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Afgørelse om at projekt for udvidelse af virksomhedens 
samlede produktionskapacitet ikke er VVM-pligtigt 
 
 
Miljøstyrelsen har den 11. juni 2012 modtaget jeres anmeldelse via 
Vesthimmerlands Kommune om udvidelse af virksomhedens samlede 
produktionskapacitet til 35.000 ton støbegods årligt.  
Udvidelsen skal ske ved en forøgelse af virksomhedens driftstid og 
fuld udnyttelse af eksisterende produktionsudstyr. 
 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er 
VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i 
VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov 
om planlægning. 
 
Projektets største miljøbelastning vil være øget trafik til og fra 
virksomheden i dagtimerne med rå- og færdigvarer. Det vurderes 
imidlertid, at områdets placering og vejenes beskaffenhed vil kunne 
bære trafikforøgelsen.  
De mindre forøgelser af støj-, affalds- og luftemissioner er reguleret 
via vilkår i virksomhedens miljøgodkendelser, og hverken støj- eller 
luftemissionsgrænser vil blive overskredet som følge af projektet. 
 
Miljøstyrelsen vurderer samlet, at den ansøgte produktionsudvidelse 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og at virksomhedens 
emissioner kan rummes inden for den eksisterende miljøgodkendelse 
eller reguleres ved vilkår i miljøgodkendelsen.  
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
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Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om 
at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan 
træffe afgørelse i sagen. 
 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
Projektet for udvidelse af virksomhedens produktionskapacitet er 
omfattet af bilag 2, pkt. 4 d) i nævnte bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vesthimmerlands Kommune 
og Naturstyrelsen Aalborg, som har følgende kommentarer: 
 
Vesthimmerlands Kommune: 
”Vesthimmerlands Kommune har gennemgået ansøgningen og området, og 
finder ingen problemer inden for vores myndighedsområder. 
Vi har ikke kendskab til bilag IV arter og Natura 2000 områder inden for 
det område, projektet kan forventes at påvirke. 
Med hensyn til andre miljøparametre ser vi kun den øgede trafikpåvirkning, 
som en mulig parameter, der vil kunne påvirke området. Vi vurderer dog, at 
områdets placering og vejenes beskaffenhed vil kunne bære denne øgning 
uden væsentlige påvirkninger. 
Vi ser generelt positivt på virksomheden, da dens hidtidige aktiviteter ikke 
har givet anledning til miljøgener.”. 
 
Naturstyrelsen Aalborg: 
”Idet der lægges vægt på, at grænseværdierne for emissioner ikke vil blive 
ændret som følge af produktionsudvidelsen for virksomheden Dania A/S, er 
det NST Aalborgs vurdering, at produktionsudvidelsen ikke vil have 
negative konsekvenser for hverken arter eller naturtyper på 
udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 15.”.   
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på Natura 2000 området jf. bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, 
at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vurderes at kunne påvirke disse væsentligt.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I 
har beskrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte 
ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om 
ændringen udløser VVM-pligt. 
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Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 12. oktober 2012. 
 
  
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt 
angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 
§§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage 
skal sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller 
aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 9. november 2012 
inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede i 
klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at 
afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 
modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra 
Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af 
klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 
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Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Peter Møller 
Ingeniør 
Telefon: 72544456 
E-mail: pemje@mst.dk 

Henrik Bechmann Nielsen  
Cand. Scient 
Telefon: 72544228  
E-mail: hebec@mst.dk 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vesthimmerlands Kommune, e-mail: post@vesthimmerland.dk 
NST Aalborg, e-mail: AAL@nst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dn@dn.dk 
Friluftsrådet, e-mail: fr@friluftsraadet.dk 
Embedslægeinstitutionen, e-mail: midt@sst.dk 
  
 
 
 
Bilag: Screeningsnotat 
 
 


