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KERTEMINDE KOMMUNES AFGØRELSE

Baggrund for tilladelsen
Virksomheden er en maskinfabrik, der producerer komponenter og maskiner til landbruget.

Virksomheden har søgt om godkendelse af et  forbehandlingsanlæg samt pulver- og våd-malingsanlæg i 
eksisterende fabriksbygning. Miljøgodkendelsen er meddelt den 8. april 2013, som en tillæg til den samlede 
miljøgodkendelse fra 2003. 

Virksomheden har søgt om en ny tilslutningstilladelse med en opdateret spildevandsteknisk beskrivelse af 
aktiviteten på virksomheden i forhold til afledning af processpildevand. Den spildevandstekniske beskrivelse 
er udarbejdet af COWI1).

Virksomheden har en eksisterende tilslutningstilladelse af 7. februar 2006. Denne tilladelse omfatter ikke 
forbehandlingsanlægget (9-trins-anlægget) – derfor er nærværende tilladelse udarbejdet.

Spildevandstilladelsen er ikke retsbeskyttet i en fast tidsperiode. Den kan revurderes såfremt den er 
utidssvarende, utilstrækkelig eller uhensigtsmæssig.

Spildevandstilladelsen meddeles i henhold til Miljøbeskyttelsesloven2).

Afgørelse
Der meddeles hermed tilslutningstilladelse til Kverneland Group Kerteminde A/S, Tårupstrandvej 25, 5300 
Kerteminde beliggende på parcel af matrikel nr. 26 ov Kerteminde markjorder. 

Tilladelsen meddeles Kverneland Group Kerteminde A/S, der er ansvarlig for, at aktiviteterne på 
virksomheden er i overensstemmelse med virksomhedens miljøgodkendelser og tilladelser. Nærværende 
spildevandstilladelse erstatter spildevandstilladelse af 07-02-2006.

Tilladelsen meddeles på baggrund af oplysninger, som Kverneland Group Kerteminde A/S og deres rådgiver 
har fremsendt. 

1 Spildevandsteknisk beskrivelse for Kverneland Group Kerteminde A/S – ansøgning om tilslutningstilladelse, COWI, 
4. Februar 2013, dokument nr. AO36847-spv-ansogn. (dokumentet er hos Kerteminde Kommune indeholdt som PDF-fil 
i D2013-213723Ansøgning om ny tilslutningstilladelse og ansøgning om miljøgodkendelse).
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Kommunen meddeler i henhold til miljøbeskyttelsesloven2 § 28 stk. 3 tilladelse til at aflede spildevand til 
kloaksystemet på følgende vilkår:

Vilkår for godkendelsen.

1. Virksomheden skal  melde tilbage til miljømyndigheden og bekræfte, at tilladelsen er taget i brug.

Indretning og drift

2. Uforurenet overfladevand fra tage og befæstede arealer tillades afledet til den kommunale 
regnvandsledning uden yderligere vilkår.

3. Afløb fra vaskeplads og befæstede arealer, hvor der kan ske spild af olie, skal være koblet på den 
kommunale spildevandsledning via sandfang og olieudskiller. Kondensvand fra kompressorer skal 
ligeledes afledes via olieudskiller.

4. Sanitært spildevand skal tilledes den kommunale spildevandsledning uden yderligere vilkår.

5. Processpildevand fra virksomhedens to forbehandlingsanlæg skal ledes til den kommunale 
spildvandsledning via internt rensningsanlæg.

6. Den samlede mængde processpildevand fra Kvernelands rensningsanlæg, vaskepladsen og 
kompressoren skal vurderes ved udtagning flowproportionalt i prøvetagningsbrønd før afledning til 
den kommunale spildevandsledning og skal overholde følgende krav:

Gennemsnitlige timemængde 7,5 m³

Maksimale timemængde 14

Maksimale døgnspildevandsmængde 200 m³/døgn.

7. Spildevandet afledt fra virksomheden via det interne rensningsanlæg skal ved afledning til den 
kommunale spildevandsledning overholde grænseværdier og analyseres af et akkrediteret  
analyselaboratorium efter Miljøstyrelsen Referencelaboratorium til enhver tid opdaterede 
metodedatablade i Tabel 1.

