
 

Miljøstyrelsen  Roskilde • Ny Østergade 7-11 • 4000 Roskilde 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ros@mst.dk • www.mst.dk 

Roskilde 

J.nr. MST-1270-00810 

Ref. Amj/kalar 

Den 20. september 2012 

 

 BAC Corrosion Control A/S 
   
 Færøvej 7   
 4681 Herfølge  
  

 

 
 
 

BAC Corrosion Control A/S 
Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
 
BAC Corrosion Control A/S, Færøvej 7, 4681 Herfølge, matr. nr. 1a0, 
har med brev af 3. september 2012 søgt om miljøgodkendelse af 
malerhal med afkast og værksted i en eksisterende bygning, som 
ligger som nabo til virksomhedens grund, på Færøvej 6, 4681 
Herfølge, matrikel nr. 1 as. 
 
Ombygningen af den eksisterende hal på Færøvej 6 omfatter 
indretning af 1oo m² til malerhal med opsætning af nye rumadskillere 
samt etablering af udsugningskanaler med riste i gulv, installation af 
udsugnings- og ventilationsanlæg med indblæsning af friskluft via 
pose under loft. Afkastet, som etableres i malerhallen, føres 12 meter 
over terræn. 
 
Herudover forventes det, at alle svejseaktiviteter og øvrige 
værkstedsaktiviteter som f.eks. savning, klipning, bukning og skæring 
flyttes til bygningen på Færøvej 6. 
 
Virksomheden har samtidig 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 malerhal og værksted.   
 
Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 4d. 
Miljøstyrelsen har jf. godkendelsen fra 16. marts 2010 på baggrund af 
en screeening i 2010 truffet afgørelse om, at virksomheden ikke er 
VVM-pligtig.  
 
Den nye aktivitet/overfladebehandlingen i malerhallen forgår med 
pensel og rulle og er derfor ikke en aktivitet, der er omfattet af VVM-
bekendtgørelsen.  
                                                 
1
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
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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 
miljøgodkendelse til malerhal og værksted. 
 
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. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden på baggrund af det indsendte 
projektmateriale vil kunne opnå tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse 
til malerhal og værksted.   
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at 
påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er 
meddelt, ikke påklages. 
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