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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, Hårlev Mark 2, 
4652 Hårlev 
 
pK Chemicals A/S har med brev af 9. februar 2011 og supplerende materia-
le søgt om miljøgodkendelse til produktion af polysakkarid på adressen Hår-
lev Mark 2, 4652 Hårlev. Virksomheden har med brev af 1. april 2011 søgt 
om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger 
miljøgodkendelse. 

 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 stk. 
2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der forelig-
ger miljøgodkendelse til produktionen af polysakkarid.   
 
Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de 
vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Vær 
opmærksom på, at virksomheden ikke må påbegynde driften før Miljøstyrel-
sen har meddelt miljøgodkendelse til virksomheden. 
 
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. 
 
Miljøcenter Roskilde (nu Miljøstyrelsen) har den 16. december 2010 med-
delt afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet. Stevns Kommune har i for-
bindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse oplyst, at de vurderer, at 
placeringen af virksomheden på Hårlev Mark 2 i Hårlev, vil være i overens-
stemmelse med planbestemmelserne. 
 

                                                
1
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
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Miljøstyrelsen vurderer, at der kan meddeles miljøgodkendelse til det an-
søgte på visse nærmere vilkår. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Denne tilladelse vil blive annonceret i Stevnsbladet den 30. april 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 meddelt amts-
rådet, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 
7-11 eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 30. maj 
2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljø-
klagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegyn-
der 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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.  
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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 Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Erling Jensen 
72 54 43 47 
haeje@mst.dk 
 
 
 
Kopi til: 
 
Stevns Kommune 
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