
 

 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Novo Nordisk Kalundborg – Finrensning GB 

MST-journalnummer: 2022 - 26557 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, 

resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Ny pilot facilitet med finrensningsprocesser, tilsvarende 
eksisterende finrensningsfabrikker. 

Se bilag 8 – Projektbeskrivelse til Miljøteknisk 

beskrivelse. 
 

  

 
Bilaget vedlægges ikke afgørelsen. 
Der udføres en ny produktionsbygning GB på ca. 2.100 m2 (se 

figur 2) og en nedgravet tankgård til tanke med ethanol og 

waste.  

 
 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 

2880 Bagsværd 

Telefonnummer: 44 44 88 88 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherres kontaktperson 

Else Juul Andersen 
Krogshøjvej 44 

2880 Bagsværd 
Telefon-nr.: 3079 9057 

e-mail: elja@novonordisk.com 

 
  
 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For 
havbrug angives anlæggets geografiske 

placering angivet ved koordinater for 

havbrugets 4 hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 datum). 

Novo Nordisk A/S 
Bygning GB 

Hallas Allé 1 

Matrikelnummer: 3u. Rynkevang Gårde, Årby 

 
  

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner 

(omfatter såvel den eller de kommuner, som 

projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 

projektet) 
 

Kalundborg Kommune 
 

Kalundborg Kommune har haft projektet i høring. 

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 
skal angives). For havbrug angives anlæggets 

placering på et søkort. 

Se kortbilag VVM (1:50.000)  
 

Se bilag, figur 1 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 

(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

Se kortbilag VVM (1:5.000)  
 

Se bilag, figur 2 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM). 

 
X 

Projektet er ikke selvstændigt omfattet af 
punkterne på bilag 1. 

  

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM). 
X  

Punkt på bilag 2: 13a 
 

Projektet er ikke omfattet af bilag 2 punkt 13a, men af bilag 2 
punkt 6a. 

 
Virksomhedens hovedaktivitet er bilag 1, punkt 6e. Det 

aktuelle projekt er imidlertid et selvstændigt projekt til 

fremstilling af teststoffer. 

 
 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 

som projektet omfatter angives navn og 

adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

 
Bygherre ejer arealet 

 
Ingen bemærkninger. 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering   - 
 

Ingen bemærkninger. 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2 - 
 

  

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

  

Ca. 3100 m² (incl bebyggelse) 

 
  

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 

  
 

Kalundborg Kommune har udtalt, at projektet, som 

indbefatter forøget bygningsvolumen, kan rummes inden for 

lokalplanens rammer. 
 
. 

 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 

meget i m 

Intet behov 
 

Projektets samlede grundareal angivet i ha 

eller m2 

  
 

  

Projektets bebyggede areal i m2 2100 m² 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Projektets nye befæstede areal i m2 Ca. 3100 m² 
 

  

Projektets samlede bygningsmasse i m3 23.000 m³ 
  

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

11 m 
Der vil ikke forkomme nedrivninger af 

eksisterende bygninger ifm. projektet. 

 
  

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

   
 

Ingen bemærkninger. 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 

mængde: 

Anlægsarbejdet indebærer brug af 

almindelige byggematerialer i form af jord, 

grus, stål og beton.  

 

Vandmængde i anlægsperioden Ca. 250 m³/måned til brug i skurvogne 
 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden Der forventes der ikke at opstå affald i 

anlægsperioden, da der ikke skal foretages 

nedrivninger ifm. projektet  

 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Ca. 250 m³/mdr. fra skurvogne. 

 

 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

søer, hav i anlægsperioden 

Der vil ikke blive ledt spildevand direkte til 

recipient i anlægsperioden. 

 

 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

Ledes via sitens nuværende anlagte 

drænsystemer og regnvandskloaker. 

