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1 Indledning 
Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. har den 7. oktober 2015 på vegne af Vejby-
Tisvilde Fjernvarme ansøgt om tillæg til miljøgodkendelse for etablering af 1,5 MW 
biomassekedelanlæg. Anlægget skal placeres ved siden af det eksisterende fjernvarmeværk på
adressen Møngevej 9B, 3210 Vejby, matr. nr. 6gr Vejby By, Vejby.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er fremsendt i henhold til kapitel 5 i bekendtgørelse 
af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 1317 af 19/11/2015) og bekendtgørelse om godkendelse af
listevirksomhed (BEK nr. 1447 af 02/12/2015). 

Eksisterende fjernvarmeværk
Vejby-Tisvilde Fjernvarme har en gældende miljøgodkendelse dateret den 11. august 1997. 
Der er sammen med den gældende miljøgodkendelse givet tilslutningstilladelse til udledning af
spildevand til offentlig kloak. Miljøgodkendelsen omfatter et decentralt naturgasfyret 
kraftvarmeværk med 3 stk. gasmotoranlæg til produktion af el og fjernvarme på hver 2,64 MW
indfyret effekt, 1 stk. kedelanlæg til produktion af fjernvarme på 6 MW indfyret effekt og 4 stk.
akkumuleringstanke. Der er i tilknytning til værket opsat et solvarmeanlæg på 8000 m2. Det 
nye biomassekedelanlæg skal bruges som supplement til den nuværende produktionsform med
solvarme og naturgas.

Nyt biomassekedelanlæg
Den nye kedelcentral kommer til at indeholde en kedelhal med en fliskedel, en nedstøbt 
flisgrube med låg for brændselsopbevaring samt en stålskorsten. Kedelanlægget skal som 
udgangspunkt fyre med flis, men kan også tage træpiller. Anlægget har en indfyret effekt på 
ca. 1,675 MW og en kedelydelse på ca. 1,5 MW. 

Listepunkt og standardvilkår
Vejby-Tisvilde Fjernvarmeværk er omfattet af listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. 

Listepunkt G 201 er omfattet af standardvilkår, jf. bekendtgørelse om standardvilkår i 
godkendelse af listevirksomhed (BEK nr 1418 af 02/12/2015). Der er ved udarbejdelsen af 
tillæg til miljøgodkendelse af virksomheden derfor benyttet standardvilkår for listepunkt G 201.
Dog er en række vilkår udtaget da det er vurderet, at de ikke er relevante for netop denne 
virksomhed.  

Påbud om ændring af vilkår for luftforurening i gældende miljøgodkendelse
Den gældende miljøgodkendelse blev vedtaget før der blev udarbejdet standardvilkår for dette 
listepunkt. Kommunen har vurderet, at godkendelsen stadig er aktuel og baseret på den bedst 
tilgængelige teknik og der er derfor ikke foretaget en revision af den gældende 
miljøgodkendelse. Vejby-Tisvilde Fjernvarme har dog i forbindelse med ansøgning om 
etablering af biomassekedelen søgt om at få lempet vilkår til udledning af NOx for den 
eksisterende gaskedel. Gribskov Kommune har i den forbindelse valgt, at ændre vilkårene for 
luftforurening i den gældende miljøgodkendelse så de er i overensstemmelse med gældende 
vejledninger og standardvilkår. Ændring af vilkår i gældende miljøgodkendelse gives som 
påbud til virksomheden. 

Denne miljøgodkendelse er en tillægsgodkendelse til den eksisterende miljøgodkendelse af 11. 
august 1997. Gribskov Kommune vurderer, at etablering af biomassekedelen kan gennemføres 
uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i 
overensstemmelse med vilkår i godkendelsen fra 1997 og i denne tillægsgodkendelse.

Plan- og miljøudvalget har godkendt tillæg til miljøgodkendelsen på møde i Plan- og 
miljøudvalget den 04.04.2016. Tillægget er offentliggjort den 06.04.2016. 



Stamdata 

Navn og adresse på virksomhed: Vejby-Tisvilde Fjernvarme
Møngevej 9B
3210 Vejby
Tlf. nr. 48 70 53 35

Matr. nr.: 6gr Vejby By, Vejby.

CVR nr.: 19746933

P nr.: 1003962006

Ejerforhold: Vejby-Tisvilde Fjernvarme AMBA
Møngevej 9 B
3210  Vejby

Kontaktperson: Formand Karl Terpager Andersen
Møngevej 9B
3210 Vejby
Tlf. nr. 48 70 53 35
E-mail vtfjernvarme@mail.dk

Grundejer: Vejby-Tisvilde Fjernvarme AMBA
Møngevej 9 B
3210  Vejby

Listebetegnelse, hovedaktivitet: G201 - Kraftproducerende anlæg, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
motoranlæg med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. 



2. Afgørelse og vilkår  
På grundlag af oplysningerne i ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse for Vejby-Tisvilde 
Fjernvarme, samt uddybende oplysninger fremsendt i mail den 22. og 23. februar 2016, 
meddeles hermed godkendelse til etablering af 1,5 MW biomassekedelanlæg som beskrevet i 
ansøgningsmaterialet. 

Vilkår i forbindelse hermed (vilkår a - q) meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i 
Miljøbeskyttelsesloven, og er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 11. august 
1997 og gives under forudsætning af at vilkår i godkendelsen fra 1997 overholdes.

