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Tilsynsnotat Hillerød Kraftvarmeværk 2014.
I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn (bek. nr. 497 af 15.05
2013 § 8) skal tilsynsmyndigheden udarbejde en tilsynsrapport
med de i § 8 nævnte oplysninger. Denne skal offentliggøres digitalt
på kommunens hjemmeside for virksomheder, som er omfattet af
IPPC direktivet, de såkaldt i mærkede virksomheder. Hillerød
Kraftvarmeværk er en sådan virksomhed.
Ad. 1 Baggrunden for tilsynet
Virksomheden skal ifølge tilsynsbekendtgørelsen have miljøtilsyn
mindst hvert tredje år. Formålet med tilsynet er at sikre at værket
drives i overensstemmelse med vilkårene i miljøgodkendelsen af
17. juni 2003.
Ad. 2 Navn Adresse og cvr-nummer
Hillerød Kraftvarmeværk
Hestehavevej 1
3400 Hillerød
Cvr. Nr. 33504977 og p-nr. 1016774312
Virksomhedsejer:
Hillerød Kraftvarme ApS
Ægirsvej 4
3400 Hillerød
Ad. 3 Angivelse af karakteren af virksomheden
Virksomheden er et naturgasfyret kraftvarmeværk, der i
godkendelsesbekendtgørelsen er defineret som listepunkt 1.1.b)
Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret
effekt på 50 MW eller derover, hvor brændslet er andet end kul eller
orimulsion. Det er det største varmeværk i Hillerød Kommune.
Ad 4. Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse
Miljøtilsynet blev gennemført den 24. oktober 2014 kl 10-12.

Ad 5. Hvad der er blevet ført tilsyn med.
Der er blevet ført tilsyn med vilkårene i miljøgodkendelsen af 15.
juni 2003.
Ad. 6. Om der er konstateret jordforurening
Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.
Ad.7. om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelse
til virksomheden.
Der er ikke meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til
virksomheden.
Ad. 8 Konklusioner på virksomhedens seneste
indberetninger om egenkontrol, herunder om
indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til
at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.
Hillerød Kraftvarmeværk skal udføre akkrediterede målinger af
emissionen af CO og NOx fra turbineanlægget hvert fjerde år og
orienterende målinger de andre år. Seneste målinger er fremsendt
i december 2013. Disse gav ikke anledning til reaktioner fra
tilsynsmyndighedens side.
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger til det sete.

Med venlig hilsen
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