Parameter Miljøstyrelsens referencelaboratoriums 
metodedatablad

Grænseværdi Bemærkninger

2 Miljøbeskyttelsesloven: LBK nr. 681 af 02/07/2019.
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Parameter Miljøstyrelsens referencelaboratoriums 
metodedatablad

Grænseværdi Bemærkninger

MO13 (totalt indhold) 3 mg/l 3) –Zink

50 g/døgn Udregnes på basis af den 
samlede udledte 
vandmængde pr. døgn

MO13 (totalt indhold) 0,25 mg/l 3) –Nikkel

50 g/døgn Udregnes på basis af den 
samlede udledte 
vandmængde pr. døgn

Total-P MO11 - -

Chorid 4) - -

Temperatur - 50 ºC 3) -

pH5 DS 267 6,5 -  9 3) Kontinuert registrering og 
reguleres med H2SO4  i 
det interne 
rensningsanlæg

Tabel 1. Kravværdier for spildevandets miljøparametre.

For parametrene pH og temperatur anvendes absolut kontrol, hvilket vil sige, at grænseværdien skal 
være overholdt for hver prøve.

For parametrene zink og nikkel gælder endvidere, at enhver enkelt prøve maksimalt må overskrides 
med 2 gange den fastsatte kravværdi.

Kravværdierne er overholdt, når middelværdien af de udtagne prøver er under kravværdien. 

3 Miljøministeriet, Miljøstyrelsen: ”Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg”, Vejledning fra 
Miljøstyrelsen nr. 2, 2006
4 Udføres i overensstemmelse med det akkrediterede analyselaboratorium
5 En pH-føler skal dosere tilsætningen af kalk
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Middelværdien beregnes efter DS 2399. Analyserne skal opgøres månedsvis og pr. kalenderår

Prøvetagning og analyser skal udføres af laboratorier, der er akkrediteret til det pågældende.

8.  Analysemetode og prøvetagning skal udføres i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning6.

9. Personale, der  håndterer det interne rensningsanlæg, skal være introduceret i dets forskellige 
funktioner især nødvendige miljømæssige tiltag i forbindelse med driftsforstyrrelser og nødvendige 
reaktioner på aktiverede alarmer – på tilsynsmyndighedens forespørgelse, skal dokumentation for 
personalets uddannelse kunne fremskaffes.

Anlægget må således ikke køre uden, at der er kvalificeret personale, der omgående kan træde til i 
tilfælde af alarm.

Egenkontrol

10. Virksomheden skal som intern driftskontrol kontinuerligt registrere pH i alle tilledning til Kerteminde 
Forsynings spildevandsledning og regnvandsledning.

11. Virksomheden skal 12 gange om året i relevante måneder, ved prøvetagning og ved efterfølgende 
analyse dokumenterer, at grænseværdierne i Tabel 1 i vilkår nr.7 er overholdt. 

Prøverne skal udtages jævnt fordelt over året. I forbindelse med prøvetagningen skal der noteres 
eventuelle bemærkninger om produktionen, der kan have betydning for spildevandet. Resultatet 
kommenteres og fremsendes til miljømyndigheden, Kerteminde Kommune.

12. Hvis vilkår 7 overskrides på enkeltmålinger (pH og temperatur) eller for zink og nikkel med mere end 
2 gange fastsatte grænseværdi på enkeltmålinger, skal virksomheden umiddelbart underrette 
miljømyndigheden og straks forsøge at afhjælpe problemet. Senest 14 dage efter overskridelsen er 
konstateret, skal virksomheden sende en redegørelse til kommunen, hvori det beskrives, hvad 
årsagen er til overskridelserne.

13. Spildevandsprøvetagningen og efterfølgende analyse skal udføres af et akkrediteret laboratorium.

Flowproportional døgnvandmængde, pH og temperatur skal måles på stedet i forbindelse med 
prøvetagningen.

6 P.t. Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011 om kvalitetskrav til miljømålinger
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Driftsjournal 

14. Analyseresultaterne skal straks efter modtagelse kommenteres og sendes til miljømyndigheden 
Kerteminde Kommune,  i kommenteret form.  

15. Virksomheden skal føre journal over spildevandsafledningen. Journalen skal som minimum 
indeholde følgende oplysninger:

a. Analyseresultater
b. Oversigt over dato og tidspunkt for udskiftning af procesbade
c. Spildevandsmængder opgjort pr. døgn afledet fra internt rensningsanlæg til kommunale 

spildevandsledning.
d. Dato og tidspunkt for udskiftning/dumpning af procesbade og tilhørende afledning/aflevering.
e. Uheldsmanual  for det interne rensningsanlæg
f. Resultater af virksomhedens drifts- og egenkontrolmålinger
g. Datablad for olieudskiller og dennes kapacitet
h. Rapporter fra tømningerne af olieudskiller
i. Sikkerhedsdatablade (SDS) for alle kemiske produkter, der anvendes på virksomheden, og 

en vurdering af om de kemiske produkter indeholder miljøfremmede stoffer10, 11, 12, 13 og 
14 samt tungmetallerne Cadmium, Kviksølv, Bly, Chrom og Kobber

j. Statusnotatet for arbejdet med BAT og opdateret handlingsplan for arbejdet med BAT.

