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Duferco Danish Steel A/S 

Havnevej 47 

3300 Frederiksværk 

 

 

 

 

  
 

Virksomheder 

J.nr. 2022 - 46323 

Ref. Soean/Hebec 

Den 16-08-2022 

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for flytning af eksisterende op-

lagsplads for olieaffald til anden placering på virksomhedens areal i for-

bindelse med udbygning af virksomheden med ny lagerhal til færdigva-

rer. 

 

 

Miljøstyrelsen har den 23-06-2022 modtaget jeres ansøgning, via Byg og Miljø, om 

flytning af eksisterende oliedepot til anden placering på virksomhedens areal for at 

give plads til udbygning af virksomheden med ny lagerhal Miljøstyrelsen har den 

15-07-2022 modtaget jeres ansøgning, via Byg og Miljø, om etablering af ny lagerhal 

til færdigvare fra blanktrækningsprocesserne.  

Miljøstyrelsen har gennemgået ansøgningerne og vurdere, at projekterne der ansø-

ges kan behandles samtidig, hvorfor nærværende afgørelse meddelelse for begge an-

søgninger. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Miljøstyrelsen vurderer, at flytning af olieoplaget og etablering af lagerhal ikke gi-

ver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljø-

beskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Miljøvurderingsloven 
Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Duferco Danish Steel i henhold 

til § 18 i miljøvurderingsloven. 

Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.  

 

Oplysninger i sagen 
Duferco Danish Steel ønsker at bygge en ny lagerhal på syd siden af kontiværket 

langs produktionsbygningen. Her har virksomheden i dag et reoloplag af forskellig 

emner herunder olieprodukter (affald). Virksomheden ønsker derfor at flytte pla-

cering af reoloplaget, og søger om tilladelse til at etablere reoloplaget på nord si-

den, foran knipplegård (oplag af råvarer). 

 

 

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022 
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Olieoplaget 

Her er tale om et oplag af olieaffald i et depot indtil afhentning af affaldet effektue-

res. 

 

 
Ligesom i det nuværende depot vil olieoplaget i det nye depot blive opbevaret i et 

område med befæstet areal uden afløb.  

Den nærmeste afløb ligger hvor det blå kryds er angivet (billede 1). 

 

Reolen vist i nedenstående foto, skal bruges til opbevaring af ståltønder med olie-

affald. Reolen er overdækket. Det viser reolen placeret i det område hvor virksom-

heden påtænker oplaget etableret. Der bliver installeret spildbakker med rist i 

bunden af reolen. Spildbakkerne vil kunne opsamle indholdet af den største behol-

der.  Området indhegnes og sikres mod påkørsler.  

 

 

 
 

Virksomheden er bekendt med at håndtere affaldsoplaget og bygger som udgangs-

punkt sin hovedproduktion på principperne om grøn produktion og cirkulær øko-

nomi, idet virksomheden disponerer den største mængde af affaldet fra produktio-

nen til ekstern genanvendelse / genbrug.  
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Der er henvist til vilkårene i den meddelte revurdering 01-07-2019 og vurderin-

gerne anført i revurderingen idet disse er gældende og også vil være gældende for 

nærværende projekt. 

 

 

 

Vilkår nr. Vurdering 

F1, F3 og F4 Her er opført en oversigt over affalds mængder og oplag 

fra den samlede produktion fordelt som produktionsaffald 

og farligt affald. Endvidere er det anført hvordan affaldet 

bortskaffes i dag.  

F2  Der er vilkår om at følge en fast procedure og instruks for 

håndtering af affaldet fra virksomheden. Det er Miljøsty-

relsens vurdering at indførelsen af faste rutiner for affal-

det vil medfører en minimering af fejl og uheld med hånd-

teringen, og hermed reducere risikoen for forurening af 

miljøet og skader på mennesker og dyr. 

F5 Virksomheden skal føre journal over affaldsmængderne 

og indberette disse sammen med årsrapporten der sendes 

til Miljøstyrelsen. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at et konstant overblik 

over affaldsstrømmene fra virksomheden kan føre til 

yderligere reduktions tiltag, eller til øget genbrug. 

