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Virksomheder 

J.nr. 2021-67212 

Ref. Anjro/major 

Den 24. januar 2022 

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for test af blandeudstyr i bygning C 
 
Miljøstyrelsen har den 09.12.2021 modtaget jeres ansøgning om test af blandeudstyr i produk-
tionsudviklingscentret i bygning C via Byg og Miljø. Placering af produktionsudviklingscentret 
fremgår af bilag A. 
 
Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til øget forurening eller til æn-
drede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 
Virksomheden er er omfattet af bilag 1, pkt. 6 a):  
”Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i industriel målestok af stoffer ved ke-
misk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstil-
ling af organiske grundkemikalier” 

Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 1, pkt. 6 så 
er den ansøgte ændring/udvidelse ikke omfattet af dette punkt, fordi der er tale om en udvi-
delse af en miljøgodkendt aktivitet. Det ansøgte hører derfor under bilag 2 punkt 13 a). 
Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er god-
kendt, 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). 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en screening af det ansøgte projekts virkning på miljøet, jf. lovens 
bilag 3. Styrelsen har truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om mil-
jøvurdering.  

 
Oplysninger i sagen 
Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til flytning og udvidelse af produktionsudvik-
lingscentret den 28.04.2021. Godkendelsen rummer tilladelse til at anvende en række forskel-
lige metaller, herunder mangan og nikkel. Der er ikke tilladelse til anvendelse af lithium. 
 
Ansøgt blandeprojekt 
Der er søgt om tilladelse til test af blandeudstyr til pulverblandinger i produktionsudviklings-
centret i bygning C. Der ønskes gennemført 10 tests, hvor LNMO-materiale blandes med et 
lithiumsalt. Testene udføres over 30 timer. 
 
Ved testen indgår der mindre end 25 kg ren lithium, og mindre end 500 kg LNMO-materiale.  
 
LNMO indeholder hovedsagligt manganforbindelser og mindre mængder af nikkelsalt. Anven-
delsen kan ske inden for rammerne af miljøgodkendelsen til produktionsudviklingscentret. 
 
 
                                                             
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1218 af 25/11/2019 
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Udsugning fra blandingen ledes til afkast via HEPA-filter.  
 
Støjforhold ændres ikke. Mængde og sammensætning af overfladevand ændres ikke. Der op-
står ikke spildevand. 
 
Der vil opstå 10 kg pulveraffald og 100 kg emballageaffald. Håndtering og affaldstype ændres 
ikke. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Jord og grundvand 
De anvendte stoffer er på fast form og anvendes i en begrænset mængde i en kort periode. Alle-
rede gældende vilkår for håndtering af råvarer, færdigvarer og affald vil være overholdt, og be-
lægninger efterses regelmæssigt. Risikoen for jord- og grundvandsforurening anses på den 
baggrund for værende minimal.  
 
Der er tidligere gennemført en undersøgelse af basistilstanden i jord og grundvand på virk-
somheden, herunder for produktionsudviklingscentret bl.a. for mangan og nikkel. Den an-
vendte mængde af lithium er så lille (mindre end 25 kg), at der ikke vurderes at kunne ske en 
længerevarende påvirkning af jord og grundvand. På den baggrund vurderes ikke at være be-
hov for at lave en undersøgelse af basistilstanden i jord og grundvand mht. lithium. 
 

Luft 
Udsugning fra blandingen ledes til afkast via HEPA-filter (absolutfilter). Som følge af høj ren-
segrad og få driftstimer relateret til det ansøgte, vurderes de udledte støvmængder at være ab-
solut minimale.  
 
Koncentrationer af metaller i den rensede luft vil ligge langt under de vejledende emissions-
grænser, og udledningen vil ikke bidrage til en mærkbar øgning af immissionen. 

 

Øvrige forhold 

Der opstår ikke spildevand, og støjforhold ændres ikke. Der vil opstå mindre mængder affald, 

som håndteres iht. tidligere fastsatte vilkår herfor.  

 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter en anden lovgivning. 
 
Høringer 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af risikomyndighederne, som ikke har haft bemærknin-
ger til sagen. 
 
Virksomheden har haft udkast til afgørelse (fremsendt 18.01.2022). Virksomheden har frem-
sendt bemærkninger for så vidt angår ønske om fortrolighed, og afgørelsen er tilpasset i for-
hold hertil. 
 

Klagevejledning  
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,  
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekrea-
tive interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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 til-
gængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 
for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalings-
kort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemme-
side (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 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 truf-
fet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 21. februar 2022.  

 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler 
en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 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 afgørel-
sen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over 
afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fri-
taget 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 

Anne-Louise Jørgensen 

 

 
 
Kopi til:  
Frederikssund Kommune  

 
 
epost@frederikssund.dk  

Danmarks Naturfredningsforening  dn@dn.dk  
Friluftsrådet  fr@friluftsraadet.dk  
Dansk Ornitologisk Forening  dof@dof.dk  
Styrelsen for Patientsikkerhed  stps@stps.dk  

 

   

  

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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BILAG A 
 
Virksomhedens og produktionsudvidelsescentrets placering i forhold til omgivelserne. 

 

 

 

 

Produktionsudviklings-

center 

Haldor Topsøe 