Gribskov Kommune vurderer, at etablering af biomassekedelanlægget kan gennemføres uden 
væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i 
overensstemmelse med vilkår i godkendelsen fra 1997 og i denne tillægsgodkendelse.

Samtidig meddeles påbud om ændring af vilkår nr. 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20 og 21 i gældende 
miljøgodkendelse.

Påbud, er givet efter § 41b i miljøbeskyttelsesloven. 

Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til godkendte, skal dette i god tid forinden 
meddeles tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager stilling til, om ændringen er 
godkendelsespligtig.

2.1 Vilkår for etablering af 1,5 biomassekedelanlæg

Generelle forhold 

a) Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå 
forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for 
disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før 
driften ophører.

b) Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, 
der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i 
vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet 
af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på 
arealet.

Indretning og drift

c) I afkast, hvor der er fastsat en emissionsgrænse, skal der være etableret målesteder 
med indretning og placering som anført i MEL-22 Kvalitet i Emissionsmålinger 
(Miljøstyrelsens anbefalede metoder, der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens 
Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk). 
Målestederne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte 
emissionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt.

d) Der skal etableres en skorsten der går minimum 20 meter over terræn.

e) Aflæsning og håndtering af faste brændsler skal ske indendørs eller i inddækket 
aftipningsgrube. Porte til aftipningshal eller aftipningsgrube skal holdes lukkede, når der
ikke foregår trafik eller aftipning.



Luftforurening

f) Det enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er 
anført nedenfor i tabel 1. 

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg

Brændsel Samlet nominel 
indfyret effekt
MW

Emissionsgrænseværdier
mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas

Støv CO NOx*

Biomasseaffald 1 - 5 40** 625 -

* NOx regnet vægtmæssigt som NO2.
** dog 100 mg/normal m3 for anlæg, der anvender vådrensningsanlæg.

Affald

g) Asken fra forbrænding af kul, faste brændsler og biomasseaffald samt affald fra 
rensningsprocesser skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

h) Slam, spildolie, kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede og tætte 
beholdere, der skal være mærket med indhold.

i) De ovenfor nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en 
oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, 
at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til 
jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den 
største beholder el. lign., der opbevares på det.

j) Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så 
hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol 

Automatisk kontrol 
k) Kedler, der fyrer med biomasseaffald, skal være forsynet med måle- og 

reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen samt AMS-udstyr til 
løbende visning og registrering af CO. Kedlerne skal drives med et indhold af O2 i 
røggassen, der altid er større end 4 % (vol), bortset fra i opstarts- og 
nedlukningsperioder. 

l) AMS-målere, der opfylder præstationskrav i DS/EN 15267-3 eller tilsvarende 
standarder, vil kunne anvendes. Andre målere kan anvendes, hvis de med hensyn til 
kvalitet og nøjagtighed svarer til ovennævnte målere. AMS skal overholde følgende 
kvalitetskrav udtrykt som den maksimale usikkerhed (95 % konfidensinterval):

• 20 % af grænseværdien for Nox.
• 10 % af grænseværdien for CO.
• 30 % af grænseværdien for støv.

Kvalitetssikring af AMS skal gennemføres i overensstemmelse med principperne i 
EN14181. AMS skal ved ibrugtagning kalibreres (QAL2 omfattende 5 parallelmålinger 
udført over én dag). Herefter underkastes AMS kontrol med parallelmålinger efter 
referencemetoder (AST omfattende 3 parallelle målinger) hvert 3. år. AMS og O2-måler 
skal gennemgå en årlig kontrol og et årligt serviceeftersyn (funktionstest uden 
linearisering). AMS og O2-måler efterses og justeres med kalibreringsgasser efter 
leverandørens anvisninger (som erstatning for QAL3). Andre metoder (f.eks. PEMS) til 



kontinuert måling af NOx kan anvendes på anlæg, der fyres med homogene brændsler, 
herunder konstant kvælstofindhold, hvis der er en tilsvarende sikkerhed for, at målingen
af den udledte mængde NOx, regnet som NO2, er som ved AMS-målingen. Den 
alternative metode skal kvalitetssikres og kontrolleres efter principperne i EN 14181, 
som beskrevet for AMS, i det omfang det er muligt.

m) De emissionsgrænseværdier, der måles for ved AMS-kontrol, anses for overholdt, når 
det aritmetiske gennemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er 
mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en kalendermåned, dog 
regnes perioder uden emission af det pågældende stof ikke med til kontrolperioden. 
Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænseværdien med en faktor 3, skal 
tilsynsmyndigheden underrettes herom. Der skal gøres rede for årsagen til 
overskridelsen og for hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå 
fremtidige overskridelser.

Præstationskontrol 

n) Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved 
præstationskontrol foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med 
henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 3.6 er overholdt. 
Dette gælder dog ikke for parametre (stoffer), for hvilke der er udført automatisk 
kontrol eller AMS-kontrol, jf. vilkår k. Målingerne skal foretages under repræsentative 
driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under 
opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er 
akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et 
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om
gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden 
senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For alle anlæg, undtagen naturgas- eller 
gasoliefyrede kedelanlæg, skal der herefter udføres 1 årlig præstationskontrol efter 
samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er 
under 60 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for 
dette eller disse stoffer. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det 
aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er 
mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien.

o) Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter 
internationale standarder med mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau.

