ELOS MEDTECH PINOL A/S
Engvej 33
3330 Gørløse
Cvr nr.: 13746184
Att. Tina Friis Poulsen
Sendt til: Virksomhedens e-boks og tina.poulsen@elosmedtech.com

Dispensation fra krav om driftsjournal i
Maskinværkstedsbekendtgørelsen

Miljø og Byg

Sagsgennemgang
ELOS MEDTECH PINOL A/S, Engvej 33, 3330 Gørløse har i januar
2019 fremsendt anmeldelse af maskinværksted.

Dato 23-10-2020

Virksomheden har d. 5. oktober 2020 fremsendt ansøgning om
dispensation i forhold til § 34, nr. 2 i
Maskinværkstedsbekendtgørelsen1, hvori der er fastsat krav til
indholdet af virksomhedens driftsjournal.
Jævnfør § 34, nr. 2 skal virksomheden føre en driftsjournal med
angivelse af resultatet af den månedlige kontrol af filtre.
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Virksomheden ønsker dispensation til at erstatte kravet om
månedlig kontrol af filtre til fremover at føre halvårlig kontrol og
udskiftning af alle filtre i hele ventilationsanlægget. Desuden har
virksomheden etableret alarmer på alle filtre, som aktiveres, hvis
filteret nedsættes med 20% funktion.
Hillerød Kommunes afgørelse
Hillerød Kommune kan jf. § 37 dispensere fra kravene i
Maskinværkstedsbekendtgørelsen i forbindelse med behandling af
anmeldelse, hvis det er begrundet i virksomhedens konkrete
forhold.
Hillerød Kommune meddeler hermed dispensation efter § 37 i
Maskinværkstedsbekendtgørelsen, således at kravet om
driftsjournal vedr. kontrol af filtre ændres fra:
Resultat af den månedlige kontrol af filtre
og erstattes med:
Resultat af den halvårlige kontrol af filtre

1

Bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller; bek. nr. 1477 af 12.
december 2017

Begrundelse
Hillerød Kommune har i afgørelsen lagt vægt på:
 At virksomhedens alarmer på filtrene, som aktiveres hvis
filtre nedsættes med 20% funktion, konstant overvåger
filtrenes funktionsevne
 At virksomheden kontrollerer og skifter alle filtre ved den
halvårlige kontrol
 At der ikke tidligere er konstateret problemer med
virksomhedens filtre.
På baggrund af ovenstående er det Hillerød Kommunes vurdering,
at kravet om månedlig kontrol af filtre kan ændres til halvårlig
kontrol uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig
med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
Høring
Hillerød Kommune har ikke foretaget partshøring, da det er
forvaltningens vurdering, at der ikke er parter, der har væsentlig
individuel interesse i sagen.
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i
henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 93 inden for en klagefrist på 4
uger. Klagen skal derfor være indgivet senest den 20. november
2020.
Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98, 99 og
100.
Eventuel klage skal indsendes via Klageportalen. Link til
Klageportalen findes på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Ved klage
skal der betales et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af
www.nmkn.dk. Gebyrets størrelse er differentieret alt efter om det
er en borger eller en virksomhed der klager.
Klagen sendes gennem Klageportalen til Hillerød Kommune, der har
truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
myndigheden i Klageportalen og gebyret er betalt.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en
klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det.
Hvis der ønskes fritagelse for at bruge Klageportalen, skal en
begrundet anmodning fremsendes til Hillerød Kommune. Vi
videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
anmodningen kan imødekommes.
Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101
endvidere indbringes for domstolene indtil 6 måneder efter at den
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er meddelt eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder fra den
endelige afgørelse er meddelt.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til
miljøbeskyttelseslovens §101, stk. 1, skal anlægges ved
domstolene inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Aktindsigt
Sagen er omfattet af renten til aktindsigt efter Forvaltningslovens §
9. Aktindsigt opnås ved at rette henvendelse til Hillerød Kommune.
Offentliggørelse på Miljøstyrelsens portal
Der gøres opmærksom på, at afgørelse om dispensation vil blive
offentliggjort på Miljøstyrelsens portal ”Digital Miljøadministration”
(www.dma.mst.dk).

Med venlig hilsen

Rasmus Møller Bøggild
Miljømedarbejder

Afgørelsen er sendt til:
- Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed, stps@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Hillerød, hilleroed@dn.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
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