16. Virksomheden skal endvidere føre journal over uheld og driftsforstyrrelser samt reparationsarbejder 
og væsentlige aktiviteter, som kan have betydning for spildevandsafledningen.

17. Virksomheden skal udarbejde et registreringsskema for alarmer og driftsforstyrrelser for det interne 
rensningsanlæg.  

18. Driftsjournaler skal opbevares på virksomheden i minimum 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens 
forlangende.

19. Den ansvarlige for den daglige drift af virksomheden skal underrette Kerteminde Forsynings 
rensningsanlæg på telefon 65 32 55 37, såfremt der sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er 
fare for afledning af stoffer og kemikalier ud over det tilladte. Underretningen skal ligeledes ske, hvis 
anden væsentlig forurening er sket, eller der opstår fare for det.

Ophør af virksomhed

Ved ophør eller delvis ophør af virksomhedens drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger 
for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse 
foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.
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Om tilladelsen
Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse7 samt i 
overensstemmelse med de meddelte vilkår. Såfremt vilkårene stiller krav til indretningen eller driften, der er 
anderledes end det ansøgte, skal vilkårene følges.

Miljøbeskyttelseslovens § 71
Virksomheden skal, jævnfør Miljøbeskyttelseslovens § 71, straks underrette kommunen ved eventuelle 
driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører væsentlig forurening eller fare herfor. Udenfor normal kontortid 
kan Miljøvagten kontaktes via 112.

Virksomhedens bemærkninger til udkast til afgørelse
Et udkast til afgørelse er drøftet på møde mellem Kverneland og Kerteminde Kommune den  19. december 
2019.

7 Kverneland Group Kerteminde A/S: Spildevandsteknisk beskrivelse for Kverneland Group Kerteminde A/S, 
Ansøgning om tilslutningstilladelse, februar 2013, udarbejdet af COWI.
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Klagevejledning
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, kan kommunens afgørelse påklages til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 4. 
februar 2020.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- 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 hovedformål, og som har ønsket underretning om

afgørelsen.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du 
logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kerteminde Kommune 
via Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer 
og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Kerteminde Kommune. Hvis kommunen fastholder 
afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om 
videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre 
du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du forinden sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

For yderligere information henvises til Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk 

Søgsmål
Ønskes godkendelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt 
senest 6 måneder efter, at miljøgodkendelsen er offentliggjort.

10



14

Kopi af denne godkendelse er sendt  til
 Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
 Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
 Greenpeace (CVR nr. 89198313)
 Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
 Kerteminde Forsyning – Spildevand A/S (CVR nr. 32077315)*
- Sundhedsstyrelsen v. Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd (CVR nr. 12070918, 

P-nr. 1003398454)
 Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)
 Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510).
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Spildevandsteknisk vurdering
Den spildevandstekniske vurdering er udarbejdet af Kerteminde Kommune og indeholder en vurdering af det 
ansøgte i henhold til gældende lovgivning og lokale forhold, samt det kommunale rensningsanlægs 
udledningskrav. Vurderingen danner baggrund for de i tilladelsens stillede vilkår.

Lovgrundlag

Spildevand
Virksomheden er en metalbearbejdende virksomhed, med tilhørende overfladebehandling i form af 
vådlakering samt pulverlakering og forbehandlingsanlæg.

Virksomheden har spildevand i form af:

 Overfladevand fra befæstede arealer med af- og pålæsning
 Spildevand fra vaskeplads
 Spildevand fra bratkøling og osmoseanlæg
 Sanitært spildevand
 Processpildevand fra to forbehandlingsanlæg udledes via internt rensningsanlæg

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens § 28 kræver enhver tilslutning af industrispildevand til offentlig 
spildevandsanlæg en tilladelse.

BAT
Dele af Kverneland Group Kerteminde A/S aktiviteter er på bilag 1. Kverneland Group Kerteminde A/S skal 
derfor indenfor 4 år indføre BAT, der er offentliggjort som BAT-konklusioner hos Miljøstyrelsen. 

De relevante BAT-konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen lægges til grund i 
forbindelse med godkendelse og tilladelser fra miljømyndigheder. 