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder

Navn Parameter Metodeblad nr.* 

Bestemmelse af 
koncentrationen af totalt 
partikulært materiale i 
strømmende gas

Støv MEL-02

Bestemmelse af 
carbonmonooxid (CO) i 
strømmende gas

CO MEL-06

Bestemmelse af 
koncentrationer af 
kvælstofoxider (NOx) i 
strømmende gas

NOx MEL-03

*Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften:   www.ref-lab.dk



p) Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for 
utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af befæstede arealer og tætte 
belægninger herunder opsamlingskar, gruber, tankgrave og bassiner. Utætheder skal 
udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Driftsjournal 

q) Der skal føres driftsjournal med angivelse af:
• Dato for og resultat af kvalitetssikring af AMS-udstyr. 
• Resultat af CO-målinger
• Kontrol med luftrenseanlæg, herunder:

• Dato for skift af filterposer.
• Dato for kortsluttede elektroder i elektrofilter, der tages ud af drift.
• Dato for skift af elektroder i elektrofilter.

• Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af 
befæstede arealer, tætte belægninger, gruber, mv., samt dato for eventuelle 
udbedringer af revner eller andre skader, jf. vilkår j. 

• Forbrug af type og mængde brændsel.
• Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.
• Antal driftstimer pr. år.

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

2.2 Påbud om ændring af vilkår i gældende 
miljøgodkendelse

Luftforurening

4. Vilkåret ændres til: Det enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive 
emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. 

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg

Brændsel Samlet nominel 
indfyret effekt
MW

Emissionsgrænseværdier
mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas

Støv CO NOx*

Naturgas 120 kW – 50 MW - 75 125**

* NOx regnet vægtmæssigt som NO2.
** Lempet vilkår i forhold til standardvilkår

5. Vilkåret bortfalder

6. Vilkåret bortfalder

7. Vilkåret bortfalder

8. Vilkåret bortfalder

19. Vilkåret bortfalder

20. Vilkåret bortfalder



21. Vilkåret bortfalder

3 Vurdering og bemærkninger 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Denne tillægsgodkendelse er meddelt på baggrund af ansøgning fra Vejby-Tisvilde Fjernvarme,
samt supplerende oplysninger sendt i mails til Gribskov Kommune den 22. og 23. februar 
2016. Det er Gribskov Kommunes vurdering, at Vejby-Tisvilde Fjernvarme i forbindelse med 
etablering af biomassekedelanlægget, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at 
forebygge forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik. 

Det vurderes, at etablering biomassekedelanlægget kan foretages uden at påføre omgivelserne
forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet og uden 
væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende. 

Den gældende miljøgodkendelse for Vejby-Tisvilde Fjernvarme blev vedtaget i 1997 før der 
blev udarbejdet standardvilkår for dette listepunkt. Gribskov Kommune har i forbindelse med 
ansøgning om etablering af biomassekedelanlægget vurderet, at godkendelsen stadig er aktuel
og baseret på den bedst tilgængelige teknik. Der er derfor ikke foretaget en revision af den 
gældende miljøgodkendelse. Virksomheden har dog i forbindelse med ansøgningen om 
etablering af biomassekedelanlægget søgt om at få lempet vilkåret til udledning af NOx for den
eksisterende gaskedel. Gribskov Kommune har i den forbindelse valgt at revidere alle vilkårene
for luftforurening i den gældende miljøgodkendelse, så de kommer i overensstemmelse med 
gældende standardvilkår. Ændring af vilkår er givet som påbud til virksomheden. 

3.2 Miljøteknisk vurdering

3.2.1 Ansøgningen 

Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. har den 7. oktober 2015 på vegne af Vejby-
Tisvilde Fjernvarme sendt ansøgning til Gribskov Kommune om tillæg til miljøgodkendelse for 
Vejby-Tisvilde Fjernvarmeværk.  Ansøgningen omfatter etablering af et 1,5 MW 
biomassekedelanlæg som skal placeres ved siden af det eksisterende fjernvarmeværk på 
adressen Møngevej 9B, 3210 Vejby, matr. nr. 6gr Vejby By, Vejby. Der er den 22. og 23. 
februar 2016 sendt supplerende oplysninger til ansøgningen i mail til Gribskov Kommune.

Baggrund for ansøgning
Baggrunden for ansøgningen er, at der med ændring af bekendtgørelse af lov om 
varmeforsyning (bek. nr. 1307 af 24/11/14) er givet mulighed for, at de 50 dyreste decentrale 
kraftvarmeværker i Danmark kan søge om tilladelse til etablering af et 1 MW biomasseanlæg. 
Vejby- Tisvilde Fjernvarmeværk er et af disse værker. Energistyrelsen har dog præciseret, at 
værkerne godt må etablere et kedelanlæg der er større end 1 MW sålænge, der på årlig basis 
ikke produceres mere end 8.000 MWh fjernvarme. Det svarer til den maksimale årlige 
produktion på et 1 MW kedelanlæg. 

