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Blågårdsvej 96. Kap. 5-godkendelse 
til nødforsyning i længere periode. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beliggenhed:  Blågårdsvej 96, 2670 Greve. 

Virksomhedstype:  Kraft- varmeproduktion.  

Listebetegnelse:  Bilag 2, Listepunkt G 201. Kraftproducerende anlæg, varme-
producerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg. 
Gasolie.  

Tilsynsmyndighed:  Greve Kommune, Natur & Miljø  

Dato:   9. januar 2023 

 

 

 

Christian Ravn 
Over Bølgen 4 
2670 Greve 
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1. Stamdata for virksomheden 

Virksomhedens navn Greve Fjernvarme A.m.b.a.  

Virksomhedens adresse Blågårdsvej 96, 2670 Greve 

Virksomhedens tlf. nr. 69148231 

Virksomhedens mail-

adresse 

 

Christian.ravn@grevefjernvarme.dk 

Virksomhedens kontakt-

person 

Christian Ravn 

Virksomhedens matr.nr.  16dp Greve By, Greve. 

Virksomhedens ejer 

 

Greve Fjernvarme A.m.b.a., Blå-

gårdsvej 96, 2670 Greve. 

CVR-nr. 33912773 

P.nr. 

 

1017198617  

Listebetegnelse, godken-

delsesbekendtgørelse nr. 

2080 af 15. november 

2021 

Bilag 2, Listepunkt G 201 

Kraftproducerende anlæg, varmepro-

ducerende anlæg, gasturbineanlæg 

og motoranlæg mede samlet nominel 

indfyret termisk effekt på mere end 

eller lig med 5 MW og mindre end 50 

MW.  

Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og 

Virksomhedens aktiviteter er ikke 

omfattet af loven. 
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af konkrete projekter 

(VVM) nr. 1376 af 21. juni 

2021. 

Risikobekendtgørelsen, 

Bek. nr. 372 af 25. april 

2016 

Virksomheden er ikke omfattet af 

risikobekendtgørelsen. 

Spildevand Der udledes ikke processpildevand 

til det offentlige spildevandssy-

stem. 

Hovedaktivitet 

 

Fyring med naturgas eller gasolie. 

Biaktivitet 

 

Ingen. 

Nødforsynings driftstid I en længere periode. 

 

 

2. Indledning 
Krigen i Ukraine og den politiske krise kan medføre, at der sker afbrydelser i 

brændselsleveringen. På baggrund heraf har Greve Fjernvarme A.m.b.a, for at 

være på den sikre side, søgt om tilladelse til at anvender deres tre varmtvandsked-

ler til produktion af fjernvarme. De er udstyret med multifuelbrændere og kan 

køre på enten naturgas eller gasolie. De tre kedler har følgende produktionskapaci-

tet 3,6 MW, 5,8 MW og 7,3 MW. Oliekedlerne har de sidste år kun været anvendt 

som spidslastcentral.  

Normalvis de sidste 20 år har de kørt på naturgas og der skal foretages en større 

teknisk opgave inden de kan brænde olie. Det er dog teknisk muligt.  

Der vil komme en øget til- og frakørsel af tankbiler til matriklen. Det skydes det 

øgede forbrug af olie ved øget driftstid. Tankbiler kører til/fra og aflæsser på de 

dertil indrettede tankplads.  



 

Side 5 af 11 
9. januar 2023 

 

Aktiviteten er omfattet af bilag 2, listepunkt G 201 på listen over godkendelsesplig-

tige virksomheder. Det betyder, at godkendelsesbekendtgørelsen fastsætter stan-

dardvilkår for indretning og drift, luftforurening, affaldshåndtering, egenkontrol, 

driftsjournal samt vilkår, der skal beskytte jord, grundvand og overfladevand.  

Greve Kommune, Natur- & Miljø har den 28. april 2022 modtaget ansøgning fra 

virksomheden i henhold til ansøgningskrav for virksomheder omfattet af punkt G 

201 på listen over godkendelsespligtige virksomheder. 

Udover vilkårene i denne godkendelse skal virksomheden fortsat overholde vilkår i 

eksisterende miljøgodkendelse Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a. dateret 

18. marts 1986 og påbud om ændring af vilkår dateret 30. juni 1998. 

3. Grundlag for godkendelsen 

Grundlaget for denne godkendelse er: 

• Ansøgning om godkendelse dateret 28. april 2022. 