Kverneland Group Kerteminde A/S er omfattet af BREF noten8 for overfladebehandling af metal og 
plastmaterialer. BREF-noten er dateret 2006. Den tilhørende BAT-konklusion er fra samme periode.

Ud fra Kverneland Group Kerteminde A/S ansøgning og besøg hos Kverneland vurderer Kerteminde 
Kommune, at Kverneland Group Kerteminde A/S anvender BAT. For at leve op til lovgivningens 

8 BREF-note: “Reference Document on Best Available Techniques (BAT) for the Surface Treatment of Metals and Plastics, august 
2006”, (overfladebehandling af metaller og plastic).
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overordnede definition skal Kverneland Group Kerteminde A/S fremadrettet arbejde med følgende BAT-
handlingsplan:

1. Begrænsning af vandforbrug
2. Oplistning af de kemiske stoffer, der forekommer på Kverneland Group Kerteminde A/S  matrikel
3. Udførelse af analyserne for de kemiske stoffer nævnt i vilkår 7.
4. Opdateret notat om Kverneland Group Kerteminde A/S anvender stoffer, der er optaget på ”Listen 

over uønskede stoffer”
5. Udførelse af A, B, C-vurdering af anvendte kemiske stoffer9

6. Løbende foretage vurdering af, hvad mulighederne er for at substituere miljøfarlige kemiske stoffer
7. Status for punkterne 1 – 6 fastholdes årligt i et notat i driftsjournalen – se vilkår 15.j

Sagsakter
Oplysninger om virksomhedens miljøforhold er beskrevet og fremsendt af virksomheden.

Relevante dokumenter fra Kerteminde Kommunes sagsnummer 440-2013-13526:

- Ansøgning om ny tilslutningstilladelse - dok.-id.: 440-2013-213723
- Tegninger af kloakforhold fremgår af den spildevandstekniske beskrivelse fra COWI.
- Udkast til tilslutningstilladelse – dok-ID: D2013-22668
- Information fra Kerteminde Forsyning – dok-ID: D2019-109997.

Herudover er anvendt:

- Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlig spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen
- Surface Treatment of Metals and plastics, EUROPA-KOMMISSIONEN
- BAT-resume: Referencedokument om bedst tilgængelige teknikker for overfladebehandling af metaller 

og plastmaterialer, EUROPA-KOMMISSIONEN/Miljøstyrelsen.

Ejerforhold

Virksomhedsejer: Kverneland Group Kerteminde A/S

Tårupstrandvej 25

5300 Kerteminde

Kontaktperson: Helena Nordkvist Kanstrup 

9 Spildevandsvejledningen: Vejledning nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlig spildevandsanlæg
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Virksomhedens adresse: Kverneland Group Kerteminde A/S

Tårupstrandvej 25

5300 Kerteminde

Virksomhedens placering og etablering

Etablering
Virksomheden er en eksisterende virksomhed, der fik tilslutningstilladelse første gang maj 1977 på adressen 
Tårupstrandvej 25.

Placering
Virksomhedens beliggenhed fremgår af bilag 1.

Virksomheden er placeret i Kerteminde kommuneplansområde 3.E.01 i kommuneplan09. Området er udlagt 
til industri.

Virksomheden er desuden omfattet af byplanvedtægt nr. 2. Byplanvedtægten udlægger ligeledes området til 
erhvervsformål.

Mod syd grænser virksomheden op til andre virksomheder i erhvervsområde 3.E.02 og 3.E.03.

Mod øst grænser virksomheden op til 3.F.05, der består af kolonihaver. Syd for kolonihaverne er 
boligområde 3.B.02, samt nord for kolonihaverne er boligområde 3.B.01.

Vest for virksomheden er området 3.F.25 med lokalplan 222 (golfbanen). Lige nord for virksomheden 
fortsætter industriområdet 3.E.01. Længere mod nord fortsætter området 3.F.25.

Virksomheden ligger i område med begrænsende drikkevandsinteresser.

Kerteminde Kommune vurderer, at det ansøgte kan rummes inden for rammerne af byplanvedtægten nr. 2.

Virksomhedens indretning og drift
I eksisterende tilslutningstilladelse er der krav til, at indretning og drift skal svare til det ansøgte. 
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Det kan ikke udelukkes, at vask på vaskepladsen kan være forbundet med olieholdigt spildevand, idet 
vasken forgår med højtryksrenser og 90 grader varmt vand.

For at sikre, at olieudskilleren fungere effektivt er vilkår 15.h stillet.