DFP A.m.b.a. har derfor på vegne af Vejby-Tisvilde Fjernvarme anmodet Gribskov Kommune 
om at søge Energistyrelsen om dispensation til, at der kan gives godkendelse til, at der opføres
et 1,5 MW biomassekedelanlæg i stedet for et 1 MW anlæg. Gribskov Kommune har modtaget 
en dispensation fra Energistyrelsen til at godkende dette under den forudsætning, at den årlige
varmeproduktion på anlægget ikke overstiger 8.000 MWh. 

På baggrund af dette har Vejby-Tisvilde Fjernvarme således valgt at ansøge om etablering af et
1,5 MW biomassekedelanlæg i henhold til bekendtgørelse af lov om varmeforsyning samt 
bekendtgørelse om godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK 
nr. 1124 af 23/09/2015). Gribskov Kommune har meddelt godkendelse til dette og i 



godkendelsen fastsat vilkår om, at den årlige varmeproduktion på anlægget ikke må overstige 
8.000 Mwh. 

Listepunkt og standardvilkår
Fjernvarmeværket er omfattet af listepunkt G201 ”Kraftproducerende anlæg, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret 
termisk effekt på mellem 5 og 50 MW”. 
  
Der er udarbejdet standardvilkår for listetype G 201 i Bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed. Disse standardvilkår er derfor benyttet som udgangspunkt for fastsættelse af 
vilkår i tillæg til miljøgodkendelsen. En række standardvilkår er dog udtaget eftersom det er 
vurderet, at de ikke er relevante for netop denne virksomhed. 

3.2.2 Beliggenhed, planforhold og trafikale forhold

Det nuværende fjernvarmeværk er beliggende på Møngevej 9B, 3210 Vejby, matr. nr. 6gr 
Vejby By, Vejby.

Arealet, hvorpå kedelanlægget ønskes opført, er omfattet af Kommuneplan 2013 – 25 og ligger
i rammeområde 8.D.08 – Fjernvarmeværk i Vejby. Arealet er ligeledes omfattet af lokalplan 
57.96 – Kraftvarmeværk. Området mod vest er udlagt som erhvervsområde og ejendommene 
består af blandet bolig og erhverv og grunden der grænser op til fjernvarmeværket er en hal. 
Mod nord, øst og syd grænser arealet op mod landzone. Der ligger landbrugsarealer mod nord 
og øst, mens der på arealet syd for ligger en transformerstation. 

Projektet kræver ikke ændringer til lokalplanen og er i overensstemmelse med formålet i 
denne, men der er ikke udlagt byggefelter til det nye anlæg. Der er derfor søgt om 
dispensation fra lokalplanen. Ansøgning om dispensation har været behandlet af Plan- og 
Miljøudvalget og været i naboorientering, og der er givet dispensation til den ansøgte 
placering. Der er derfor overensstemmelse mellem planlægningen og den ønskede anvendelse.

For oversigtskort se bilag 1. 

Trafikale forhold
Der forventes op til 1 træk flis/træpiller om dagen afhængig af varmebehovet. Derudover vil 
der være afhentning af askecontainer efter behov. Ansøger har fremsendt materiale der viser 
venderadius for lastbilerne og som hermed dokumenterer, at lastbilerne kan vende på 
grunden. Det er Gribskov Kommunes vurdering, at den nuværende vej ind til 
fjernvarmeværket godt kan bære den øgede mængde trafik og ikke vil medføre væsentlige 
miljømæssige gener for de omboende.

3.2.3 Indretning og drift

Indretning:
Den nye kedelcentral kommer til at indeholde en kedelhal med en fliskedel, en nedstøbt grube 
med låg for brændselsopbevaring, multicyklon og elektrofilter, samt en stålskorsten. I alt 
bygges der ca. 120 m2 (grundplan). Situationsplan fremgår af bilag 2. Anlægget placeres på et 
område der i dag er ubefæstet og det kommer til at ligge bag ved det eksisterende 
fjernvarmeværk. Nyetableret belægning er vist på bilag 2.

Der ændres i øvrigt ikke på befæstning af arealet og der vil stadig være ubefæstede arealer 
der består af græs, beplantning m.v.

Anlægget er dimensioneret for tørt brændsel op til 25 % (relativ fugtighed på 7 - 25 %), 
hvilket bevirker, at kedelanlægget, som har en indfyret effekt på 1.675 kW, har en nominel 
anlægsydelse på 1.500 kW. Der anvendes som udgangspunkt flis med et relativt fugtindhold på



ca. 15 %.

Procesforløb:
Flisen køres til anlægget med lastbiler og aflæsses ned i flisgruben. Flisgruben er udstyret med
mekanisk låg. Flisen transporteres med snegl fra aftipningsgrube til fliskedlen og føres dernæst
ind på forbrændingsristen/kedlen, hvor flisen afgasser og afbrændes. Fra 
forbrændingsristen/kedlen ledes hhv. røggas samt bundaske videre i systemet. Røggassen fra 
kedelanlægget renses først via multicyklon og efterfølgende i elektrofilter og ledes derefter til 
skorsten. 

Asken kan opdeles i to typer hhv. flyve- og bundaske. Flyveasken filteres fra røggassen i 
multicyklonen og transporteres via tøraskesystem til lukket askecontainer. Den del af 
flyveasken der ikke fanges i multicyklonen fanges i elektrofilteret. Bundasken kommer delvis 
fra ristegennemfald samt fra askefaldet (ende af rist) og transporteres via et tøraskesystem 
bestående af snegle til lukket askecontainere. I tøraskesystemet har asken en lang opholdstid, 
hvilket sikrer en altid brandsikker asketransport fra kedelanlæg til askecontainere.

