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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
 
BAC Corrosion Control A/S har med brev af 19. april 2011 søgt om miljø-
godkendelse af bygnings- og driftsmæssige udvidelser af eksisterende mil-
jøgodkendt virksomhed, der foretager støbning af ikke-jern metaller. Virk-
somheden har samtidig med brev af 19. april 2011 søgt om tilladelse til at 
igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 
§ 33 stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der 
foreligger miljøgodkendelse til udvidelsen.  
 
Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de 
vilkår, Miljøstyrelsen Roskilde efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendel-
sen. Vær opmærksom på at virksomheden ikke må påbegynde driften før 
Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt miljøgodkendelse til udvidelsen.    
 
Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virk-
somheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 
 
Baggrund for afgørelsen 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladel-
se til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodken-
delse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplan-
vedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, 
at virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksom-
heden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for 
omgivelserne. 
 
Virksomheden blev i marts 2011 miljøgodkendt af Miljøstyrelsen Roskilde til 
støbning af mere end 20 tons pr. dag.  
I 2011 har virksomheden søgt om en mindre produktionsudvidelse, da der 
skal opføres en tilbygning til hal III, hvor der skal placeres en slyngrenser 
mere, og der skal opstilles en profilskærer i hal IV. 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at der kan meddeles godkendelse til den 
ansøgte udvidelse. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
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Miljøcenter Roskilde vurderer, at udvidelsen ikke vil være til skade for miljø-
et. Derfor er udvidelsen ikke omfattet af VVM-reglerne, og der skal således 
ikke gennemføres en screening.   
 
Køge Kommune har den 2. maj 2011 oplyst at Kommunen ikke har kom-
mentarer til udvidelsen.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Denne tilladelse vil blive annonceret i Køge onsdag den 18. maj 2011. 
 
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
 
Klagevejledning  
Klager sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7, 4000 Roskilde 
eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 15. juni 2011 in-
den kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresender klagen til Natur- og Mil-
jøklagenævnet.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, 
at der indbetales et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. 
Behandlingen af klagen påbegyndes ikke, før gebyret er modtaget. Indbeta-
les gebyret ikke rettidigt bortfalder klagen. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndig-
heder. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk
 
Afgørelsen kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen, Roskilde eller ses på 
www.mst.dk/annoncering. 
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen 
besvares på 72 54 43 55 eller kalar@mst.dk. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilla-
delsen. Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø-
klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Larsen  
72 54 43 55 
kalar@mst.dk 
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