For at sikre, at indretningen og drift af virksomheden finder sted på en spildevandsteknisk hensigtsmæssig 
facon er vilkår 2, 3, 4 og 5 stillet.

Uheld 
I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal virksomheden straks i tilfælde af væsentlig forurening eller 
overhængende fare for væsentlig forurening forhindre yderligere udledning af forurenende stoffer m.v. eller 
afværge den overhængende fare for forurening. 

Endvidere skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden om alle relevante aspekter af 
situationen. 

Kverneland Group Kerteminde A/S skal i tilfælde af en miljøskade eller en overhængende fare for en 
miljøskade opfylde vilkår 16.

Spildevandsvurdering

Det centrale rensningsanlæg, der behandler det sanitære spildevand og processpildevand fra Kverneland, 
skal efterleve kravene til deres udledning af spildevand og slam.

Slammet udspredes på landbrugsjord og skal derfor efterleve lovgivningen herfor. Lovgivningen stiller krav til 
slammets indhold af stofferne i fodnoterne 10-14. 

Det centrale renseanlæg er et 25.000 PE-anlæg.

For at sikre, at det centrale rensningsanlæg kan efterleve lovgivnings krav (især kvalitetskrav til udspredning 
af spildevandsslam på landbrugsjord), stilles der en række krav. Disse krav til Kverneland Group Kerteminde 
A/S  vurderes i det følgende.
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Sanitært spildevand

Pt. er der på Kverneland Group Kerteminde A/S  ansat 500 medarbejdere, der antages at arbejde 250 dage 
per år og give anledning til 100 l sanitært spildevand/dag eller 12.500 m3 per år, hvilket er beskeden 
mængde i forhold til kapaciteten på det centrale renseanlæg. 

Sanitært spildevand fra personalet kan tilsluttes direkte den kommunale spildevandsledning.

Overfladevand
Fra tage og arealer, der ikke anvendes til forurenende aktiviteter, kan tilføres regnvandssystemet uden 
yderligere vilkår.

Fra befæstede arealer, hvor der sker aktiviteter, der kan give anledning til spild af olie, skal vilkår 3 
efterleves.

Vaskeplads
Der kan på vaskepladsen og befæstede arealer foregå aktiviteter, der kan give anledning til oliespild. På 
vaskeplads foregår vasken med højtryksrenser og 90 grader varmt vand uden sæbe. For at undgå væsentlig 
negativ påvirkning af det kommunale spildevandssystem er der i denne tilladelse opstillet vilkår 3, 15.g og 
15.h. 

Processpildevand

Kerteminde Kommune vurderer, at det især er Kvernelands processpildevand, der kan påvirke kvaliteten af 
slammet fra det centrale renseanlæg. 

Det er især tungmetallerne, der kan give udfordringer for det centrale renseanlæg. De miljøfremmede stoffer 
10), 11), 12), 13) og 14) vurderes ikke umiddelbart at være tilstede i spildevandet fra Kverneland Group 

10 LAS: Lineære alkylbenzensulfonater
11 PAH: Polycykliske, aromatiske hydrocarboner. Σ PAH = Σ Acenaphthen, Phenathren, Fluoren, 
Fluoranthen, Pyren, Benzfluoranthener (b+j+k), Benz(a)pyren, Benz(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren
12 NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet nonylphenol og nonylphenolethoxylater med 
1-2 ethoxygrupper
13 DEHP: di(2-ethylhexyl)phthalat
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Kerteminde A/S . Kerteminde Kommune vurderer derfor, at der umiddelbart ikke er behov for at analyserer 
for disse miljøfremmede stoffer – udarbejdelsen af driftsjournalen sikre fremadrettet, at kendskabet til 
processpildevandet tilvejebringes.

Det er især tungmetallet Nikkel (Ni), der kan udgøre et problem i forbindelse med kvalitet af slammet fra det 
centrale renseanlæg. Vilkår nr. 7 sikrer overblik over indholdet af Ni i spildevandet fra Kverneland Group 
Kerteminde A/S .

Med vilkåret om driftsjournal sikre  overblik over, om relevante tungmetaller kan være tilstede i spildevandet 
fra Kverneland Group Kerteminde A/S og dermed giver behov for analyse for at fastholde kendskab til 
indholdet af tungmetaller i spildevandet.

Bilagsoversigt

Bilags nr. Indhold
1 Oversigtskort i målestok 1:5000, visende virksomhedens beliggenhed

14 PCB7: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 og PCB180
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Bilag 1
Oversigtskort i målestok 1:5000 visende virksomhedens beliggenhed
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