
DanSpray A/S  v001 2013-12-05       Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed Miljøstyrelsen 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: DanSpray A/S er en nystartet virksomhed som er etableret den 1. oktober 2013. Virksomheden med CVR nr. 35486542 er ejet af henholdsvis 

N.S Holding Drift ApS og CSP Consult A/S.   

Virksomheden planlægger at etablere et nyt produktionsanlæg til fremstilling af værktøjsstål med forventet produktionsstart den 1. oktober 

2014. Byggearbejderne ønskes opstartet hurtigst muligt i 2013 og selve opstillingen af anlægget forventes at vare ca. 20 uger i perioden 1. 

Januar til 31. Maj med forventet opstart for testkørsel omkring 1. juni 2014. 

Navn og adresse på bygherre Danspray A/S 

Industrivej 29 

3300 Frederiksværk 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Chefkonsulent Charlotte Brit Pedersen. C7 Consulting ApS. Mobil tlf.: + 45 21 36 31 11 

Projektets placering Industrivej 29 

3300 Frederiksværk 

Projektet berører følgende kommuner Halsnæs Kommune 

Oversigtskort i målestok Bilag 1 Oversigtskort 

Kortbilag i målestok Bilag 2 Plan 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 

december 2006 

   x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 X   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Eksisterende areal i form af kranbane anvendes. Hallen opføres som en ”beklædning” på 

den eksisterende kranbane. Se bilag 2. 

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 

 

   (x) Ejer af bygning/grund: 

Nordisk Staal Ejendomme ApS 

Industrivej 25 

3300 Frederiksværk 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Areal = 858,4 m
2
 (ca.18 x 50 m) og højde = 12,9 m 

Svarende til 11.610 m
3
. 



4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    højde = 12,9 m 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Råvarerne er kasseret værktøjstål og kasserede stålprodukter eller afklip fra “færdige” 

mellemprodukter eller slutprodukter, der ikke skal tillegeres for at opnå korrekt kemisk 

sammensætning. 
 

Alle tilførte råmaterialer er rene og affedtede, og et procesmæssigt krav for at opnå et 

tilfredsstillende resultat.  

 

Ved sprayforming processen dannes et fuldt homogent - cylindrisk - slutprodukt (kaldet en 

knippel) med en færdig vægt på ca. 5 ton.  Se billede. 

 

 

Se generelle produktionsdata i nedenstående tabel. 

Produktionsdata Enhed Bemærkninger

Arbejdsdage: dage/år 230 46 uger; man-fre

Antal skift: skift/dag 2

Produktionskapacitet: brutto ton/år 4.600

Antal emner / døgn: stk 4

Vægt pr. knibbel ton 5

Opbevaring af råvarer ton 60 Indendørs

Energiforbrug ovn kWh 2.392.000 Smelteovn: 520 kWh/ton

Kvælstofforbrug Nm3/år 2.954.880  2.880 Nm3/h.

230 dg x 4 stk x 70 min = 1.026 timer  

 

 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: X    Ikke relevant 



 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Ikke relevant 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

    Anlægsfasen: Materialer ifm. ny hal. Eksisterende fundament og stålskelet fra kranbanen 

genbruges. Nordisk Staal A/S, som i forvejen ligger på grunden, skal opføre hallen og 

fremstille produktionsanlægget, bortset fra smelteovnen. Der etableres bl.a. et 

produktionskammer.  

 

Arealet befæstes med kørestabilt bundsikringsgrus og på ubefæstede arealer tilsås med 

naturgræs og beplantes. 

 

Driftsfasen: Se pkt. 5. Derudover anvendes mindre mængder inhibitorer til det lukkede 

kølevandssystem, Hydraulikolie og køleolie. 

 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

    I anlægsfasen: Der forventes ikke anvendelse af væsentlige mængder. 

 

I driftsfasen: Processen er ikke vandforbrugende og er forsynet med lukkede kredsløb, der 

ikke forbruger vandværksvand eller udleder processpildevand. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   x Nej 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
      Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Produktionsaffald/genanvendelse:  
Ved fremstillingen udnyttes ca. 90% af det forstøvede materiale, da resten ikke hæfter 
tilstrækkeligt til at kunne blive siddende på det færdige emne. “Overspray” samt støv fra 
processen vil udgøre de resterende ca.10%. Dette materiale vil afhængig af 
partikelstørrelse enten opsamles i filteret eller i bunden af produktionskammeret. Både 
materiale fra filteret og fra bunden af produktionskammeret vil blive opsamlet og tilført og 
genanvendt til ny smelte. Der genereres derfor ikke produktionsaffald fra processen. 
Stålstøvet recirkuleres i processen. 
 
