfattet af § 12, stk. 1,
nr. 1-3, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug.

0

2

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
godkendt efter § 33 i lov
om miljøbeskyttelse, og
som ikke er omfattet af
§ 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov
om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug

0

1

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er
godkendt efter § 12, stk.
2 eller 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug

0

14

0

0

1

0

Husdyrbrug, som er
godkendt efter § 11, stk.
2 eller 3, i lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug

1

4

0

0

0

0

Virksomheder omfattet
af
branchebekendtgørelse
n om autoværksteder

3

2

0

1

0

0

Virksomheder omfattet
af
branchebekendtgørelse
n om renserier

0

0

0

0

0

0

Andre virksomheder og
anlæg omfattet § 42virksomheder samt
vindmøller.

0

3

0

1

0

0

Husdyrbrug, som har
en tilladelse efter § 10 i
lov om
miljøgodkendelse m.v.
af husdyrbrug

0

0

0

0

0

0

Landbrug, som er
godkendt efter § 16 i lov
om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug

0

0

0

0

0

0

Virksomheder, som er
omfattet af
bekendtgørelse om
pelsdyrfarme, og som
har mere end 3 DE og
højst 25 DE

0

0

0

0

0

0

Virksomheder, som er
omfattet af
bekendtgørelse om
pelsdyrfarme, og som
har mere end 25 DE og
højst 250 DE

0

0

0

0

0

0

Øvrige husdyrbrug,
som har mere end 3 DE

2

29

1

0

1

0

Øvrige landbrug

0

0

0

0

0

0

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Risbækgård Aps

Adresse

Risbækvej 5, 4791 Borre

Cvr. nr.

30496647
1

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser

13.11.2008

Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Lynggaard Svineproduktion ApS

Adresse

Over Lyngen 4
14200576

Cvr. nr.

1

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser

27.10.2014

Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Lynggaard Svineproduktion ApS

Adresse

Over Lyngen 14
14200576

Cvr. nr.

1

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser
Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.

18.01.2011

Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Claus Vinther-Nielsen

Adresse

Langagervej 6, 4780 Stege

Cvr. nr.

10906598
0

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser
Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

23.08.2010

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Marienborg Gods

Adresse

Egeløkkevej 12
76300615

Cvr. nr.

1

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser

17.12.2006

Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Marienborg Gods

Adresse

Frenderupgade 29

Cvr. nr.

76300615
1

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser

06.12.2007

Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Børge Spohr

Adresse

Søndre Landevej 7

Cvr. nr.

26034418

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser
Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.

1
22.09.2010

Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.6

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

Anders H. Madsen

Adresse

Hasbjergvej 39

Cvr. nr.
Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser
Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

25236416
1
01.10.2012

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

6.04.b.29

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

DLG Fabrik Bårse

Adresse

Korndrevet 2, 4720 Præstø
24246930

Cvr. nr.

0

Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser

15-02-2012, 19-07-2011, 15-06-2011, 14-081996

Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT
konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

Skema 4. Oplysninger vedr. virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen om godkendelse
af listevirksomheder samt husdyrbrug omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3 i lov om miljøgodkendelse
mv. af husdyrbrug. Oplysningerne indberettes i henhold til § 12 stk. 1 nr. 6-8.
Listepunkt (4)

1.01.b

Sæt kryds hvis virksomheden er omfattet af kap. 5 VOC
Virksomhedsnavn

DONG Energy Power A/S

Adresse

Brovejen 10, 4760 Vordingborg

Cvr. nr.
Antal fysiske tilsyn i indeværende år
Dato for gældende godkendelser
Web link til gældende godkendelser
Sæt kryds hvis der er udarbejdet basistilstands-rapport.
Sæt kryds hvis der er fastsat emissions-grænser der er lempeligere end dem som følger af BAT
konklusionerne.
Sæt kryds hvis der er foretaget væsentlige ændringer uden forudgående miljøgodkendelse
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet revurderet
Sæt kryds hvor miljøgodkendelsen er blevet ajourført med ændrede vilkår

18936674
0
05-01-2010, 30-11-2006, 10-11-2005, 23-051995

