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Afgørelse om, at etablering af nødgenerator, nøddieselpumpe og 
afgrater ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 
 
 
Miljøstyrelsen har den 21. december 2021 modtaget ansøgning fra NLMK DanSteel 
A/S via Byg og Miljø (BOM) om etablering af nødgenerator, nøddieselpumpe og 
afgrater. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af det indsendte materiale vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 
 
Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 
gennemgå en miljøvurderingsproces. Bygherre har ansvar for at indhente eventuelle 
nødvendige tilladelser og dispensationer for at realisere projektet.  
 
Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i 
ansøgningen, i VVM anmeldelsen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering. 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt 
eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens 
§ 39. 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 
fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 
beføjelser for anlægget, jf. §3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2. 
Ansøgningen er vedlagt som Bilag A. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13.a i miljøvurderingsloven: Ændringer eller 
udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, 
er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige 
indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1) 

                                                             
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 
2 BEK nr 1376 af 21/06/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter 
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Projektbeskrivelse 
NLMK DanSteel A/S fik miljøgodkendelse til etablering af slabsovn 3 med 
tilhørende udendørs anlæg i form af bl.a. kran den 27. februar 2019 (godkendelsen 
er senere implementeret i den revurderede miljøgodkendelse fra december 2019). 
Projektet omfatter desuden en nødgenerator en nøddieselpumpe og en afgrater, 
men disse anlæg var ikke beskrevet i det oprindelige ansøgningsmateriale. 
 
Virksomheden har derfor den 21. december 2021 indsendt ansøgning etablering af 
ovenstående nødgenerator, nøddieselpumpe og en afgrater. 
 
Vurdering 
Miljøstyrelsen har på baggrund af ansøgningsmaterialet vurderet, at projektet ikke 
vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke kræver udarbejdelse 
af en miljøvurdering. Dette er uddybet og begrundet nedenfor. 
 
Beskyttet natur 
Nærmeste naturområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 er et område med 
moser og overdrev beliggende ca. 500 meter fra virksomheden.  Den korteste 
afstand fra NLMK DanSteel til Natura 2000-området er ca. 900 m (udkanten af 
Arresødal Skov). 
 
Det vurderes, at projektet ikke forventes at medføre tilstandsændringer i 
naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
 
Projektet er beliggende i en afstand af ca. 900 m fra nærmeste Natura 2000 område: 
(Natura 2000-område nr. 134). På baggrund af projektets karakter, samt den 
faktiske afstand til Natura 2000-området, vurderes det, at projektet ikke i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer og projekter vil påvirke Natura 2000-området 
og dets udpegningsgrundlag væsentligt, hvorved der ikke skal foretages en 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på nævnte Natura 2000-område jf. 
habitatbekendtgørelsen3 
 
Beskyttede arter 
Miljøstyrelsen har hverken kendskab til eller forventning om tilstedeværelse af bilag 
IV arter og/eller rødlistearter, som vil kunne blive påvirket væsentligt. Projektet 
indebærer ikke ændring af jord- og stendiger, fældning af gamle træer, nedrivning 
af ældre bygninger, ændringer af overfladevand herunder søer eller andre 
lokaliteter, som ville kunne fungere som yngle- eller rasteområde for flagermus, 
markfirben, padder eller øvrige bilag IV-arter. Ligeledes medfører projektet ikke 
andre væsentlige påvirkninger uden for projektområdet. 
 
Projektet vurderes ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter at 
forurene, beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for dyrearter, eller ødelægge de plantearter, der er optaget på 
habitatdirektivets bilag IV 
 
Støj og vibrationer 
For at vurdere den fremtidige støjbelastning ved etablering af afgraterne, er der 
foretaget en beregning af støjbelastningen. I samme beregning er indarbejdet 
støjbidrag fra portalkranen. 
                                                             
3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 Gældende om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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Da nødgeneratoren placeres i hus under skorstenen og nøddieselpumpen i en lukket 
støjisoleret container, vurderes disse ikke at bidrage med støj i referencepunkterne. 
Støjberegningerne foretaget på foranledning af virksomheden viser, at den samlede 
støjbelastning fra NLMK Dansteel vil være uændret efter etablering af kran og 
afgrater. 
 
Afgraterens og kranens støjpåvirkning vurderes på den baggrund at være 
ubetydelig. 
 
Affald 
Fra afgrateren vil der genereres affald i form af skæreskæg. Dette opsamles og 
bortskaffes sammen med glødeskaller på samme vis som i den eksisterende 
afgraterproces. 
 
