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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til 
brug for køl, frys og spritoplag 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har den 6. maj 2011 modtaget ansøgning fra Bava-
rian Nordic om opstilling af tre ekstra container til brug for køl, frys og sprit-
oplag.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Baggrunden for ansøgningen er virksomhedens forventning om en øget 
produktion i 2011 og de næste år. Der er derfor behov for øget køle og fry-
sekapacitet til opbevaring af medier og råvarer, samt øget oplag af sprit, der 
ligeledes ønskes opbevaret udendørs i container.  
 
Dansk Brand- og Sikringsinstitut har besigtiget forholdene og har vurderet, 
at et spritoplag i container vil opfylde de gældende krav iht. de tekniske for-
skrifter for brandfarlige væsker2. Dette er behandlet nærmere i ansøgning 
om byggetilladelse fremsendt til Helsingør Kommune. 
 
Bulk og råvarer er emballeret, som beskrevet i nedenstående tabel. 
 Emballage 

 
Vækstmedier Store plastcontainere med poser i. Små poser 

i specialkasser (plast) 
Additiver Små poser i specialkasser (pap)  
Øvrige medie Små poser i specialkasser (pap) 
Bulk Produktet vil være opbevaret i lukkede poser, 

og vil være indfrosset ved transport til frost-
containeren. 
Poserne er endvidere opbevaret i hvert 
sit stålstativ 

70 % Ethanol* Plastdunke á 5 liter 
 
* note: Sprit opbevares kun i den ene lagercontainer og ikke i køle- eller frostcontainerne. 
1 Bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. 
 

                                                 
 
2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Der vil være løbende overvågning af driften af containerne, så det sikres, at 
der ikke sker optøning som følge af driftsforstyrrelser og at der ikke i øvrigt 
sker spild. Der er ikke egentlig afløb fra containerne. Men gulvet er forsynet 
med render i begge sider til opsamling af eventuel væske. Renderne har 
afløbsstudse i begge ender afproppet med gummipropper. Der vil kun være 
afløb fra containeren, hvis propperne fysisk afmonteres. 
 
Placering og indretning 
De nye containere vil blive opstillet på fast belægning (SF-sten). Foran con-
tainerne etableres en vendeplads, også med SF-sten. Containerne placeres 
som angivet på bilag 1. Containeren til opbevaring af sprit placeres længst 
fra hegnet. Afstand til hegn/skel fra den nærmeste af de nye containere er 
hhv. 3,5 meter mod nord og 3 meter mod øst. 
 
Køle- og frostcontainerne er hver forsynet med en køleenhed. For at redu-
cere maskinstøjen fra disse monteres en støjdæmpningskabine. 
 
Støj 
Der er gennemført en støjberegning for opstilling af de to nye køle- og frost-
containere. Lagercontaineren til sprit er ikke en kølecontainer og der er der-
for ikke noget støjbidrag herfra. Der er tidligere foretaget målinger af lydef-
fektniveauet fra de eksisterende containere, og da de nye bliver af 
samme type, er de tidligere støjdata anvendt ved beregningerne. 
 
Lydeffektniveauet for én kølecontainer er målt til: LW = 72,3 dB(A), når kø-
leenhederne opererer ved fuld drift. I praksis vil køleenhederne ikke være i 
konstant drift. Hvor stor en del af tiden anlægget er i drift, afhænger af køle-
behovet. Der foreligger ingen oplysninger om, hvor meget enhederne vil 
være i drift i dag, aften og natperioden. Derfor er beregningerne gennemført 
for en driftssituation hvor anlægget er i fuld drift hele døgnet. Dette vil over-
estimere den beregnede støjbelastning. 
 
Beregnede støjbelastninger 
Støjbelastningen omkring Bavarian Nordic er beskrevet i rapport udarbejdet 
af NNE: ”Bavarian Nordic A/S, Miljømåling – Ekstern støj, Støjkortlægning 
2006” fra januar 2007.  Den beregnede støjbelastning i 2006 er fulgt op med 
nye beregning i forbindelse med ændret støjbelastning fra virksomheden, 
såsom flytning af indkørsel og opstilling af køleanlæg og kølecontainer. 
 
Den fremtidige støjbelastning efter opstilling af de nye køle- og frostcontai-
ner er beregnet og resultatet fremgår af tabel 1. 
 
Støj niveau i referencepunkt Dag 

LAeq, 8 h 
Aften  
LAeq, 1h 

Nat  
LAeq, 0,5h 

R1 Skel Mod nordøst 40,3 36,3 36,2 
R2. Skel mod nordøst 42,0 33,3 33,5 
R3, skel mod syd 49,9 46,8 48,1 
R5, Skel mod beboelse i Nyrup 36,2 35,6 33,3 
Tabel 1: Støjbelastningen medio 2011 efter opstilling af 2 midlertidige kølecontainere 
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Støj niveau i referencepunkt Dag 

LAeq, 8 h 
Aften  
LAeq, 1h 

Nat  
LAeq, 0,5h 

R1 Skel Mod nordøst 60 60 60 
R2. Skel mod nordøst 55 45 40 
R3, skel mod syd 60 60 60 
R5, Skel mod beboelse i Nyrup 45 40 35 
Tabel2: Bavarian Nordics grænseværdier i referancepunkter 
 
Det fremgår således at Bavarian Nordic A/S fortsat vil overholde grænse-
værdierne for støj efter opsætning af de nye køle- og frostcontainer. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at de beskrevne ændringer ikke vil give 
anledning til væsentligt ændret miljøforhold i forhold til de eksisterende for-
hold. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Lokalavisen Nordsjælland den 25. maj 
2011 og på www.mst.dk. 
 
 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 
7-11, 4000 Roskilde eller suand@mst.dk. Klagen skal være modtaget se-
nest den 23. juni 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
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Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Susanne Andreasen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  

• Helsingør Kommune, mail@helsingor.dk 
• Embedslægeinstitutionen, hvs@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Friluftsrådet, Kredsformanden nordsjaelland@friluftsraadet.dk 
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