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J.nr: MST-1270-01082 

Ref. Amj/hebec 

Den 19. december 2013 

 

Afgørelse om, at virksomheden DanSprays produktionsanlæg til 

fremstilling af værktøjstål ikke er VVM-pligtigt.  

 

Miljøstyrelsen har den 15. november 2013 modtaget jeres anmeldelse via Halsnæs 

Kommune om etablering af produktionsanlæg til fremstilling af værktøjstål.  

 

Anlægget opføres som en selvstændig hal med rum hhv. til smeltning af metal og 

forarbejdning (sprayformning) til knipler, der videresælges til produktion af  

værktøj.   

 

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. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at etableringen og driften af anlægget til smeltning af 
metal og formning til knipler til fremstilling af værktøjstål kan ske uden væsentlige 
gener for miljøet.  
 
Driften af produktionsanlægget medfører, at der vil ske en meget lille forøgelse af 
forurening med luftemissioner fra virksomheden, idet der ved processen bl.a. 
udvikles støv- og partikler med indhold af metaller.  
 
Udvidelsen med smelteovnen giver en mindre forøgelse af den samlede 
støjpåvirkning fra matriklen.    
 
De mindre forøgelser af støj- og luftemissioner vil blive reguleret via vilkår i 
virksomhedens miljøgodkendelse, og hverken støj- eller luftemissionsgrænser fra 
matriklen vil blive overskredet som følge af projektet.   

 

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 

 

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. 
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Sagens oplysninger 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Produktion og forarbejdning af metaller er omfattet af bilag 2, punkt 4: ”Anlæg til 

smeltning, inklusiv legering af non-ferro metaller, undtagen ædelmetaller, 

herunder genindvindingsprodukter (f.eks. forædling og støbning).  

 

Parter i sagen 

Halsnæs Kommune og øvrige parter i sagen er blevet hørt, og har indgivet følgende 

oplysninger:  
 

Halsnæs Kommune 
 
Bilag IV arter: 
Halsnæs kommune har oplyst at ”Der er ikke kendskab til nogen arter opført på 
Habitatdirektivets bilag IV i området. Det vurderes desuden at lokaliteten ikke er 
egnet som yngle- eller rasteområde for gængse IV-arter, såsom arter af padder 
eller salamandre, eller arter af flagermus.”  

 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 
på Natura 2000-områderne eller konkrete bilag IV arter, 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 Natura 2000-områderne. 
 
Nærmeste natura 2000-områder:  
 

 Navn Afstand ca. 
km.  

Øst Arresø, Ellemose / Lille Lyngby Mose 2 
Nord Tisvilde Hegn / Melby Overdrev 3 
Syd Roskilde Fjord / Jægerspris Nordskov 4,5 
Vest Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 8 

 
De natura 2000 områder, som ligger tættest på virksomheden er i retning mod Øst 
ved Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose samt mod Nord Tisvilde Hegn og 
Melby Overdrev i en afstand på hhv. 2 og 3 km fra virksomheden.  

 

De øgede udledninger af støv- og luftpartikler fra anlægget vurderes at være 

uvæsentlige, og luftmålinger fra tilsvarende anlæg har vist, at størrelsen og arten af 

emissionerne er meget begrænsede bl.a. fordi processerne kører i lukkede 

kredsløb.  Sammenholdt med størrelsen og placeringen af anlægget, er risikoen 

for, at emissionerne vil indvirke på miljøet, herunder natur eller dyreliv i den 

oplyste afstand og retning til hegn, overdrev eller moseområderne ved Arresø 

derfor meget lille.  

 

Afstanden til de to andre natura 2000 områder - hhv. Roskilde Fjord og 

Jægerspris Nordskov mod Syd og havet og kysten mellem Hundested og Rørvig 

mod Vest beliggende hhv. 4,5 og 8 km fra anlægget - er så stor, at der næppe vil 

være nogen påvirkning af fjord og kystområderne. 

 

Andre parters kommentarer: 

Anmeldelsen af anlægget, VVM-screeningen og de vedhæftede bilag har været 

forelagt brugere og ejere af den matrikel, hvor anlægget opføres, matrikel 6bh. 

Vinderød By, Vinderød. 
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Materialet har også været forelagt tilstødende naboer på matriklerne 6bi og 6bu.  

 

Ingen af de nævnte naboer, ejere og brugere har indgivet kommentarer.   

 
Ændring af lokalplan  
Virksomheden har søgt om dispensation i forhold til § 9.3 i lokalplan 03.8 
”Industriområde Nord” af marts 2011, som omhandler bestemmelser om 
bygningshøjde, hvori der står, at byggeri i området ikke må være højere end 8,5 m. 

Hallen nødvendiggør en bygningshøjde på 12,9 meter.   
 
Halsnæs Kommune, Miljø og Teknik har den 20. november 2013 sendt 
dispensationsansøgning fra ejeren (Nordisk Staal Ejendomme ApS) i nabohøring. 
Fristen var den 11. december. Dispensationsansøgningen er behandlet på 
udvalgsmøde (UTM møde) den 17. december kl 17.30. Dispensationen er givet, 
hvilket fremgår af svaret fra Miljø og Teknik - Stab herunder.  

 

Miljø og Teknik - Stab: 

Udvalget for Miljø og Teknik har den 17. december besluttet at give dispensation 

fra lokalplanen til den ansøgte hal, da det vurderes at byggeriet med den 

pågældende placering i udkanten af lokalplansområdet ikke vil være til gene og 

kan indpasses i området. 

 

Beslutningen fremgår af referat fra mødet, der ligger på kommunens hjemmeside 

under: http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordner%20og%20referater/ab34881a-9e36-

4df9-807a-82de5108dd6f.aspx 

 

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. 

 

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 

påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 

grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 19. december 2013.  

  

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 Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller amj@mst.dk. 

Klagen skal være modtaget senest den 16. januar 2014 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 

http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordner%20og%20referater/ab34881a-9e36-4df9-807a-82de5108dd6f.aspx
http://www.halsnaes.dk/Politik/Dagsordner%20og%20referater/ab34881a-9e36-4df9-807a-82de5108dd6f.aspx
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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. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

Kopi til (sendt på e-mail): 

 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 

Halsnæs Kommune, Fagkoordinator for Miljø, Merete Kjær, merk@halsnaes.dk 

 

Ejere og lejere på matrikelnr. 6 bh. Vinderød By, Vinderød 

 

 Nordisk Coating af 2004 ApS (lejer), Industrivej 29, 3300 Frederiksværk, 

Adm. Direktør Jan Sørensen, js@nordisk-staal.dk  

 

 Metalskolen/erhvervskolen Nordsjælland (lejer), Industrivej 29, 3300 

Frederiksværk, Ledelse: Direktør Inge Pipe, inp@esnord.dk 

 

 Nordisk Staal (lejer), Industrivej 27-29, 3300 Frederiksværk; Adm. 

Direktør Jan Sørensen, js@nordisk-staal.dk 

 

Nabo på matrikelnr 6bu. Vinderød By, Vinderød 

 

 MegaFlex, Industrivej 25, 3300 Frederiksværk, Direktør Kim Bang, 

kim@megaflex.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Annmette Carline Søgård  

Miljøstyrelsen Virksomheder 

72 54 42 81  

amj@mst.dk  

 

      

Bilag: Screeningsnotat 
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