Kystnærhedszone 
NLMK DanSteel er placeret kystnærhedszone men placeret i et erhvervsområde. 
 
Samlet vurdering 
Projektet vurderes ikke at påvirke Natura 2000-0mrådernes udpegningsgrundlag 
eller bilag IV arter. Projektet vil heller ikke påvirke rødlistede eller andre fredede 
arter negativt.  
 
Der vurderes ikke at ske tilstandsændringer i omkringliggende naturområder 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som følge af realisering af projektet. Der 
forventes ikke væsentlige gener for befolkningen i området i hverken anlægs- eller 
driftsfasen, ligesom projektet ikke generer emission eller udledning af stoffer til 
luften eller våde recipienter. 
 
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af 
krav om miljøvurdering, da det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. 
 
Høring 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune 
har den 10. januar 2022, svaret at: 
 
”Halsnæs Kommune kan oplyse, at der ikke er ændringer i oplysningsgrundlaget 
for bilag IV arter. Vi har ingen yderligere bemærkninger til jeres høringsudkast for 
afgørelse om ikke-VVM pligt for ansøgt projekt om etablering af nødgenerator, 
nøddieselpumper og afgrater på NLMK DanSteel A/S.” 
 
Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 11 
januar 2022. 
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 
følger af lovgivningen. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

http://www.mst.dk/
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varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 
100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og 
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk. 
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når 
du klager, skal du betale et gebyr, på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder 
og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside: (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-
foedevareklagenaevnet/vejledning/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke 
modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til Miljøstyrelsen, som videresender anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af afgørelsen dvs. 
den 8. februar 2022. 
 
Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og 
Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at du kan handle efter 
Miljøstyrelsens afgørelse. Udnytter du afgørelsen, indebærer dette ingen 
begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis 
nævnet tillægger en klage opsættende virkning, skal du afvente nævnets afgørelse før 
det anmeldte projekt kan gennemføres, og nævnet kan i den forbindelse påbyde 
påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.” 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Bechmann Nielsen 
Miljøstyrelsen 
 
Kopi til: 

- C7 Consulting A/S v/Rikke N. Riber, rikke@c7c.dk  
- Halsnæs Kommune, mail@halsnaes.dk  
- Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, hvs@sst.dk  
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 
Bilag: 
Bilag A: VVM anmeldelse 
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Ansøgning for 
Miljøgodkendelse/anmeldelse  
Miljøstyrelsen 

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Ejendomme: Ejendomsnr.: 009602, BFE nummer: 9678031

Matrikler: Matrikel nr.: 60a, Ejerlav: Frederiksværk Markjorder

Staalværksvej 5, 3300 Frederiksværk
CVR / RID: CVR:35049479-RID:18525074 

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2021-5529
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (21-12-2021 22:55) 

Projekt: NLMK. Nødgenerator og afgrater til slabsovn 3

Sted(er)

Personer tilknyttet projektet

Navn Projektrettighed Kontaktoplysninger
C7 Consulting A/S, Rikke Riber 
(Indsendt af) 

Projektejer Ravnshøjvej 7A, 4000 Roskilde 
rikke@c7c.dk
+45 22207778

Side 1 ud af 8



Udfyld ansøgning

UDFYLDT 

UDFYLDT 

nmlkj
 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

CVR-nummer
10092922 - NLMK DANSTEEL A/S

P-nummer
1002313890 - NLMK DANSTEEL A/S

Havnevej 33 
3300 Frederiksværk 

 

Ansøgers navn NLMK DanSteel A/S

Adresse Havnevej 33, 3300 Frederiksværk

Virksomhedens navn NLMK DanSteel A/S

Adresse Havnevej 33, 3300 Frederiksværk

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Christian Rørdam

Adresse Havnevej 33, 3300 Frederiksværk

Telefonnummer 26727094

Mailadresse chr@nlmk.com

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Spørgsmål kan rettes til virksomhedens konsulent:

C7 Consulting

Rikke Riber

rikke@c7c.dk

22207778

Bilag
NLMK DanSteel ansøgning om nødgeneratorer og afgrater 001 incl bilag.pdf

Angiv CVR og P-nummer

Ansøger og ejerforhold
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UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Nej 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Ja 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende 
bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når 
de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller 
udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Eventuelle yderligere bemærkninger 
Da projektet ikke medfører øget støj og inden luftemission eller andre 
væsentlige miljøpåvirkninger vurderes projektet ikke VVM-pligtigt. 