Maskinspecifikation og støvfilter fremsendes når anlægget har været udbudt og
der er skrevet kontrakt med kedelleverandøren.

Anlægget er udstyret med alarmsystem for uregelmæssig drift eller driftsstop.

Driftstid:
Den daglige driftstid vil være kl. 00 – 24 og alle ugens 7 dage inkl. søn- og helligdage. 
Fliskedlen forventes at være i modulerende drift i op til 8.000 timer om året. I 
sommermånederne vil solvarmeanlægget normalt kunne dække hele varmeproduktionen.

Sammensætning og forbrug af råvarer:
Til produktion af fjernvarme anvendes der tørt flis. Det maksimale forbrug af råvarer og
mest anvendte hjælpestoffer på varmeværket fremgår af nedenstående tabel:

Flisforbrug 2.400 tons/år

Vandforbrug - rengøring og sanitet maks. 100 m3/år

Elforbrug 100 MWh/år

Olier (hydraulikolie, smøreolie m.v.) maks. 50 liter/år

Flisforbruget er beregnet med baggrund i kedelberegningen (bilag 3) og den forventede
varmeproduktion.

Flisforbrug 438 kg/fuldlasttime

Aske 4 Kg/fuldlasttime

Elforbrug 12 kW

Anlægget er overvåget med automatisk alarm til tilkaldevagt i tilfælde af uregelmæssigheder
og driftsstop. Der er daglig logning af temperatur, tryk og vandflow på kedlen og i 
fjernvarmesystemet. Ved registrering af unormale forhold lokaliseres evt. fejl og udbedres.

Bemærkninger til vilkår 
For indretning og drift benyttes standardvilkår, dog er standardvilkår nr. 5 udtaget da det 
vurderes at det ikke er relevant for dette anlæg.  



3.2.4 Luftforurening

Den eksisterende skorsten på Møngevej 9B anvendes til det eksisterende kraftvarmeanlæg og 
er en 30 meter høj stålskorsten med en udvendig diameter på 1,500 m. Skorstenen har 4 
røgrør med indre diameter:

• Røgrør nr. 1: Naturgasmotor 1 = 0,350 m.
• Røgrør nr. 2: Naturgasmotor 2 = 0,350 m.
• Røgrør nr. 3: Naturgasmotor 3 = 0,350 m.
• Røgrør nr. 4: Naturgaskedel = 0,600 m. 

Der vil blive etableret en ny skorsten til det nye kedelanlæg. Den vil blive 20 meter høj med en
indvendig diameter på 0,400 m og en udvendig diameter på 0,600 m. Skorstenens placering er
vist på situationsplan bilag 2.

Biomassekedelanlægget bestykkes med en multicyklon og støvfilter (elektrofilter) for
fjernelse af støv. 

Biomassekedelanlæggets forventede specifikationer af betydning for luftforurening fra 
røggasser.

Brændsel Træflis

Indfyringseffekt kW 1500

Kedelydelse kW 1675

Virkningsgrad % 91

Støvemission g/s 0,027

NOX-emission (regnet som NO2) g/s 0,201

CO-emission g/s 0,419

Røggastemperatur ˚C 150

Røggashastighed m/s 8,3

Volumenstrøm ved fuld last Nm3/s 0,67

Iltindhold % 7,0

Skorstenshøjde m 20

Indre skorstensdiameter m 0,40

Ydre skorstensdiameter m 0,60

Emissioner er beregnet ved emissionsgrænseværdierne som angivet i nedenstående skemaer:

Naturgas motor

Grænseværdier for emissioner
ved fyring med naturgas

Grænseværdier ved 5 % O2 Grænseværdier ved 11,8 % O2

mg/m3, normal mg/m3, normal

NOx 550 315

CO 500 287



Naturgas kedel

Grænseværdier for emissioner
ved fyring med naturgas

Grænseværdier ved 10 % O2 Grænseværdier ved 5 % O2

mg/m3, normal mg/m3, normal

NOx 125* 182

CO 75 109

* Gaskedlen er en ældre kedel, hvorfor virksomheden har søgt om at få fastsat lempet krav til 
NOX emissionsgrænseværdien på 125 mg/N m3 ved referencetilstanden. Kommunen har 
fastsat et lempet krav for naturgas kedel i forbindelse med ændring af vilkår i gældende 
miljøgodkendelse, se afsnit 3.2.9.

Grænseværdier for 
emissioner ved fyring 
med biomasseaffald

Grænseværdier ved 10
% O2

Grænseværdier 
ved 7 % O2

Emissioner

Fliskedel mg/m3, normal mg/m3, normal kg/time

Støv 40 51 0,12

NOx 300 382 0,92

CO 625 795 1,91

Røggasmængde 2.402 m3/h, normal

Anlægget vil kunne overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 40 mg/Nm3. Elektrofilteret
forventes at medføre, at anlægget kan overholde støvemissionsgrænseværdien med en faktor 
2. 

