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   3300 Frederiksværk 

  

   

   Sendes pr. e-mail til js@nordisk-staal.dk 

 

Virksomheder 

J.nr. MST-1270-01082 

Ref. Amj/hebec 

Den 20. december 2013 

 

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 

 

DanSpray A/S har med brev af 15. november 2013 søgt om miljøgodkendelse af nyt 

produktionsanlæg til fremstilling af værktøjsstål. I har samtidig med søgt om 

tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en 

miljøgodkendelse. 

 

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

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

værktøj.   

 

Der vil blive etableret randfundamenter og hallen vil blive beklædt. Der kommer 

ikke overskydende jord, da randfundamenterne bygges ovenpå de eksisterende 

fundamenter fra en kranbane, som tages ned. Arbejdet med selve hallen forventes 

at pågå til marts 2014.   

 

Halsnæs Kommune har givet virksomheden en dispensation på ca. 4,4 meter i 

forhold til lokalplan 03.8 ”Industriområde Nord” fra marts 2011, der angiver en 

bygningshøjde på 8,5 m., idet hallen nødvendiggør en bygningshøjde på 12,9 

meter.   
 

Udvalget for Miljø og Teknik (UMT) har begrundet dispensationen med, at 

byggeriet med den pågældende placering i udkanten af lokalområdet ikke vil være 

til gene og kan indpasses i området.  

 

Beslutningen og detaljeret beskrivelse af byggeprojektet fremgår af referat fra 

UTM-mødet d. 17. december 2013 kl. 16.30, der ligger på kommunens hjemmeside 

under: 

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

4df9-807a-82de5108dd6f.aspx 

 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 stk. 2, at 

virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en 

miljøgodkendelse af produktionsanlægget til fremstilling af værkstøjsstål.  

 

                                                             
1
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
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Anlægget er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens (1454 af 20/12/2012) 

listepunkt A 208 Jern- og stålstøberier med en produktionskapacitet på mindre 

end lig med 20 tons pr. dag (s).  Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed på 

denne type produktionsanlæg til metalforarbejdning. 

 

Virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens (1510 af 15/12/2010) bilag 2, 

pkt. 4. ”Produktion og forarbejdning af metaller”, og som er 4d) Anlæg til 

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

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

 
Miljøstyrelsen har jf. afgørelsen fra 19. december 2013 på baggrund af en 
screening truffet afgørelse om, at virksomheden ikke er VVM-pligtig. 

 

Byggeriet sker på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de vilkår, 

Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. I skal være 

opmærksomme på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før Miljøstyrelsen 

har givet miljøgodkendelse til produktionsanlægget til fremstilling af værktøjsstål.  

 

Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virksomheden 

kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 

 
Baggrund for afgørelsen 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der gives tilladelse til at 

påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis 

arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en 

forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at 

virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil 

kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden på baggrund af det indsendte 

projektmateriale vil kunne opnå miljøgodkendelse til etablering og drift af 

anlægget til fremstilling af værktøjstål, herunder smeltning af metal og 

forarbejdning (sprayformning) til knipler til værktøj. 

 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde 
bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Annmette Carline Søgård  

Miljøstyrelsen Virksomheder 

72 54 42 81  

amj@mst.dk  

 

 

Kopi til:  

 

Chefkonsulent Charlotte Brit Pedersen. C7 Consulting ApS, Charlotte@c7c.dk  

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