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Virksomheder 

J.nr. 2022-64578 

Ref. Sulvi/- 

Den 21. februar 2023 

Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 

 

Miljøstyrelsen har den 24. august 2023 modtaget jeres ansøgning via Byg&Miljø 

om flytning af Pilot pulverblandingsanlæg på virksomhedens område. Miljøstyrel-

sen har senest modtaget supplerende oplysninger til sagen den 16. februar 2023. 

 

I har den 11. januar 2023 anmodet om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægs-

arbejder, før der foreligger afgørelse om miljøgodkendelse. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen meddeler hermed dispensation i henhold til Miljøbeskyttelseslo-

vens1 § 33 stk. 2 til, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der 

foreligger en miljøgodkendelse af flytning af Pilot-pulverblandingsanlægget. 

 

Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar. Dispensationen begrænser ikke de 

vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. I skal være 

opmærksomme på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før Miljøstyrelsen 

har givet miljøgodkendelse til flytning af Pilot-pulverblandingsanlægget. 

 

Vi gør opmærksom på, at denne dispensation ikke erstatter den kommunale bygge-

tilladelse eller andre nødvendige tilladelser/godkendelser efter anden lovgivning.  

 

Baggrund for afgørelsen 

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der gives dispensation til at 

påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis arbej-

det sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en for-

udsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at det ansøgte kan opnå en 

miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige 

miljømæssige gener for omgivelserne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte vil kunne drives på stedet uden væsentlige 

miljømæssige gener for omgivelserne, og at det ansøgte kan opnå miljøgodken-

delse. Miljøstyrelsen har den 21. februar 2023 meddelt afgørelse om at anlægspro-

jektet ikke er omfattet af krav om miljøvurderingspligt.  
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Derudover vurderes projektet ikke at være omfattet af risikobekendtgørelsen eller 

på nogen måde at være i konflikt med dataindsamling ved eventuel udarbejdelse af 

basistilstandsrapport. 

 

Dispensationen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendel-

sen er meddelt, kan ikke påklages, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk.2  

 

  

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 

Susan Lykke Vinkel 

+45 72 54 42 61 

 

 

 

 

Kopi til:  

Billund Kommune     - kommunen@billundkommune.dk 

Friluftsrådet       - fr@friluftsraadet.dk  
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