OML-beregning
Der er udført OML-beregning af driftssituationen. OML-beregningen er udført på
støv, NOX og CO emissionerne og er beregnet på baggrund af træflis brændsel med et relativt 
fugtindhold på 25 % på den nye fliskedelanlæg og fuldlast på naturgasanlægget. I 
nedenstående tabel sammenholdes de maksimale immissionskoncentrationsbidrag (99 %
fraktil) fra eksisterende kraftvarmeværk og nyt fliskedelanlæg, som er beregnet ved OML
beregningen med udgangspunkt i oplysningerne i ovenstående tabeller og Bværdikravene:

OML-beregning
Ny 1,5 MW biomassekedel

Beregnede Immisioner (B-
værdier)

Grænseværdier for immisioner
(Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 -
2002, B-værdivejledningen)

mg/m3, normal mg/m3, normal

Støv 0,002 0,080

NOx 0,110 0,125

CO 0,109 1,000

Røggasmængde maksimalt 27.788 m3/h, normal

Anlægget vil kunne overholde alle grænseværdier for immisioner. I Miljøprojekt Nr. 1252, 2008
Supplement til B-værdivejledningen 2008 varsles der om ny B-værdi for inert støv på 0,020 
mg/m3. Denne grænseværdi vil anlægget kunne overholde.

Spredning af flisstøv til omgivelserne ved aflæsning af flis vurderes at være begrænset
som følge af, at flisen aflæsses i grube. Flisgruben lukkes med mekanisk låg. 

Kedelanlægget forsynes med måle- og reguleringsudstyr for kontrol af forbrændingsprocessen 



(O2), samt AMS-udstyr til kontinuerlig måling af CO. Virksomheden har søgt om afvigelse fra 
krav i standardvilkår nr. 14 vedr. etablering af AMS-udstyr til løbende visning og registrering af
støv. Baggrunden for dette er, at anlægget bestykkes med multicyklon og elektrofilter for 
fjernelse af støv og at anlægget kan overholde den fastsatte emissionsgrænseværdi. 

Der er ikke foretaget OML-beregning på lugt, da flisværker normalt ikke giver anledning til 
lugtgener. 

Bemærkninger til vilkår
For vilkår for luftforurening benyttes de fastsatte standardvilkår. Dog er kravet i vilkår 14 vedr. 
kontinuerlig måling af støv udtaget. Anlægget etableres med multicyklon og elektrofilter og 
kan overholde de fastsatte immisionsgrænseværdier i Luftvejledningen. Der sættes normalt 
ikke krav om kontinuerlig måling af støv for biomassekedelanlæg under 5 MW, jf. 
standardvilkår for listepunkt G 202 ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, 
gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en 
samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 1 MW og 5 MW”. 

For egenkontrol for luftforurening benyttes standardvilkår, dog er vilkår 13, 15 og 16 udtaget 
da de ikke er relevante for dette anlæg. 

3.2.5 Støj

De væsentligste støjkilder er:
• Til- og frakørsel med hhv. biobrændsel og aske.
• Fliskedel og snegl.
• Hydrauliksystem og pumper.

Der forventes op til 1 træk flis om dagen afhængig af varmebehovet.

Kedelbygningens ydervægge etableres, så de har en støjdæmpende virkning, der forhindrer
kedel-, ventilations- og/eller pumpestøj overført til omgivelserne. Særligt støjende 
komponenter vil blive støjdæmpet, så de overholder arbejdsmiljømyndighedernes
krav på <85 dB(A) i kedelrummet.

Bemærkninger til vilkår 
Der er i den gældende miljøgodkendelse fastsat vilkår til støj, herunder lavfrekvent støj og 
infralyd, og vibrationer. Virksomheden har tidligere ved støjmåling dokumenteret, at de 
fastsatte vilkår overholdes. Det er kommunens vurdering, at fjernvarmeværket også efter 
etablering af kedelanlægget vil kunne overholde de grænseværdier for støj, der er fastlagt
i den nuværende miljøgodkendelse og som fortsat er gældende. Der er derfor ikke fastsat 
vilkår for støj i dette tillæg. Der er i den gældende godkendelse fastsat vilkår om, at 
kommunen kan forlange målinger og beregninger af støjbidraget til dokumentation for at de 
fastsatte grænseværdier er overholdt. Kommunen finder ikke på nuværende tidspunkt 
grundlag for at kræve måling af støj.

3.2.6 Spildevand

Der vil forekomme spildevand i forbindelse med rengøring samt overfladevand fra
bygninger og befæstede arealer (regnvand). Der etableres ikke sanitære forhold i den nye 
kedelcentral. Afløb fra Vejby-Tisvilde Fjernvarmes eksisterende kraftvarmeværk er tilsluttet 
offentligt spildevandssystem. Området er fælleskloakeret. 

Overfladevand
Regnvand fra tagflader og befæstede arealer nedsives i faskiner og dræn. Beregnet mængde 
ca. 40 l/sek.



Rengøring/produktion
Vand fra rengøring af kedelhal og regnvand fra flisgrube ledes via olieudskiller til offentligt 
kloaksystem. Rengøringsvand udgør ca. 100 m3. Der anvendes almindelige husholdningsmidler
til rengøring. Vand fra flisgrube udgør minimale mængder. 

Vandbehandling
Der etableres ikke noget nyt vandbehandlingsanlæg i forbindelse med etablering af den nye 
kedel og der vil således ikke være spildevand forbundet hermed.

Beregnede spildevandsmængder fra det ny anlæg fremgår af nedenstående tabel.

