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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde    
 
Emmelev A/S v/ WH – Rådgivende Ingeniører har ved brev af 26. marts 
2007 søgt om miljøgodkendelse til en forøgelse af produktionskapaciteten 
samt etablering af to spildevandstanke og forlængelse af en hal.  
 
Virksomheden v/ rådgiver har desuden ved brev af 13. juni 2007 ansøgt om 
tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder ved to nye spilde-
vandstanke samt forlængelse af hal og samtidig flytning af læsseplads før 
der foreligger miljøgodkendelse af det ansøgte. Ansøgningen vedr. spilde-
vandstankene er den 28. juni 2007 trukket tilbage. 
 
 
Afgørelse 
 
Miljøcenter Odense tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 
33, stk. 2, at Emmelev A/S påbegynder bygge- og anlægsarbejde, før der 
foreligger miljøgodkendelse af det ansøgte, for så vidt angår forlængelsen 
af den ene hal mod nord og flytningen af læssepladsen herved. 
  
Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen til at påbegynde byg-
ge- og anlægsarbejder medfører ikke begrænsninger i de vilkår, der senere 
kan meddeles i miljøgodkendelsen2.  
 
Følgende bedes iagttaget, herunder en række krav, som må forventes stillet 
i miljøgodkendelsen af produktionsudvidelsen, når denne foreligger: 
 

- Etableringen skal ske i overensstemmelse med de foreliggende op-
lysninger (jf. ansøgningsmateriale og supplerende oplysninger). 
 

- Der må forventes krav om etablering af automatisk portlukning i den 
nordlige ende af den nye haltilbygning. 

 

                                                 
1 Lov om miljøbeskyttelse, lovbkg. nr. 1757 af 22. december 2006. 
2  Bestemmelsen om bygherrens ansvar indebærer, at virksomheden som udgangspunkt 
ikke kan påberåbe sig økonomiske hensyn (værdispildsbetragtninger), hvis den efterfølgen-
de miljøgodkendelse indeholder vilkår, som forudsætter eller stiller krav om større, byg-
ningsmæssige ændringer, eller hvis godkendelse til det ansøgte undtagelsesvis helt nægtes.  
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- Læssepladsen, der skal flyttes som en konsekvens af at hallen for-
længes, skal nyetableres, så der er mulighed for opsamling af spild, 
og så kravene i øvrigt til den eksisterende læsseplads også efterle-
ves ved den nye plads. Tilsvarende krav til den nye læsseplads må 
forventes meddelt. 

 
- Til gulvet i hallen og den nye læsseplads skal anvendes materiale 

som er tæt, egnet og bestandigt overfor de stoffer, som opbevares 
og håndteres heri og herpå. Der må forventes vilkår herom.  

 
Det bemærkes, at: 
 

- tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder ikke erstatter 
de byggetilladelser, som skal indhentes hos kommunen 
 

- driften af anlæggene må ikke påbegyndes, før Miljøcenter Odense 
har meddelt miljøgodkendelse hertil. Der må ikke opsættes nyt pro-
duktionsudstyr i den nye del af hallen, før godkendelsen heraf fore-
ligger. 

 
 

Baggrund for afgørelsen 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladel-
se til igangsættelse af bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgod-
kendelse, hvis anlæg sker i overensstemmelse med en gyldig lokalplan eller 
byplanvedtægt. Det er endvidere en forudsætning, at der forventes at kunne 
meddeles miljøgodkendelse til det ansøgte.  
 

- Området, som halforlængelsen etableres i, er omfattet af lokalplan 
E-03-05, og det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplanens 
formål og retningslinier. 
 

- Miljøcenter Odense er i øjeblikket ved at behandle ansøgningen om 
miljøgodkendelse. Der er endnu ikke truffet afgørelse om eventuel 
VVM-udarbejdelse i forbindelse med den samlede ansøgning.  
 
Den eksisterende hal er 25 meter bred og 220 meter lang. Der er ta-
le om en forlængelse på 17 meter (svarende til 425 m2), hvilket i for-
hold til den hidtidige bygnings- og anlægsmasse på stedet ikke vur-
deres at være væsentlig.  
 
Miljøcenter Odense har endvidere lagt vægt på, at etableringen af 
hallen i sig selv ikke medfører en mer-produktion og heller ikke for-
ventes at give anledning til ændring af miljøpåvirkningerne. Hallen i 
sig selv vurderes således at kunne indeholdes i virksomhedens ek-
sisterende miljøgodkendelser.  
 
Formålet med udvidelsen af hallen er at skabe plads til nyt materiel i 
produktionen, herunder varmepande og pressere. Varmepanden er 
allerede etableret – uden forudgående tilladelse – og stikker pt. fy-
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sisk ud af gavlen i den eksisterende hal. Hullet i gavlen blev af Miljø-
center Odense den 16. februar 2007 påbudt inddækket, og det blev  
samtidig indskærpet Emmelev, at dén produktionsforøgelse som 
varmepanden muliggør, ikke må udnyttes, før produktionsudvidelsen 
er miljøgodkendt. Dette står naturligvis stadig ved magt. 
 
De nye pressere, som også skal være i den nye del af hallen, er 
endnu ikke etableret, og de må hverken monteres eller ibrugtages, 
før der er meddelt miljøgodkendelse hertil.  
 
 

Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Denne tilladelse vil blive annonceret i OmrådeAvisen Nordfyn tirsdag den 3.  
juli 2007. 
 
Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

- ansøgeren 
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
- kommunalbestyrelsen 
- embedslægeinstitutionen 
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de 

har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslo-
vens §§ 99 og 100 

- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur 
og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har med-
delt amtsrådet, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ, eller via post@ode.mim.dk. Klagen skal 
senest være modtaget den 31. juli 2007 kl.16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det ma-
teriale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. De vil få besked, hvis vi 
modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Eventuelle klager har i udgangspunktet ikke opsættende virkning, dvs. tilla-
delsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel 
klage, med mindre nævnet bestemmer andet. Dette indebærer dog ingen 
begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgø-
relsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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Med venlig hilsen 
 
 
Janne Horsbøl  
72 54 84 78  
jahor@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi:  
Nordfyns Kommune, post@nordfynskommune.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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