 

Lagerhal for færdigvarer 

Ny lagerhal. I forbindelse med at Duferco har udvidet produktionen med et nyt 

blanktrækningsanlæg (miljøgodkendt 28-01-2022) er der behov for, at etablere en 

ny lagerhal til opbevaring af færdigvare fra blanktrækningsprocesserne på virk-

somheden. 

Lagerhallen opføres med en størrelse på ca. 1900 m2 . Bygningens højde er knap 9 

m. Bygningen etableres som en kold bygning (ikke isoleret) og uden vinduer. 

 

 

 
 

Drift. 

Der skal alene opbevares færdigvarer (blanktrukket stål) i lagerhallen, og der in-

troduceres ikke nye råvarer og der sker ingen ændringer af oplag af farlige stoffer 

eller håndtering eller anvendelse heraf. Færdigvarerne produceres løbende på 
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virksomhedens produktionslinjer, hvorefter de midlertidigt oplagres i lagerhallen 

indtil de afsendes. Afsendelse foregår ligeledes løbende. 

 

Overfladevand. 

Ubelastet regnvand fra lagerbygningens tagareal ledes via regnvandsbassin gen-

nem sandfang og olieudskiller til recipient.   

 

Halsnæs Kommune har haft sagen til udtalelse og har den 20-07-2022 meddelt, at 

kommunen ikke har indvindinger mod det ansøgte projekt. 

Basistilstandsrapport 
Miljøstyrelsen traf den 24-06-2022 afgørelse om, at Duferco Danish Steel ikke skal 

udarbejde en basistilstandsrapport for projektet. 

Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag A og kan påklages i for-

bindelse med klage over denne afgørelse.  

 

Miljøstyrelsens vurdering 
Nedenstående er Miljøstyrelsens vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved 
udbygning af en ny lagerhal, samt flytning af det eksisterende oplag for olieaffald 
til anden placering på virksomhedens grund, som beskrevet i ansøgningen af 
Duferco A/S. Vurderingen er udført som en konsekvensvurdering sammenlignet 
ift. situationen, som den er i dag med situationen efter projektet er gennemført.  

 

 

Konsekvenser 

ved ændringen 

Før ændringen Efter ændringen 

Kapacitet  Uændret 

Støj Der ændres ikke på driftstider. 

Blanktrækningsemner fra den 

eksisterende produktion oplagres 

i lagerhal relativt tæt på produk-

tionen. 

Den nye lagerhal etableres læn-

gere væk fra den eksisterende 

produktion, men tæt på den nye 

blanktrækningsproces. Den nye 

lagerhal skal anvendes til oplag 

for begge produktioner. 

Transport til og fra lagerhallen vil 

være afskærmet af eksisterende 

bygninger samt også opnå en 

dæmpning fra den nye lagerhal. 

Det vurderes at støjforholdene 

ikke øges som konsekvens af æn-

dringen. 

Luft Ikke relevant Ikke relevant 

Lugt Processen afgiver ikke lugt. Processen afgiver ikke lugt. 

Spildevand Ubelastet overfladevand fra den 

eksisterende lagerbygnings tag-

areal. 

Ubelastet overfladevand fra både 

den eksisterende lagerhal samt 

den nye. Overfladevandet vil blive 

udledt til recipient. 

Affald Oplagspladsen for olieaffald er i 

sig selv en del af virksomhedens 

Uændret 
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disponerings system. Oplags-

pladsen og lagerhallen vil ikke 

genererer affald.  

BTR Blanktrækningsprodukter er på-

ført et olielag som beskyttelse 

mod rust i oplagsperioden. Opla-

get er indrettet så der ikke sker 

spild af olie udenfor oplaget, dels 

ved at evt. spild (afdryp) opsam-

les og dels gennem, at lagerhal-

len er etableret med befæstet 

areal der sikre nedsivning.  

Lagerhallen bygges med tæt be-

tongulv uden afløb til kloak. 

Oplagspladsen for olieaffald etab-

leres med overdækning, opsam-

ling for spild eller brud på embal-

lage samt tæt belægning til sik-

ring mod jord- og grundvandsfor-

urening såfremt uheld eller spild 

på oplagspladsen skulle ske. 

