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Afgørelse kun fremsendt på mail 
 

 
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
 
TripleA A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld, har med brev af 
12.04.2012 søgt om miljøgodkendelse af virksomhed til udvinding af 
proteiner fra bælgplanter. Produktionen etableres i eksisterende 
fabriksbygninger. I har med brev af 06.05.2012 søgt om tilladelse til 
at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en 
miljøgodkendelse. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1  
§ 33 stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, 
før der foreligger en miljøgodkendelse af etablering af virksomhed til 
udvinding af proteiner fra bælgplanter.   
 
Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser 
ikke de vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i 
miljøgodkendelsen. I skal være opmærksomme på, at virksomheden 
ikke må påbegynde driften, før Miljøstyrelsen har givet 
miljøgodkendelsen. 
 
Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse, før 
virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 
 
Baggrund for afgørelsen 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der gives 
tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet 
miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en 
lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en forudsætning, at den 
godkendende myndighed vurderer, at virksomheden/anlægget kan 
opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på 
stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 
 
                                                 
1
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
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Miljøstyrelsen vurderer, at TripleA A/S kan opnå miljøgodkendelse til 
den ansøgte produktion.  
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at 
påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er 
meddelt, ikke påklages. 
 
 
Kopi til: 
Vibeke Volmers, Hedensted Kommune 
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