Ændring i spildevandsmængder

Fra vandbehandling Uændret

Fra befæstede arealer + tag + 1/3 lodrette 
vægge
Ca. 3.200 m2. Intensitet 130 l/sek/ha ≤

40 l/sek

Rengøringsvand ≤ 100 m3/år

Sanitetsspildevand Uændret

Bemærkninger til vilkår 
Der er givet tilslutningstilladelse sammen med den gældende miljøgodkendelse fra 1997. Det 
er kommunens vurdering, at det ikke er nødvendigt at ændre vilkår i tilslutningstilladelsen da 
den stadig er dækkende i forhold til etablering af biomasskedelanlægget. Der er derfor heller 
ikke stillet vilkår til afledning af spildevand i tillægget til miljøgodkendelsen.  

3.2.7 Affald

Sammensætning og mængder:

Olie og kemikalieaffald:
Der produceres op til 50 l spildolie årligt. Spildolien opsamles i egnede beholdere som 
opbevares på impermeabelt underlag uden afløb til kloak. Det bortskaffes til godkendt 
modtager. 

Aske:
Aske fra afbrænding af biomasse i anlægget svarer til ca. 4 kg/fuldlasttime. På baggrund
af den maksimale varmeproduktion på kedlen, produceres der ca. 32 tons
aske/år (4 kg aske/fuldlasttime x ca. 8.000 fuldlasttimer/år).

Asken transporteres automatisk fra kedelanlæg til en lukket askecontainer og opbevares heri 
indtil den afhentes. Askecontainerne tømmes efter behov og håndteres iht. kravene i 
Bioaskebekendtgørelsen (Bek. nr. 818 af 21. juli 2008).

Øvrige affaldsfraktioner: 
Af andre former for affald kan nævnes: Pap og papir, flamingo, jern, batterier og affald fra
præisolerede fjernvarmerør (eksisterende affaldsordning). Affaldet bortskaffes iht. kommunens
affaldshåndtering til genanvendelse eller godkendt deponi.

Det er kommunens vurdering, at håndtering af affald sker forsvarligt og i overensstemmelse 
med kommunens erhversaffaldsregulativ. 

Bemærkninger til vilkår 
For vilkår for affald benyttes de fastsatte standardvilkår uden ændringer. 



3.2.8 Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

Fjernvarmeværket ligger i et område der er udlagt til område med drikkevandsinteresser. 
Nærmeste overfladerecipient er en sø beliggende ca. 300 meter syd for fjernvarmeværket. 

Affald opbevares forsvarligt i egnede beholdere og farligt affald opbevares indendørs på tæt 
belægning. Kemikalier og hjælpestoffer opbevares indendørs i egnede beholdere.

Anlægget ligger inden for Gribskov Kommunes områdeklassificering. Bortskaffelse af 
overskudsjord skal derfor forhåndsanmeldes til Miljøafdelingen ved Gribskov Kommune, 
ligesom jordens renhed skal dokumenteres vha. analyser. Grunden er ikke kortlagt i medfør af 
Jordforureningsloven.

Det er kommunens vurdering, at anlægget ikke vil udgøre en risiko for forurening af jord, 
grundvand og overfladevand. 

Bemærkninger til vilkår 
For vilkår for beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand benyttes de fastsatte 
standardvilkår, dog er vilkår 12 udtaget da det ikke er relevant for dette anlæg. 

3.2.9 Ændring af vilkår om luftforurening i gældende 
miljøgodkendelsen

Vilkårene for luftforurening i den gældende miljøgodkendelse er ændret så de stemmer 
overens med standardvilkår fastsat for listepunkt G 201. Kommunen har følgende 
bemærkninger til ændringerne:

Vilkår 4: Vilkåret fastsætter emissionsgrænseværdier for gasmotorerne. Disse grænseværdier 
er dog også fastsat i bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og 
carbonmonooxid fra motorer og turbiner (gasmotorbekendtgørelsen, BEK nr. 1450 af 
20/12/2012) som fjernvarmeværket er omfattet af. Grænseværdierne behøver derfor ikke 
fremgå af godkendelsen, jf. bekendtgørelse om standardvilkår. Gribskov Kommune har derfor 
vurderet, at grænseværdierne for gasmotorerne kan udgå af vilkår 4. 

Vilkåret er derfor ændret så det i stedet fastsætter emissionsgrænseværdier for det 
eksisterende kedelanlæg, hvilket er i overensstemmelse med standardvilkårene. Virksomheden
har dog søgt om at få lempet kravet for udledning af NOx. 

I bekendtgørelsen om standardvilkår er grænseværdien for NOx sat til 65 mg/normal m3 ved 
10 % O2 tør røggas. Virksomheden har søgt om at få dette ændret til 125 mg/normal m3. I 
henhold til luftvejledningen (Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001) så kan der for 
eksisterende anlæg sættes en grænseværdi på 125 mg Nox/normal m3 tør røggas ved 10% 
O2 regnet som NO2, hvis det viser sig nødvendigt at lempe emissionsgrænseværdien. Gribskov
Kommune har derfor accepteret, at grænseværdien lempes for den eksisterende 
naturgaskedel. 

Vilkår 5: Vilkåret er bortfaldet da der i stedet er fastsat emissionsgrænseværdi for NOx i vilkår 
4. Hvis denne er overholdt vil immissionsgrænseværdien også være overholdt jf. OML 
beregningen. 