4. Godkendelsens vilkår 

Greve Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår: 

Generelt 

1. Ved overgang til nødforsyning eller overgang til normal drift skal 

virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom. 

 

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen ”tæt belægning” menes 

en fast belægning, der ikke i løbet af påvirkningstiden er uigennem-

trængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.  

Indretning og drift 

3. I afkast, hvor der er fastsat emissionsgrænse, skal der være etable-

ret målesteder med indretning og placering som anført i MEL-22 

Kvalitet i Emissionsmålinger (Miljøstyrelsens anbefalede metoder, 

der findes på hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaborato-

rium for måling af emissioner til luften: www.reflab.dk). Måleste-

derne skal være placeret, sådan at det sikres, at de fastsatte emis-

sionsgrænseværdier kan dokumenteres overholdt. 

 

4. Afkasthøjden skal være mindst 70 m.  

 

http://www.reflab.dk/
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5. Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må 

ikke anvendes i brændere med en indfyret effekt, der er mindre end 

2 MW. Kul, petcoke og brunkul må ikke anvendes i anlæg med en 

indfyret effekt, der er mindre end 5 MW. 

Luftforurening 

6. Kedelanlæg skal overholde de emissionsgrænseværdier, der er an-

ført nedenunder. 

 

Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg. 

(Emissionsgrænseværdier mg/normal m3 ved 10 % O2 tør gas) 

Nominel indfyret effekt:120kW < 50 MW. 

Støv 30  

CO 100 

NOX 110 

 

7. Årlig udvidet kontrol 

For hver brænder/kedel udføres der udvidet kontrol minimum en 

gang årligt senest den 31. december. Hvis en kedels driftstimeantal 

pr. kalenderår overstiger 500 timer udføres en ny udvidet kontrol for 

hver påbegyndte 500 timer. 

 

Den udvidede kontrol skal indeholde: 

- Opstart af brænder og kedel 

- Måling af røggassens indhold af CO, NOx og O2 

- Kalibrering 

 

8. Dispensation 

Der er ved godkendelsen givet dispensation til at fortsat at undlade 

iltstyring for Kedel 1, Kedel 2 og Kedel 3 så længe at olieforbruget 

er under 2880 m3/år eller ca. 2.600.000 m3 naturgas/år. 

Andre vilkår 

 
9.    Øvrige vilkår.  

Se miljøgodkendelse til Greve Strandby Fjernvarmeværk A.m.b.a., 

dateret 18. marts 1986 og påbud om ændring af vilkår, dateret 30. 

juni 1998. 
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5. Greve Kommunes vurdering og begrundelse 

Placering 
Der er ikke ændret på værkets placering. Værket er placeret ca. 50 meter 

fra nærmeste bolig. Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 220 

meter. (Beskyttet mose martr.nr. 7 la Greve By, Greve). 

Afstand til nærmeste beskyttede vandløb er ca. 255 meter. (Hederenden).  

 

Depotet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). 

Til og frakørselsforhold 
Kørsel til olietankene forgår via Blågårdsvej. Der bliver op til 3 kørsler pr. 

dag.  

Bedst tilgængelige teknik (BAT) 
Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved an-

søgningen ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områ-

der, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standard-

vilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en be-

stemt branche, og at vilkårene er baseret på den bedst tilgængelig teknik 

inden for branchen. 

Habitatbekendtgørelsen 
Greve Kommune har vurderet ansøgningen i forhold til habitatbekendtgørelsens § 

7, stk. 1. Vurderingen omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegnings-

grundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområ-

der.  

Virksomheden er placeret uden for et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 

2000-område er Gammel Havdrup mose. Depotet ligger ca. 7,8 km syd-vest for de-

potet. Depotet vil ikke have en negativ påvirkning på naturområdet. 

Greve Kommune har ikke kendskab til forekomst af dyre- eller plantearter inden 

for depotets område, som er optaget på Habitats bilagets bilag IV. 

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke kan skade eller ødelægge yngle- eller ra-

steområder for dyrearter på bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på samme 

bilag. 

VVM-bekendtgørelsen 

Depotet er ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen. 



