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Virksomheder 

J.nr.  

Ref. BJENS 

Den 12. januar 2022  

 

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for udvidelse af ammoniakkøle-

anlæg 

 

Miljøstyrelsen har den 9. januar 2022 modtaget jeres ansøgning om udvidelse af 

ammoniakkøleanlæg ved tilbygning til bygning CY via Byg og Miljø. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelsen ikke giver anledning til øget forurening eller 

til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor 

ikke nødvendig. 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-

relsen tager dette til efterretning, da der ikke vurderes at være nogen miljøpåvirk-

ninger, som falder ind under kravene i miljøvurderingsloven, og det derfor ikke er 

nødvendigt at foretage en screening efter denne lov. 

 

Oplysninger i sagen 

Ansøgningen ses i bilag A, inklusiv bilag 1 og dele af bilag 2. 

 

Risikoforhold behandles efter risikobekendtgørelsen. 

 

Høring 

Udkast til afgørelsen har været i høring hos Kalundborg Kommune og Novo Nor-

disk, som ikke har haft bemærkninger til afgørelsen. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Som det fremgår af bilag A, støjberegning, medfører udvidelsen ikke nogen øget 

støjbelastning i omgivelserne. Det fremgår ligeledes af den miljøtekniske beskri-

velse, at der er tale om en udvidelse med samme teknologi som hidtil. Virksomhe-

den er reguleret af en miljøgodkendelse, som blev revurderet i 2020, og vilkårene i 

denne er tilstrækkelige til at regulere udvidelsen af køleanlægget. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
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Der resterer en kvantitativ risikovurdering og udarbejdelse af et anlægsdokument. 

Dette skal foreligge, inden anlægget kan tages i brug. 

 

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

Meddelelsen om at projektet ikke skal screenes efter Miljøvurderingsloven annon-

ceres ikke og kan ikke påklages. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret 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 ønsket un-

derretning om afgørelsen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med  

NemID/MitID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 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/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om 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 den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 9. februar 2022.  

 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Bente Jensen 

+45 22 46 52 73 

 

 

 

 

Kopi er sendt til:  

Novo Nordisk A/S, elja@novonordisk.com; kkhj@novonordisk.com  

Kalundborg Kommune, kalundborg@kalundborg.dk; peol@kalundborg.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

Styrelsen for Patientsikkerhed, stps@stps.dk  

Region Sjælland, regionsjaelland@regionsjaelland.dk  

  

mailto:elja@novonordisk.com
mailto:kkhj@novonordisk.com
mailto:kalundborg@kalundborg.dk
mailto:peol@kalundborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:stps@stps.dk
mailto:regionsjaelland@regionsjaelland.dk


 

 Side 4 af 16  

BILAG A 
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