Forventes at vare i perioden fra 06/2022 til 

3/2023  

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 

ind og ud samt angivelse af placering og 
opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet 

i driftsfasen: 

 Se Miljøteknisk beskrivelse samt bilag 2 og 3 

(Emissionsoversigt og Råvareliste) 

 
Oplysningerne er fortrolige. Miljøstyrelsen er i besiddelse af 

oplysningerne. Den primære risikomiljømæssige råvare er 
ethanol. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Råvarer vil blive tilkørt i dagtimerne. Råvarer, 
mellemprodukter og færdigvarer opbevares enten indendørs i 

den nye bygning GB eller i de nye tanke. 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen    
 

  

Mellemprodukter – type og mængde i 
driftsfasen 

  
 

  

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen   
 

  

Vandmængde i driftsfasen   
 

Vandmængde ca. 2.500 m3 årligt. 

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge 

af projektet i driftsfasen: 

  
  

Affald vil blive fraført i dagtimerne. 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

Farligt affald:  Ca. 6.800 tons årligt 
 

Andet affald:  Ca. 13 tons årligt 
 

Spildevand til renseanlæg:  Ca. 2500 m³/år 
 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 
sø, hav: 

Der ledes ikke spildevand direkte til recipient 
 

Håndtering af regnvand: Regnvand ledes via sitens nuværende 
drænsystemer og regnvandskloaker 

 

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning?  

 
X Faciliteten forsynes med vand som resten af 

fabrikken 

 
Ingen bemærkninger 

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 
af standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse? 

 
X Nej. Projektet er listepunkt D210a i 

godkendelsesbekendtgørelsen 

 
Ingen bemærkninger 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 

angivne standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelse? 

  
NA 

 
Ikke relevant. 

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

 
X Projektet er på bilag 2 i 

godkendelsesbekendtgørelsen 

 
Ingen bemærkninger. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

  
NA 

 
Ikke relevant. 

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

 
X Projektet er på bilag 2 i 

godkendelsesbekendtgørelsen 

 
Ikke relevant. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

  
NA 

 
Ikke relevant. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 
Miljøstyrelsens vejledninger eller 

bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

X  

 Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984 
 Måling af ekstern støj fra virksomheder nr. 6/1984 
 Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 

5/1993 

 Kalundborg Kommunes forskrift for udførelse af 
midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter 

 
Ingen bemærkninger. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

Der vil ikke forekomme væsentlige 
vibrationer under anlægsarbejdet, som 

desuden vil kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj. 

 
Kalundborg Kommune er tilsynsmyndighed for 
anlægsarbejdet. Kommunen har ikke haft bemærkninger til 

støj eller vibrationer. 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 

udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

Se bilag 7 til Miljøtekniskbeskrivelse vedr. 

støj. 

 
Den samlede virksomhed har støjgrænser, som i nattetimerne 

er lempet i forhold til de vejledende støjgrænser. 
Det ansøgte projekt vil ikke være til hinder for, at støjen med 

tiden bliver nedbragt til de vejledende støjgrænser. 

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

X  
 Luftvejledningen nr. 2/2001 

 

 
Ingen bemærkninger. 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening? 

X 
 

Anlægsarbejdet vil kunne overholde de 
vejledende grænseværdier for luftforurening 

 
Ingen bemærkninger. 

19. Vil det samlede projekt, når 

anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger 

om de indvirkninger, projektet kan forventes 

X 
 

Se Miljøtekniskbeskrivelse afsnit H1. 
 

Der vil være en begrænset luftforurening fra projektet. 

Luftforureningen fra alle virksomhedens afkast måles løbende, 
og det sikres, at de vejledende grænser fra den samlede 

virksomhed overholder de vejledende grænser. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

  
 

 
Erfaringsmæssigt er der ingen støvgener fra virksomhedens 

produktion. 

I anlægsperioden? 
 

X I anlægsfasen vil det blive begrænset og 
primært til borttransport af jord/grus 

 
 

I driftsfasen? 
 

X Der etableres filtre på evt. støvende afkast, 

så det sikres, at driften ikke bidrager med 
støvemissioner 

  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 

eller øgede lugtgener 

  
 

 
Ingen bemærkninger. 

I anlægsperioden? 
 