Redegørelse:
Se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Markeret ikke relevant: 

Se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Markeret ikke relevant: 

Se vedhæftede ansøgning 

Markeret ikke relevant: 

Placering fremgår af vedhæftede ansøgning 

Markeret ikke relevant: 

Se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Redegørelse:
Se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Forholdet til VVM 

Beskriv det ansøgte projekt

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Oversigtsplan af virksomhedens placering 

Tegninger over virksomhedens indretning 

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer for 
overfladebehandlingen

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik 
(BAT)
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UDFYLDT 

UDFYLDT 
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nmlkj
 

Markeret ikke relevant: 

De aktuelle ændringer er ikke relateret til BREF /BAT

Markeret ikke relevant: 

Ingen nye afkast, se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Markeret ikke relevant: 

Se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Markeret ikke relevant: 

Se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Markeret ikke relevant: 

Se vedhæftede ansøgning for nærmere beskrivelse

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2 Der fortages ingen bygningsmæssige udvidelser

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2 Der fortages ingen bygningsmæssige udvidelser

Angiv om der er behov for grundvandssænkning Nej 

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2 Ikke relevant

Angiv måleenhed ha eller m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2 Ikke relevant

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3 Ikke relevant

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m Ikke relevant

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen Ikke relevant

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Tegninger med placering og nummerering af 
virksomhedens luftafkast

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra 
produktionen ønskes afledt til

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

VVM - Arealanvendelse
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Angiv anlægsperioden Der anvendes beton til fundamenter og stål til maskiner

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden Ingen væsentlige

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden Ingen ændring i spildevand som følge af etableringsfasen

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden Ingen ændring til håndtering af regnvand som følge af etableringsfasen

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen Ingen ændringer som følge af det ansøgte

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen Ingen ændringer som følge af det ansøgte

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen Ingen ændringer som følge af det ansøgte

Vand – mængde i driftsfasen Ingen ændringer som følge af det ansøgte

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden Ingen ændringer som følge af det ansøgte

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne 
oplyse naboarealer og omgivelserne? 

Nej 

Hvis ja, angiv og begrund omfanget Ingen ændringer i forhold til nuværende forhold som følge af det ansøgte

Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning? Nej 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens 
vejledninger eller bekendtgørelser om støj? 

Ja 

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger 
eller bekendtgørelser Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/1984, 1996 Ekstern støj fra virksomheder

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

Ja 

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 

Ja 

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

Se vedhæftede ansøgning

Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i 
anlægsperioden og/eller i driftsfasen? 

Nej 

Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse 

Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet 

Se vedhæftede ansøgning

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

VVM - Miljøforhold
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Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening? 

Nej 

Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, 
regler eller bekendtgørelser.

Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for luftforurening? 

Ja 

Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for 
overskridelsen. 

Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i 
anlægsperioden eller i driftsfasen? 

Nej 

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse. 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-
dokumenter? 

Ja 

Hvis ja, angiv hvilke. 
Virksomheden er omfattet af FMP BREF, men de ansøgte ændringer er 
ikke relevant i denne sammenhæng.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? Ja 

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan 
overholdes. 

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej 

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? 

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne 
overholdes. 

Virksomheden er omfattet af FMP BREF, men de ansøgte ændringer er 
ikke relevant i denne sammenhæng.

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Ja 

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja 

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

Nej 

Hvis ja, angiv hvilke

VVM - Forhold til BREF

VVM - Projektets placering
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Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Ja 

Bemærkning til overstående Virksomheden er beliggende i et område, der allerede er udlagt til 
erhvervsområde.

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej 

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype 
i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

Ca. 500 m

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Halsnæs Kommune har i 2014 i forbindelse med høring af Duferco 
Danish Steel A/S’ miljøgodkendelse oplyst:”Halsnæs Kommune har ikke 
kendskab til bilag IV-arter omfattet af Habitatdirektivet på og omkring 
stålvalseværkerne. Vi finder sandsynligheden for forekomst meget lille”.

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område. Ca. 180 m

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde. Ca. 900 m

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og 
krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet? 

Ja 

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 
udpeget som område med risiko for oversvømmelse. 

Nej 

Bemærkning til overstående jf. Klimatilpasningsplan for Halsnæs Kommune. Kommuneplantillæg nr. 3 
til Kommuneplan 2013-2025

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

Nej 

Bemærkning til overstående Jf. https://oversvommelse.kyst.dk/

Er projektet placeret i et område med særlige 
drikkevandsinteresser? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)? 

Nej 

Bemærkning til overstående

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? Nej
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Eventuelle yderligere bemærkninger 

Andre relevante oplysninger
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