Andet affald:  
Mindre mængder erhvervsaffald der bortskaffes i henhold til kommunens 
erhvervsaffaldsregulativ 
 
Farligt affald:  
Der vil kun blive anvendt få kemikalier og i begrænset omfang. Primært hydraulikolie med 
en forventet mængde på 300 liter. Hydraulikolien udskiftes med flere års mellemrum.    
 
Spildevand: 
Produktionsprocessen medfører ikke produktion af spildevand, jf. pkt. 9.  
 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   x Nej.  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Nej. 
 
Den væsentligste støjbelastning opstår under nedsmeltning af skrot, hvor induktionsovnen 
afgiver en lavfrekvent lyd. Der vil blive sikret at støjniveauet ikke er højere end at 



vejledende grænseværdier kan overholdes. Alle aktiviteter, bortset fra transport til og fra, 
foregår indendørs.    
 
Der er udarbejdet et teknisk notat af SH Akustik, dateret 9. december 2013. I dette notat er 
udført en overslagsberegning af støjudbredelsen fra den planlagte nybygning. 
Beregningerne viser at støjbelastningen fra Danspray A/S vil være mere end 10 dB mindre 
end grænseværdierne i alle de omkringliggende naboområder. Dermed vurderes det at 
støjen fra Danspray A/S ikke vil have væsentlig indflydelse på den samlede støj fra Nordisk 
Coating A/S og Danspray A/S. 
 
Det er desuden vurderet at støjbidraget i forbindelse med transporter til og fra 
virksomheden ikke vil være væsentligt. Der forventes maksimalt 1-2 lastbiler om dagen i 
perioden mellem 7.00-18.00, og ligeledes et lille antal personbiler. Der forventes ca. 10 
ansatte på virksomheden.  Samtidigt betyder virksomhedens placering i forhold til 
boligområder at der ikke vurderes at være problemer i forhold til grænseværdierne.    
 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Nej. 
 
I maj 2002 blev der foretaget en emissionsmåling fra afkastet på den lokalitet hvor 
anlægget dengang var etableret. Som det fremgår af nedenstående tabel lå målingerne af 
alle metaller under detektionsgrænserne og kunne dermed ikke påvises. Støv som blev 
målt før fin filter overholder vejledende grænseværdier.  
 

Parameter Konc. µg/Nm3(tør) Massestrøm g/time

Molybdæn <38 <0,99

vanadium <8,2 <0,22

chrom <2,6 <0,07

wolfram <38 <0,99

mangan <5,3 <0,14

silicium <300 <7,8

Konc. mg/Nm3(tør)

Totalstøv 0,2 4,8  
 
Der etableres tilsvarende filter på det nye anlæg, med filterkrav til leverandøren således at 
det sikres at grænseværdier og B-værdier overholdes. Filterkravet til leverandøren var 
dengang < 2 mg / Nm

3 
. 

 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 
 

   X Produktionen giver ikke anledning til detekterbare vibrationer, da der er tale om en støbning 
og ikke en metalformgivningsproces, hvor der er involveret store proceskræfter. 
 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Nej 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Nej 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Nej. Der etableres ikke ekstra udendørsbelysning i forbindelse med hallen. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X Nej.  

Anlæggets placering      



 

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X Nej 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   (x) Anlægget er i overensstemmelse med lokalplan 03.8 ”Industriområde Nord” fra marts 2011 
hvori det er anført at områdets anvendelse ”fastlægges til erhvervsformål såsom liberale 
erhverv, kontorer, værksteder, vognmandsforretninger, håndværksprægede virksomheder, 
visse overfladebehandlende virksomheder, produktionsvirksomheder, oplagsvirksomheder, 
entreprenørvirksomheder, genbrugsvirksomheder og lignende”. 
 
Der er søgt om dispensation i forhold til lokalplanens bestemmelser om bygningshøjde, jf. § 
9.3, hvori der står at byggeri ikke må være højere end 8,5 m. 
 