X Der vil ikke forekomme lugtgener i 

anlægsperioden. 

 
  

 
I driftsfasen? 

 
X Der forventes ikke øgede lugtgener i 

driftsfasen i lighed med de øvrige 
finrensningsfabrikker. 

 
  

22. Vil projektet som følge af projektet have 

behov for belysning som i aften og nattetimer 
vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

  
 

 
Ingen bemærkninger. 

I anlægsperioden? 
 

X Der vil ikke være lyspåvirkning af nabo og 

omgivelser uden for området i aften og 
nattetimer.  

  

I driftsfasen? 
 

X Belysning i og omkring faciliteten vil være 
som for de øvrige fabrikker på siten. Der vil 

dermed ikke være lyspåvirkning af nabo og 
omgivelser uden for området i aften og 

nattetimer.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

23. Er projektet omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 

kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 
X Projektet er i sig selv ikke omfattet af 

risikobekendtgørelsen, men hele site 

Kalundborg er kolonne 3 virksomhed. Se 

risikovurdering for projektet i bilag 6 til 

Miljøtekniskbeskrivelse. 

 
Projektet vil blive vurderet i henhold til risikobekendtgørelsen, 
og risikomyndighederne vil tage stilling til, om der skal ske 

opdateringer i risikohåndbogen.  
 

 

 
 

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

X 
 

 
 

Ingen bemærkninger. 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

 
X  

 
Ingen bemærkninger. 

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

 
X  

 
Projektet anvender alene arealer, som i dag er omfattet af 

virksomhedens samlede drift. 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 
X  

 
Ingen bemærkninger. 

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

 
X  

 
Virksomheden ligger inden for kystnærhedszonen. 

Den er beliggende i et område, som i kommuneplan og 
lokalplan er udlagt til erhverv, og hvor der ligger  

industrivirksomheder. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? (skov er et bevokset areal 

med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville 

danne sluttet skov af højstammede 
træer, og arealet er større end ½ ha 

og mere end 20 m bredt.) 

 
X Nej 

 
Ingen bemærkninger. 

30. Vil projektet være i strid med 
eller til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X Nej 

 
Ingen bemærkninger. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste beskyttede naturtype i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. 

  
Ca. 290 m nordøst, 370 m nordvest og 460 m syd for 
projektet, ligger der små beskyttede søer. 

 

 
Ingen bemærkninger. 

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

 
X Nej 

 
Der er ikke kendskab til beskyttede arter i området. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
Ca. 1,4 km nordøst for projektet, ligger en fredet 

kirkegård. 

 
 Ingen bemærkninger. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 

2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  
Der er ingen udpegede Natura 2000 eller Ramsar-områder 

i nærheden af projektet  
 

 
Natura 2000-område 166: Røsnæs og Røsnæs rev ligger ca. 

3 km vest for projektet.  
 

 

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 

grundvandsforekomster? 

 
X Nej 

 
Ingen bemærkninger. 



 

 

 

 

 

 

10 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

 
X Nej 

 
Virksomheden ligger i et område, som hverken er udpeget 

med drikkevandsinteresser eller med særlige 

drikkevandsinteresser. 

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 

 

X 

Hele site Kalundborg er områdeklassificeret, inklusiv 

matrikel 3u. Rynkevang Gårde, Årby 

 

 

 
Ingen bemærkninger. 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for 

oversvømmelse.? 

 
X En lille del af den sydlige ende af den samlede virksomhed 

er udpeget som område med risiko for oversvømmelse, 

men ikke området omkring bygning GB 

 
Ingen bemærkninger. 
 

 

 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 

oversvømmelse? 

 
X Nej 

 
Ingen bemærkninger. 

 

40. 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)? 

X  

Påvirkningen fra det ansøgte projekt vurderes at være så 

begrænset, at den ikke udgør en væsentlig ændring af 

påvirkningerne i området 

 Ingen bemærkninger. 

41. Vil den forventede 

miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

 X Nej  Projektet ligger på Vestsjælland.   