Virksomheden er kendt med at 

håndtere oplaget, flytningen af 

pladsen vurderes ikke at ændre 

på dette forhold. 

Der er ikke begrundelse for at på-

byde BTR i forbindelse med de 

gennemførte ændringer  

Miljøvurderings-

loven 

Virksomheden er omfattet af bilag 2, pkt. 4 b) i) jf. loven, LBK nr. 

1976 af 27/10/2021 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og af konkrete projekter (”VVM-bekendtgørel-

sen”). Miljøstyrelsen vurderer imidlertid, at den ansøgte udvidelser 

ikke er omfattet af dette punkt eller andre punkter på bilag 1 eller bi-

lag 2 pkt. 1-12, fordi der er tale om ændringer, der ikke kan sidestilles 

med et anlæg på disse bilagspunkter. Da ændringerne ikke kan have 

væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, fordi processen: 

  

- ikke giver anledning til nye typer emissioner eller affaldsproduk-

ter 

- ikke bidrager væsentligt til forurening af luften 

 

er den heller ikke omfattet af krav om screening efter lovens bilag 2, 

pkt. 13a.  

 

 

Risiko Virksomheden er ikke en risiko-

virksomhed.   

Der ændres ikke på dette forhold 

i forbindelse med nærværende 

projekt. 

 

 

Der lægges til grund for nærværende afgørelse at virksomheden ikke med dette 

projekt vil ændre på processer eller indfører nye stoffer eller produkter i den drifts-

mæssige sammenhæng. 

 

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

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 
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Klagevejledning og offentliggørelse 
 

Meddelelsen om, at Miljøstyrelsen har taget til efterretning, at bygherre ikke har 

fremsendt ansøgning i henhold til Miljøvurderingsloven, annonceres 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, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1. 

 

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 Ne-

mID/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-foedevareklage-

naevnet/). 

 

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 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 13-09-2022.  

 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport 

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med 

klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.  

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  

 

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 Fødevarekla-

genævnet 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, jf. miljøbe-

skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 

retssag ved domstolene. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren Andersen 

 

 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Halsnæs Kommune, mail@halsnaes.dk  

Danmarks Naturfredningsforening,  dn@dn.dk  

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

  

http://www.domstol.dk/
mailto:mail@halsnaes.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Bilag A Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes ba-

sistilstandsrapport  

 
 

Duferco Danish Steel A/S 

Havnevej 47 

3300 Frederiksværk 

 

  

 

Virksomheder 

J.nr. 2022 - 46323 

Ref. SOEAN/HEBEC 

Den 24. juni 2022 

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport for 

Duferco Danish Steel A/S i forbindelse med ansøgning om flytning af 

oplag af lager for olieaffald 

 

Miljøstyrelsen har den 23-06-2022 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse 

til flytning af oplag for olieaffald fra eksisterende location til en ny location på virk-

somhedens område, på Havnevej 47, i Frederiksværk fra Duferco Danish Steel 

A/S. 

 

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i 

trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport2. 

 

Duferco Danish Steel A/S er omfattet af bilag 1, listepunkt 2.3a i godkendelsesbe-

kendtgørelsen3. 
 

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, 

hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstands-

rapport jf. § 15, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktivite-

ter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbe-

kendtgørelsens § 15 stk. 1. 
 

BTR 

                                                             
2 Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra 

side 3 og frem: https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf 

3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021 

https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf
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Duferco Danish Steel A/S er ejet af Duferco Industrial S.A. Virksomheden ejer 
grund og bygninger.  
Duferco Danish Steel A/S er den tredje ejer af Kontiværket siden Det Danske Stål-
valseværk A/S blev grundlagt i 1940. DanSteel A/S købte Stålvalseværket den 2. 
oktober 2002 efter at Det Danske Stålvalseværk gik konkurs ultimo juni 2002. 
Stålvalseværket bestod af tre værker: Pladeværket, Kontiværket og Elektrostålvær-
ket.  
Danscan Metal A/S overtog Kontiværket den 25.11.2003 og startede produktion i 
marts 2004.  