Halnæs Kommune, Miljø og Teknik har den 20. november 2013 sendt 
dispensationsansøgning fra ejeren (Nordisk Staal Ejendomme ApS) i nabohøring med frist 
11. december. Kommunen træffer herefter afgørelse på UMT møde den 17. december 
2013. 
 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X Området er udlagt til industriområde i Kommuneplanen, både i den gældende for 2009 og 
den kommende for 2013, der forventes vedtaget i år. Området er omfattet af 3.E1   
Plannavn Industriområde Nord.    

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X Nej 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Nej 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X Nej 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X Nej, jf. pkt. 21 og 22. er anlægget beliggende i et område udlagt til erhvervsområde. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Nej 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X Nej 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

X    Nej 

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   X Nej. I tabel er anført typer og afstande til områderne der ligger tættest på anlægget. Jf. 
afsnit 14 og 15 vurderes der ikke at være spildevand eller luftemissioner der giver anlæg til 
påvirkning af områderne.   
 



Navn Natura 2000 

område

EF 

fuglebeskyttelse

sområde

EF habitat 

områder

Afstand ca. km

Nord Tisvilde Hegn og 

Melby Overdrev

135 H119 3

Øst Arresø, Ellemose 

og Lille Lyngby 

Mose

134 F106 H118 2

Syd Roskilde Fjord 

og Jægerspris 

Nordskov

136 F107

F105

H120

H199

4,5

Vest Hvaet og kystem 

mellem 

hundested og 

rørvig

153 F102 H134 8

 
 
Halsnæs kommune har oplyst at ”Der er ikke kendskab til nogen arter opført på 
Habitatdirektivets bilag IV i området. Det vurderes desuden at lokaliteten ikke er egnet som 
yngle- eller rasteområde for gængse IV-arter, såsom arter af padder eller salamandre, eller 
arter af flagermus.” (email, dateret 04-12-2013) 
 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    X Nej 
 
Overfladevand 
Nej. Der sker ingen indvinding eller tilledning til Arresø. 
  
Grundvand. 
Nej. Der er ikke kortlagt jordforurening på grunden, men der skal foretages analyser ved 
gravearbejder. Der skal ikke foretages væsentlig gravearbejder. I det omfang det skal ske 
vil håndtering ske i henhold til gældende regler for håndtering af forurenet jord.  
 
Grunden ligger i et område hvor der ikke er drikkevandsinteresser.  
 
Naturområder 
Nej, se pkt. 30 
 
Boligområder: 

Nej, se pkt. 13 og 14.. 
 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Nej 



 
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Nej. 
 
Der er ikke fundet arkæologiske værdier på området eller forskellige landskabstræk som 
anlægget kan påvirke.  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X Nej. Se pkt. 30 og 31. 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   X Nej. I det omfang der er fælles miljøpåvirkninger i form af støj og støv fra processerne vil 
disse blive indarbejdet i beregningerne i forbindelse med udarbejdelsen af den 
Miljøtekniske beskrivelse. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Nej 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Ingen påvirkninger af områderne vist i pkt. 30. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    - 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X Nej 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X Nej 

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   X Nej 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Nej 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X Nej 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   X Nej 



 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X Det nye anlæg til sprayforming er gennemgået for mulige miljøpåvirkninger. Samlet set 
vurderes anlægget ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Virksomheden er på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Af VVM vejledningen fremgår at bilag 
2 virksomheder normalt ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, og de generelle 
miljøregler i de fleste tilfælde bør være tilstrækkelige til at sikre miljøet. VVM pligt kan dog 
blive aktuelt, hvis virksomhedens aktiviteter kan påvirke områder som er særligt 
miljøfølsomme eller rummer særlige naturbeskyttelsesværdier. 
 
Det vurderes, at der ikke sker nogen påvirkning af betydning for de anførte områder i 
tabellen i pkt. 30. Der vurderes kun at ske emission i form af støv. Støvmængden er tidl. 
blevet målt til at ligge langt under grænseværdierne og vurderes ikke at kunne påvirke 
områderne.  
 
Miljøpåvirkningerne som følge af produktionen, vurderes som ikke væsentlige og vil blive 
reguleret af virksomhedens miljøgodkendelse. 
 
Det vurderes på baggrund af ovenstående, at anlægget ikke er VVM pligtig. 

 
 
 


