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Miljøgodkendelse - nyt vilkår  
 
Miljøstyrelsen Roskilde giver hermed godkendelse til nedgravning af 
kølerør ved bygning EE som ansøgt i det nedenstående, un-
der anførte betingelse. 
  
Det nedgravede rør skal udføres i (PE) polyetylen som anført i an-
søgningen, og i miljøgodkendelsen til Novo Nordisk Fabriksområde 
indføjes et nyt vilkår: 
  
Vilkår 10.21: Det nedgravede PE kølevandsrør fra bygning EE til 
bygning EF skal trykprøves hvert år, som anført i ansøgningen. 
   
Denne afgørelse offentliggøres i "Kalundborg Nyt" onsdag den 29. 
juni 2011.  
  
Klagefristen udløber den 27. juli 2011 
Søgsmålsfristen udløber den 29. december 2011 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven1[1]. 
 
Sagens oplysninger 
Novo Nordisk A/S har ved mail af  15. april  2011 søgt om 
ændring virksomhedens miljøgodkendelse "Vilkår for fabriksområdet" 
af 3. maj 2002. 
  
Der søges om godkendelse til at etablere et nedgravet rør fra den 
eksisterende kølecentral i bygning EE til bygning EF for at sikre 
leverance af kølevand.  
  
  
Miljøteknisk vurdering 

                                                 
1[1] Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010. 
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Et nedgravet rør, der skal føre kølevand, kan potentielt forurene 
undergrunden ved en lækage. Derfor har virksomheden foreslået at 
udføre røret i polyethylen, for at undgå tæring, og at tæthedsprøve 
røret en gang årligt. Miljøstyrelsen finder dette tilstrækkeligt til at sikre 
mod forurening, og har sikret dette ved ovenstående vilkår. 
  
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i "Kalundborg Nyt"  den 
29. juni 2011 og kan ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 

• 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 sendes til 
Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 
eller  ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 27. juli 
2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde 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. 
Klagegebyret 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. 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 
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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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- 
og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre 
nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at 
virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. 
Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning 
for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
 
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved 
domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Tekn. Forv. i Kalundborg Kommune, plan.byg.miljo@kalundborg.dk 
Embedslægeinstitutionen, sjl@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening,  dn@dn.dk
Friluftsrådet, Kredsformanden, fr@friluftsraadet.dk 
  
Bilag: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
 
  
Med venlig hilsen 
 
Vagn Larsen 
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