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 STATENS SERUM INSTITUT  
 Artillerivej 5   
 2300 København S 
  

Virksomheder 
J.nr. MST-1270-00452 
Ref. susbe/sojen 
Den 16. maj 2013 

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for opstilling af to kølecontainere 
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. og 30. april modtaget oplysninger til 
ansøgning fra Statens Serum Institut om opstilling af to kølecontainere.  
 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at midlertidig opstilling af to 
kølecontainere mellem bygning 30 og 76, frem til udgangen af 2014, ikke giver 
anledning til øget forurening, der kræver godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte 
kræver tilladelse efter en anden lovgivning. 
 
 
Oplysninger i sagen 
Statens Serum Institut har oplyst følgende om de to containere: 
 

1. Containernes placering fremgår af de vedlagte oversigtstegninger. Bilag 1 
viser den præcise placering og på bilag 2 ses hvilket udsnit af den 
overordnede arealplan bilag 1 dækker. Containerne er placeret midt på 
SSI’s areal, længst væk fra alle skel mellem to bygninger (30 og 76). 

2. Der er to containere. Den ene af fabrikatet Thermo King og den anden af 
fabrikatet Carrier, Thinline. De er begge el-drevne. Det er begge 
kølecontainere af jern med målene 2,5x6 m. Containerne er overvåget med 
alarmer, som giver signal til døgnbemandet vagtcentral ved udfald af 
kølingen. 

3. Containerne skal køle i døgndrift. Alectia har foretaget støjberegninger der 
viser, at gældende støjkrav i dag- og aftenperioden i de 5 
beregningspunkter er overholdt. Beregningerne viser også, at gældende 
støjkrav ikke kan overholdes i natperioden i beregningspunkterne BP01 – 
BP04. Alectia oplyser, at overskridelserne ikke er signifikante, da de ligger 
indenfor beregningsusikkerheden/ubestemtheden. 

                                                             
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om 
miljøbeskyttelse. 
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4. Leverandørens oplysning om støjniveau kendes ikke. Alectias 
støjmålingerne i dec. 2012 viste, at containernes middelstøjsemission er 
henholdsvis 83,8 dB og 87,8 dB. 

5. Containerne bruges til at opbevare frosne serumprøver, fostervandprøver 
og blodprøver fra børn og gravide. Prøverne er taget med epidemiologisk 
forskning som formål og der forventes ikke at være nogen 
sikkerhedsmæssig eller forureningsmæssig risiko forbundet med 
opbevaring af prøverne. Heller ikke hvis kølingen fejler. Prøverne 
opbevares i beholdere af glas og plast med højst 10 ml i hver. 

6. Opstillingen er midlertidig, men af længere varighed. Alle prøverne skal i 
løbet af de næste 1-1½ år flyttes over i den nationale biobank (bygning 
92), men indekseringen og registreringen er tidskrævende. 

 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer, at opstilling af de to kølecontainere, isoleret set, vil kunne 
give anledning til øget støjforurening. Kølecontainerne vurderes ikke at kunne give 
anledning til anden øget forurening, herunder affaldsfremstilling. 
 
Statens Serum Institut har i december 2012, ladet udføre støjberegninger til 
dokumentation for overholdelse af støjvilkår. I april 2013 er der udført en 
supplerende beregning på baggrund af kølecontainernes fremtidige placering på 
virksomheden. 
 
Beregningerne viser, at gældende støjkrav overholdes, bortset fra i natperioden i 
punkt BP01 – BP04, hvor støjkravene er overskredet med 1 hhv. 2 dB (A). 
Overskridelserne er dog ikke signifikante, da de ligger indenfor beregnings-
usikkerheden. Af vilkår 25 i den revurderede miljøgodkendelse af 17. december 
2008 fremgår det, at ubestemtheden ikke må være over 3 dB (A). 
 
Støjberegningen viser, at støjbidraget fra de to kølecontainere overholder 
støjkravene i samtlige perioder i de 5 referencepunkter, når ubestemtheden 
fratrækkes og vilkår 23 om støj, i den revurderede miljøgodkendelse af 17. 
december 2008, betragtes derfor som overholdt. 
 
Da containerne er opstillet midlertidigt, og vil blive taget ud af drift inden 
udgangen af 2014, tages opstillingen til efterretning. 
 
Miljøstyrelsen vurderer desuden, at midlertidig opstilling af de to kølecontainere 
ikke er VVM-pligtigt, idet opstillingen som er tidsbegrænset, ikke forventes at have 
en væsentlig negativ miljøpåvirkning og at opstillingen i øvrigt kan foretages 
indenfor de gældende planforhold. 
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2 har følgende parter mulighed for 
at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 
 

• ansøgeren 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• Sundhedsstyrelsen 
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• 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 susbe@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 13. juni 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 Virksomheder. 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. 
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  
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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 

 
Susanne Stokkebro Bech 
Civilingeniør 
72 54 43 67 
susbe@mst.dk 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Københavns Kommune, Center for miljø  