 

Side 8 af 11 
9. januar 2023 

 

Miljøansvarlighedsregisteret 
Af miljøbeskyttelseslovens § 34 fremgår det, at der i forbindelse med miljøgodken-

delsen af en virksomhed skal foreligge oplysninger om virksomhedens ejerforhold, 

bestyrelsen og daglige ledelse, så miljømyndighederne kan vurdere, om nogle af 

disse personer er omfattet af lovens § 40a, der omhandler kriterier for tilbagekal-

delse af meddelt godkendelse, nægtelse af godkendelse og fastsættelse af særlige 

vilkår om sikkerhedsstillelse. Miljøstyrelsen fører register over de personer og sel-

skaber m.v. der er omfattet af § 40a. 

Ingen i virksomhedens daglige ledelse er anført i dette register.  

Greve Kommunes vurdering 
Efter Greve Kommunes vurdering er det en god løsning at sikre sig at der 

kan afbrændes olie i jeres oliekedler, hvis normal brændelsforsyning afbry-

des. 

 

Begrundelse af godkendelsens vilkår 

Standardvilkår 
Godkendelses  

vilkår nr. 
Vurdering og begrundelse 

1  Tilpasset standardvilkår. 

2  Standardvilkår. 

3  Standardvilkår. 

4  Tilpasset standardvilkår. 

5  Standardvilkår. 

6  Standardvilkår. 

7  Standardvilkår. 

 

6. Lovgrundlag for godkendelsen 
Miljøgodkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 100 af 19. januar 2022. 

 Virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 2, listepunkt G 201 på listen over 

godkendelsespligtige virksomheder (bekendtgørelse nr. 2020 af 15. november 
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2021 om godkendelse af listevirksomhed), hvilket betyder, at standardvilkårbe-

kendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 2020 af 9. december 2019 om standardvilkår i 

godkendelse af listevirksomhed) fastsætter standardvilkår i henhold til bekendtgø-

relsens bilag 1. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige 

relevante vilkår jf. § 31 i godkendelsesbekendtgørelsen.  

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse med oplysnin-

gerne i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse, supplerende oplysninger 

og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En 

kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden, 

for de personer der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift. 

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som 

driftsmæssigt, som kan indebære forurening, må ikke påbegyndes, før der forelig-

ger en afgørelse fra Greve Kommune. Det er Greve Kommune, som afgør om god-

kendelsen er nødvendig jf. miljøbeskyttelsesloven § 33 og § 37. 

Bortfald af godkendelsen 

Godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år, efter den er meddelt. Godkendelsen 

er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse. Ved klage over godkendelsen kan 

Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning.  

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i 

drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis drif-

ten genoptages, kræves der ny godkendelse.  

Anden lovgivning 

Der er med denne miljøgodkendelse udelukkende taget stilling til de miljøtekniske 

forhold. Der er således ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lov-

givning f.eks. naturbeskyttelsesloven og arbejdsmiljøloven. Virksomheden er selv 

ansvarlig for at indhente godkendelser og tilladelser. 

Offentliggørelse 

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort i Sydkysten torsdag den torsdag d. 26. ja-

nuar 2023. 

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- 

og Fødevareklagenævnet af ansøger, grundejer, klageberettigede myndigheder og 

organisationer samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-

fald. 
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Klagefristen er fire uger og udløber torsdag den 23. februar 2023. 

 

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 tilgæn-

gelig 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 be-

handling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Kla-

geportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. 

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-

grundet 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 afgørel-

sen er offentliggjort, det vil sige senest torsdag den 26. juli 2023. Hvis afgørelsen 

bliver påklaget, er fristen 6 måneder fra endelig afgørelse fra Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. 

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 + DNGreve-sager@greve.dk 

 

Øvrige forhold 

Virksomheden har haft et udkast til miljøgodkendelse i høring og accepteret vilkå-
rene.  

http://www.nævneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nævneneshus.dk/
mailto:sjl@sst.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:roskilde@friluftsrådet.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:DNGreve-sager@greve.dk


 

Side 11 af 11 
9. januar 2023 

 

 
Greve Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstat-
ning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på mil-
jøet. 

 

Med venlig hilsen 

Karen Knudsen 

Miljø  

Åbnings- og telefontider 

www.greve.dk/kontakt 

Tidsbestilling 

www.greve.dk/tidsbestilling 

 

Adresse Greve Kommune 

Rådhusholmen 10 

DK-2670 Greve 

Telefon  43 97 97 97 

Hjemmeside www.greve.dk 

Digital post www.borger.dk/post 

Afdeling Miljø 

Sag 22-007099 

 

EAN  

Konto 4316   3191110226 

CVR 44 02 39 11 

http://www.greve.dk/