Danscan Metal A/S producerede fra marts 2004 til december 2005, hvorefter 

Duferco Danish Steel A/S overtog Kontiværkets fabrikshaller, produktionsanlæg, 

maskiner og personale pr. 1. juni 2006. 

 

Virksomheden har oplyst at der ikke anvendes stoffer eller produkter der kan være 

skadelige for miljøet eller foranledige forurening af jord – og grundvand.  

Processen foregår indendørs i produktionshal i et lukket system som anses for at 

være en væsentlig primær barriere til sikring mod forurening af jord- og grund-

vand. 

 

Virksomheden fremsendte i september 2006 ansøgning om ny samlet miljøgod-

kendelse. 

Revurderingen blev genoptaget af Miljøstyrelsen i 2014. 

Virksomheden blev meddelt revurdering 01-07- 2019 og vilkårsændring ift. luft-

mængder den 07-12-2020 

 

Miljøstyrelsen har oplysninger ift. historikken for jordforurening på Stålværksom-

rådet, at Regionen har oplyst, at Frederiksborg Amt, i 1997 har registreret ejen-

dommen som affaldsdepot efter daværende Lovgivning, og i 2002 har V2-kortlagt 

ejendommen efter nuværende Lovgivning.  

Der er ikke registreret forurening som kan henledes til Duferco Danish Steel A/S.  
 
 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport efter 

godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1. i forbindelse med nærværende ansøg-

ning. 

 
Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 

 

Duferco Danish Steel A/S har via den fremsendte ansøgning oplyst, at ansøgnin-

gen ikke indeholder ændringer ift. jord og grundvands forholdene der er gældende 

med den eksisterende miljøgodkendelse og vurderet, at projektet ikke er omfattet 

af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godkendel-

sesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, da der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige 

stoffer i forbindelse med det ansøgte. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at flytningen af oplaget for olieaffald ikke udløser at der 

skal udarbejdes basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens §15, stk. 

1. 

Årsagen er, at driften af oplaget, herunder håndtering af olieaffaldet allerede fore-

går i dag som en godkendt aktivitet ift.§ 33 der er en del af driften af den ansøgte 
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bilag 1-virksomhed og de teknisk og forureningsmæssigt forbundne aktiviteter, der 

er vurderet til ikke, at kunne medføre risiko for forurening af jord- og grundvand.  
 
Klagevejledning 
 

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, 

men kan påklages i forbindelse med klage over tillæg til revurdering af miljøgod-

kendelsen om flytning af oliedepot. 

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet: 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen  

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Nærmere klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen. 

 

Søgsmål 

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

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

skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 

retssag ved domstolene. 

 
Offentliggørelse og annoncering 

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del 

af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger 

der følger af lovgivningen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Søren Andersen 
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Bilag A: Liste over affaldstyper der håndteres på Duferco Danish Steel A/S. 

For den gældende ansøgning gælder nævnte oplag; hydraulikolie, smøreolie, fedt, 

olieblanding med vand markeret med gult. 

 

 

  

Affaldstype Max.  

(tons) 

Bortskaffelse 

Glødeskaller  

100 

 

Ekstern genanvendelse 

Udhug fra ovn 100 Ekstern genanvendelse 

Afklippet skrot 1500 Ekstern genanvendelse 

Slam fra klaringsbassin 100 Ekstern genanvendelse 

Filterstøv blanktræk-

ningsprocessen 

100 Ekstern genanvendelse 

Ikke pumpbart olie / 

fedt 

10 Bortskaffes i henhold til 

Halsnæs Kommunes gæl-

dende erhvervsaffaldsre-

gulativ 

Opfej fra gulve4  

Oliefiltre 1 

Ventilationsfiltre 0,2 

Olie / fedt slanger 1 

Hydraulik- og smøre-

olie pumpbart 

10 

Olie-vand blan-

ding  pumpbart 

3 

Akkumulatorer 1 

Batterier 200L5 

 

 

                                                             
4 Opfej fra gulve (kattegrus) tilføres ikke pumpbart olie/fedt. Andet opfej afhændes som blandet affald 

5 Opsamles i 200 liters tønde 


