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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for tilbygning til bygning M2

Miljøstyrelsen har den 20. august 2012 modtaget ansøgning fra Haldor Topsøe 
A/S om tilbygning af kontor- og værkstedsbygning til produktionsbygning M2.
Supplerende oplysninger er modtaget den 2. oktober og 6. november 2012, 8. 
januar og 5. april 2013.

Afgørelse

Miljøstyrelsen vurderer, at den pågældende ændring ikke giver anledning til øget 

forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 

33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Tilbygningen med kontor og værksted til bygning M2 er herefter omfattet af 

bestemmelserne i seneste revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser af 10. 

december 2009.

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

kræver tilladelse efter en anden lovgivning. 

Oplysninger i sagen
Ved miljøtilsyn den 9. august 2012 konstaterede Miljøstyrelsen, at anlægsarbejder 
var i gang til ny tilbygning ved bygning M2 mod øst.

Virksomheden fremsendte efterfølgende en ansøgning om tilbygningen, hvortil 
eksisterende kontor og værksted i M2 skal flyttes. Bygningen blev forventet færdig 
ultimo februar 2013.

Tilbygningen udføres med samme type facader som eksisterende 
produktionsbygninger og lidt lavere end bygning M2. Virksomheden oplyser, at 
tilbygningen opføres i overensstemmelse med lokalplan 23. Frederikssund 
Kommune har givet byggetilladelse til kontor- og værkstedstilbygningen den 16. 
juli 2012.

I værkstedet udføres som hidtil reparations- og vedligeholdelsesopgaver bl.a. ved 
svejsning.

For opvarmning af tilbygningen etableres en ny gaskedel med en indfyret effekt på 
ca. 33 kW.

                                                            

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
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Der etableres et afkast 1 meter over tag i den sydlige ende af tilbygningen.

Luftforurening

Støv
Der etableres én svejseplads, og svejserøg vil forekomme i samme omfang som 
hidtil. Der vil ikke forekomme andre støvende aktiviteter. Der etableres et nyt 
ventilationsanlæg med afkast 1 meter over tag.

CO og NOx

Endvidere vil der emitteres mindre mængder CO og NOx fra afbrænding af 
naturgas via afkast 1 meter over tag. Virksomheden oplyser, at gasfyret vil 
overholde krav til emission af NOx og CO til fyr til boligopvarmning. Gasfyret er 
omfattet af Luftvejledningens afsnit 6.2.3 Fyringsanlæg med en indfyret effekt på 
mindre end 120 kW.

Spildevand
Sanitært spildevand tilsluttes kommunal kloak.

Støj
Der er sat krav til et samlet støjbidrag fra ventilationsanlæg, gasfyr og sanitært 
udsugningsanlæg på maksimalt 14 dBA hos naboer, hvilket giver et ubetydeligt 
bidrag til støjgrænsen i natperioden på 35 dBA. Virksomheden vil eftervise 
overholdelse af kravet efter etablering.

Affald
Genereringen af affald ændres ikke.

Jord og grundvand
Virksomheden oplyser, at eventuelt olieaffald fra reparation af udstyr ikke vil blive 
opbevaret i tilbygningen men i lager L4 (Højbro Plads), som har godkendt 
oplagsfacilitet.

Risiko

Der vil ikke være stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen i den nye tilbygning.

Foranlediget af Arbejdstilsynet har virksomheden fået udført en 
konsekvensvurdering af det nærved liggende brintoplag. Det fremgår, at en 
eksplosion ikke vil kunne medføre skader udenfor virksomhedens skel. Vinduer i 
den nye tilbygning vil kunne blive smadret ved en eksplosion i brintoplaget.

BAT
Der er tale om et eksisterende værksted, der flyttes fra M2 og ud i tilbygningen. 
Virksomheden oplyser, at hvor det er relevant, er der indført BAT. Bygningen er 
opført i henhold til BR10 med bl.a. krav til varmeisolering for minimering af 
energiforbrug, og opvarmningen foregår med en kondenserende gaskedel af sidste 
model og i en størrelse, som anvendes i mindre ejendomme.

Kommunens bemærkninger
Frederikssund Kommune har givet byggetilladelse til tilbygningen.

Miljøstyrelsens vurdering

På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at miljøpåvirkningerne fra 

tilbygningen med værksted og kontor til bygning M2 kan rummes indenfor seneste 

revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser af 10. december 2009 og 

reguleres af vilkårene her i.

VVM

Virksomhedens produktion er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Den nye 

tilbygning vil passe ind visuelt med eksisterende bygningsmasse på virksomheden. 
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Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af dette og ovenstående, at tilbygning med 

værksted og kontor til bygning M2 ikke kan være ”til skade for miljøet”, jf. bilag 2 

pkt. 14 og dermed, at den kan gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM.

Klagevejledning og offentliggørelse

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 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 underretning om 
afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 10. maj 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
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. 

Gebyret tilbagebetalt, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

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

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside.

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 

behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
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Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 

Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

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

senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Berit B. Husballe

72 54 43 23

bebha@mst.dk

Kopi til: 

Frederikssund Kommune

Arbejdstilsynet

Embedslægeinstitutionen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Dansk Ornitologisk Forening
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