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 

ansøger har foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev indsendt og 

de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge, 

begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for 

miljøet? 

  
Ikke relevant, da det ansøgte projekt vurderes til ikke at 

have væsentlige skadelige virkninger for miljøet, jf. tekst 
omkring listepunkter i bilag for VVM-bekendtgørelsen 

nederst s. 1 

 
Ingen bemærkninger. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 

for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

 X       Der er ikke tale om et strækningsanlæg. 

 

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  

anlægsfasen 

driftsfasen 

    X    Både i anlægs- og i driftsfasen kan projektet rummes inden for de eksisterende ordninger. 

Indebærer projektet brugen af 

naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  X  Der anvendes alene almindelige ressourcer som grus til anlægsarbejdet, og der anvendes alene 

arealer som i forvejen er anvendt af den eksisterende virksomhed. 

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, 
herunder sådanne som forårsages af 

klimaændringer 

  X  Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, og enhver håndtering vil ske i 

overensstemmelse med risikobestemmelserne. 

Indebærer projektet risiko for 
menneskers sundhed 

  X  Støjen fra projektet vil være begrænset og vil hverken være til hinder for, at støjen fra den 
samlede virksomhed kan overholde de fastsatte støjgrænser, eller at natstøjgrænsen med tiden 

kan nedbringes til vejledende støjgrænser. 

Luftforurening fra projektet vil være meget begrænset. Den vil således ikke være til hinder for, at 
den samlede virksomhed kan overholde de gældende, sundhedsmæssigt fastsatte grænseværdier. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  X  Der sker ikke udledning af drivhusgasser. 

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

     X   Projektet er placeret på Sjælland. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

     X   Der er ingen konflikter med planlagte reservater eller naturparker. 

Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder 

     X   Der vil ikke ske påvirkning af sårbare vådområder. 

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

     X   Projektet vil ikke kunne påvirke beskyttede naturområder, og det vil ikke kunne påvirke Natura 
2000-områder. 

1.     Nationalt:           

2.     Internationalt (Natura 2000):         
 

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

     X   Der er ikke kendskab til beskyttede arter. 

 
 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

     X 
 

Der er ikke kendskab til rødlistearter. 

 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 

fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet 

     X   Der vil ikke ske påvirkning af områder, hvor fastsatte normer er overskredet. 

 

      Overfladevand:               

      Grundvand:            

      Naturområder:           

      Boligområder (støj/lys og Luft):           

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

     X   Der er ikke nogen særlig sårbarhed i virksomhedens nærområde. 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

     X   Det er i et industriområde, som ikke grænser op til et tæt befolket område. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 

eller geologiske landskabstræk. 
 

     X   Disse landskabstræk forekommer ikke i området. 

 

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

        Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad. 

Miljøpåvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

        Der er ingen grænseoverskridende miljøpåvirkning. 
 

Miljøpåvirkningsgrad og -

kompleksitet 

     X   Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad. 

 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad. 

Miljøpåvirkningens:          
Projektet vil ikke påvirke omgivelserne i mærkbar grad. 

 
 

Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 

        

         
 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 

krav om miljøvurdering:  

 X Det anmeldte projekt omfatter i en ny bygning, som opføres på et ledigt område inde på virksomhedens areal, samt et 

antal udendørs tanke med rørsystemer.  
 

Den nye produktion vil medføre en meget lille miljøpåvirkning, bestående i en øgning af støjen, som ikke kan mærkes i 

omgivelserne, en begrænset mængde luftforurening og en begrænset mængde spildevand. 
 

Resultatet af screeningen viser, at projektet hverken i sig selv eller sammenholdt med den øvrige forurening i området, 
som stammer fra samme virksomhed, kan påvirke omgivelserne i mærkbar grad. 

 
Dermed finder Miljøstyrelsen, at der ikke er krav om miljøvurdering af projektet. 

 

Dato:____26. april 2022__________ Sagsbehandler:_____Bente Jensen____________  
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Bilag 
 

 
Figur 1 
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Figur 2 