Vilkår 6, 7 og 8: Vilkårene er bortfaldet da der ikke længere er fastsat grænseværdier for hhv. 
SO2, støv og lugt i hverken bekendtgørelse om standardvilkår eller i Luftvejledningen og det er
vurderet, at de pågældende parametre ikke udgør en forureningsmæssig risiko. 

Vilkår 19, 20 og 21: Vilkår for egenkontrol for måling af SO2, støv og lugt. Vilkårene er 
bortfaldet eftersom vilkår 6, 7 og 8 er bortfaldet. 



3.4 Udtalelser/høringssvar
Tillæg til miljøgodkendelse har været i høring hos ansøger. Der er indkommet nogle få rettelser
som er ført ind i den endelig godkendelse. Der har været sendt varsel af påbud om ændring af 
vilkår i den gældende miljøgodkendelse til ansøger, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 75, stk.1. 
Ansøger har ikke indgivet noget bemærkninger til varsel af påbud. 



4 Lovgrundlag, offentliggørelse og klagevejledning 

4.1 Lovgrundlag

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Tillæg til miljøgodkendelse for etablering af biomassekedelanlæg gives i henhold til § 33, stk. 
1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens 
miljøgodkendelse af 11. august 1997 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er 
anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3
på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

Ændring af vilkår ved påbud meddeles i henhold til § 41b. Påbuddet er den 21. februar 2016 
sendt til Vejby-Tisvilde Fjernvarme som varsel, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 75, stk. 1.

4.1.2 Retsbeskyttelse

Vilkår for etablering af biomassekedelanlægget er som udgangspunkt retsbeskyttede i en 
periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages op til revurdering i 
overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder 
når EU Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører
virksomhedens listepunkt.

I tilfælde af, at afgørelsen påklages, beregnes tidspunktet fra den dato, hvor den endelige 
afgørelse er meddelt. 

Vilkårene kan dog i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3 til enhver tid ændres for at 
forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening eller for at opnå et mere 
hensigtsmæssigt tilsyn.

Vilkår i den gældende miljøgodkendelse der er ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens
§ 41b er ikke retsbeskyttede, da de er ændret ved påbud og retsbeskyttelsesperioden er 
udløbet.

4.1.3 VVM-bekendtgørelsen

Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 3a i Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige 
og private anlægs virkning på miljøet (VVM-bekendtgørelsen, BEK nr. 1832 af 16/12/2015): 
Industrielle anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand. 

Gribskov Kommune har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. 
bekendtgørelsens bilag 3, og har vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige 
påvirkninger af miljøet, og at det derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen har været i offentlig 
høring og blev ikke påklaget.  

4.1.4 Habitatbekendtgørelsen

Gribskov Kommune har vurderet den ansøgte etablering af biomasskedelanlægget i henhold til 
§ 7 i habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr 1828 af 



16/12/2015). Det nærmeste Natura 2000 område ligger mere end 3 km væk fra 
fjernvarmeværket og området hvor biomassekedelanlægget etableres er i forvejen udlagt til 
fjernvarmeværk og forventes ikke at indeholde beskyttede arter. Det er derfor kommunens 
vurdering, at etablering af biomassekedelen hverken i sig selv eller sammen med andre kilder 
og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af 
bevaringsmålsætninger for Natura2000- områder eller for arter opført på Habitatdirektivets 
bilag IV. Der skal derfor ikke foretages en konsekvensvurdering efter reglerne i 
habitatbestemmelserne.

4.2 Offentliggørelse og klagevejledning
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.gribskov.dk den 06.04.2016.

Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af følgende parter: 
• ansøgeren
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Sundhedsstyrelsen
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den 

konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller 

rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen.'

Klagemyndighed er Natur- og Miljøklagenævnet. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet indgives 
skriftligt til GribSkov Kommune. Klagen skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link
til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du 
logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk 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. Natur- og 
Miljøklagenævnet 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 Natur- og 
Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, 
at du indbetaler gebyret. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har 
endeligt godkendt din klage. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 1) du får helt eller delvis medhold i din klage, 2) den påklagede 
afgørelse ændres eller ophæves, eller 3) klagen afvises (som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af nævnets kompetence).

Yderligere vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk. 

Klagefrist
Klagen skal være indgivet skriftligt i Klageportalen inden 4 uger efter offentliggørelse. 
Offentliggørelsen sker på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk den 06.04.2016 
og klagefristen udløber derfor 04.05.2016.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er 



seks måneder fra godkendelsen er offentliggjort. 

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte 
godkendelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i 
miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse
af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Kopi af afgørelsen er sendt til:
• Vejby-Tisvilde Fjernvarme, Møngevej 9B, 3210 Vejby (digital post)

• Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk   og gribskov@dn.dk) 
• Embedslægerne Hovedstaden (Sundhedsstyrelsen), seost@sst.dk 
• Arbejdstilsynet, at@at.dk 
• Friluftsrådet ( fr@friluftsraadet.dk og nordsjaelland@friluftsraadet.dk)

• Gribvand (kundeservice@gribvand.dk)

• Dansk ornitologisk forening (gribskov@dof.dk og natur@dof.dk)
• Region Hovedstaden (regionh@regionh.dk)



5 Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Kedelberegning








