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Den 20. juli 2012

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder

Aps. 1234 af 29.10.2007 har med brev af 24. april 2012 søgt om 
miljøgodkendelse af etablering af fjerkræslagteri i eksisterende bygninger på 
Skanderborgvej 19, 8751 Gedved. Virksomheden har samtidig med brev af 
24. april 2012 søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, 
før der foreligger miljøgodkendelse.

Afgørelse
Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 
stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der 
foreligger miljøgodkendelse af etablering af fjerkræslagteri i eksisterende 
bygninger på Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.  

Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de 
vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Vær 
opmærksom på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før 
Miljøstyrelsen har meddelt miljøgodkendelse til etablering af fjerkræslagteri 
i eksisterende bygninger på Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.

Vær også opmærksom på, at kommunen skal give byggetilladelse, før 
virksomheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne.

Baggrund for afgørelsen
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladelse 
til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet 
miljøgodkendelse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan 
eller byplanvedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende 
myndighed vurderer, at virksomheden/anlægget kan opnå en 
miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil kunne drives på stedet uden 
væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Horsens Kommune har med brev den 23. april 2012 oplyst, at det ansøgte 
vurderes at være i overensstemmelse med den gældende lokalplan og ikke er 
i konflikt med den netop vedtagne Helhedsplan for Gedved. 
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Miljøstyrelsen vurderer, at ud fra de oplysninger, der er indsendt til 
Miljøstyrelsen, vil virksomheden kunne opnå miljøgodkendelse dertil. 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at 
påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, 
ikke påklages.

Miljøstyrelsen Aarhus har den 18. juli 2012 afgjort, at det anmeldte projekt 
ikke er omfattet af VVM-pligt. 

Med venlig hilsen
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