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Ref. Majli/hechr 

Den 17. december 2013 

Revurdering af miljøgodkendelse  

Miljøstyrelsen har revurderet miljøgodkendelserne for Ardagh Glass Holmegaard 

A/S, Glasværksvej 52, Fensmark, 4864 Holmegård. 
 
Denne revurdering er en gennemgang af gældende miljøgodkendelse af Ardagh 
Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, Fensmark, hvor vilkår for indretning og 
drift er opdateret i forhold til nyeste viden og regler. Revurderingen er afledt af, at 
EU-Kommissionen i marts 2012 har vedtaget konklusioner for, hvad der betragtes 
som bedst tilgængelig teknik (BAT) for glasindustrien, som også omfatter 
fremstilling af mineraluld. Efter godkendelsesbekendtgørelsen skal 
tilsynsmyndigheden revurdere en virksomheds miljøgodkendelse, når 
Kommissionen vedtager BAT-konklusioner for branchen, således at det sikres, at 
virksomheden lever op til BAT-konklusionerne senest 4 år efter, at de er vedtaget.  
 
Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen. Det gælder også de resultater af 
virksomhedens egenkontrol, som Miljøstyrelsen er i besiddelse af. Retten til at se 
sagens akter sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, 
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

 

Ingen VVM-pligt 

Miljøstyrelsen har truffet beslutning om, at der ikke skal udarbejdes en særlig 

vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for godkendelse til 

udskiftning af varmegenvindingsanlæg samt opstilling af ny telthal hos Ardagh 

Glass Holmegaard A/S. 

 

Klagevejledning  

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Det fremgår af 
miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100, hvem som er klageberettigede. Klageberettiget 
er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal 
være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen på e-mail mst@mst.dk, eller med 
post til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K.  
 
Klagen skal være modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 
For begge afgørelser gælder 
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 
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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 bliver tilbagebetalt, 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.  

 

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. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  

 

Med venlig hilsen 

 

 
Majbrit Lindstrøm Miara  

72 54 43 61  

majli@mst.dk  

 


