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Virksomheder 
J.nr. MST-1270-00801 
Ref. hebec/subjo 
Den 3. maj 2013 

       
 
  
  
Påbud om ændring af matrikel nr. i virksomhedens Miljøgodkendelse 
af 8. december 2010. 
 
Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby påbydes hermed at ændring af 
matrikel nummer i Miljøgodkendelse af 8. december 2010  
 

fra:  Matrikel nr. Ejby By, Ejby 22 a 
 
til: Matrikel nr. Ejby By, Ejby 22 c og 22 e 

 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 31 og træder i kraft den 3. maj 
2013. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 23. oktober 2012 påbud om ændring af matrikel 
nummer i Miljøgodkendelse af 8. december 2010. 
 
Miljøstyrelsen har ikke modtaget kommentarer fra virksomheden vedrørende 
ændringspåbudet. 
 
Baggrund for påbuddet 
I forbindelse med virksomhedens anmeldelse af etablering af parkeringsplads på 
et areal nordvest for virksomhedens nuværende fabriksareal, er det konstateret, at 
Miljøgodkendelsen af 8. december 2010 fejlagtigt oplyser matrikel nummeret 22 a 
for virksomhedens fabriksaktiviteter.  
 
Virksomhedens fabriksaktiviteter finder rettelig sted på matrikel nr. 22 c, og med 
den nu etablerede parkeringsplads, også på matrikel nummer 22 e. 
 
Christian Nielsen Strandmøllen A/S er det moderselskab som ejer Strandmøllen 
A/S og som samtidig ejer Matrikel nr. Ejby By, Ejby 22 a, 22 c og 22 e.  
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Virksomheden Strandmøllen A/S bor til leje på matrikel nr. Ejby By, Ejby 22 c og 
nu 22 e, hvor parkeringspladsen er beliggende. 
 
Matrikel nr. 22 a forpagtes for nærværende til landbrug og er ikke en del af 
virksomhedens fabriksaktiviteter. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 
Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk . Klagen skal være modtaget 
senest den 3. juni 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.” 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 
Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller 
mst@mst.dk. 
 
Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Bechmann Nielsen 
Miljøstyrelsen Virksomheder 
  

mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/
http://www.mst.dk/

