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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i forbindelse 
med opførelse af ny valseslibehal 
 
NNE Pharmaplan har i brev af 21. juni 2011 på vegne af DanSteel A/S søgt 
om miljøgodkendelse til udskiftning af valsestolen med tilhørende hjælpe-
anlæg og etablering af et nyt vandbehandlingsanlæg samt tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 til ændret udledning af spildevand fra virk-
somheden. NNE Pharmaplan har samtidig med brev af 20. juni i 2011 søgt 
om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger 
miljøgodkendelse. 
 
Afgørelse 

1Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens  § 33, 
stk. 2, at virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder i forbindelse 
med opførelse af ny valseslibehal nord for valsehallen, før der foreligger 
miljøgodkendelse til udskiftning af valsestolen med tilhørende hjælpeanlæg 
og etablering af et nyt vandbehandlingsanlæg samt tilladelse efter miljø-
beskyttelseslovens kapitel 4 til ændret udledning af spildevand fra virksom-
heden. 
 
Byggeriet sker på virksomhedens ansvar. Tilladelsen begrænser ikke de 
vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Vær 
opmærksom på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før Miljø-
styrelsen har meddelt miljøgodkendelse af projektet. 
 
Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse, før virk-
somheden kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 
 
Baggrund for afgørelsen 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der meddeles tilladel-
se til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodken-
delse, hvis arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplan-
vedtægt. Det er en forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, 
at virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksom-
heden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for 
omgivelserne. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Planlægningsmæssige bestemmelser 
Kommuneplan 
Der er i 2009 vedtaget en kommuneplan for Halsnæs Kommune, som er 
den første kommuneplan efter kommunesammenlægningen i 2007.  
 
DanSteel A/S er beliggende i rammeområde 4.E5 Stålværkerne, som er 
udlagt til erhvervsformål og industri. Der kan bygges over 11,5 m, hvis det 
er produktionsmæssigt nødvendigt.   
 
Byplanvedtægt  
DanSteel A/S er omfattet af delområde C i ”Partiel byplanvedtægt nr. 26 for 
en del af Frederiksværk by, herunder Det Danske Stålvalseværk i Frede-
riksværk Kommune”, dateret 18. januar 1977. Byplanvedtægten fastlægger 
områdets anvendelse til erhvervsformål. 
 
Miljøstyrelsen må på ovennævnte grundlag konkludere, at opførelse af en 
ny valseslibehal er i overensstemmelse med de planlægningsmæssige be-
stemmelser for området. 

Miljømæssige forhold 
Den nye valseslibehal opføres i umiddelbar tilknytning til den eksisterende 
valsehal. Valsernes overflade skal være uden fejl, så valsningen kan foregå 
med størst muligt præcision. Valserne skal derfor med mellemrum slibes 
(arbejdsvalserne dagligt og støttevalserne ca. hver anden måned). Den nye 
valseslibehal opføres som en fuldisoleret bygning, og der installeres fjern-
varme og tvunget luftskifte via 2 punktudsug. 
  
Valseslibeprocessen er en våd proces, hvor kølevand påføres slibestenen 
og opfanger slibestøv, som efterfølgende udskilles i to filtre i den lukkede 
kølekreds. Det ene punktudsug skal fjerne vanddamp/-aerosoler fra selve 
valseslibeanlægget. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke vil blive udsendt 
støv og tungmetaller af betydning til omgivelserne via afkastet tilsluttet dette 
punktudsug.  
 
I forbindelse med valseslibeanlægget etableres en maskine til rensning af 
valselejerne. Valselejerne placeres i maskinen, som er lukket, hvor van-
det så sprøjtes udover lejerne i vaskeprocessen. Som en integreret del af 
maskinen er der en beholder til vaskevandet (omtrent 500 liter). Dette vand 
genbruges til flere vaske. En olieudskiller/-separator er ligeledes integreret i 
maskinen. Vaskevandet ledes som en del af hver vaskeproces gennem 
olieudskilleren/-separatoren for på den måde at kunne genbruge vaske-
vandet længst muligt. Den udskillede olie opsamles i en separat beholder i 
maskinen. Når vaskevandet efter et vist antal vaske ikke kan genbruges 
længere, ledes det til vandbehandlingsanlægget. Som udgangspunkt for-
ventes det, at vaskeprocessen foregår med varmt vand, men der er mulig-
hed for at tilsætte sæbe eller lignende. 
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Foruden udsug fra selve slibeprocessen etableres endnu et punktudsug 
primært af hensyn til den generelle rumventilering. Dette andet punktudsug 
kan så af arbejdsmiljømæssige hensyn benyttes til udsugning af vanddamp 
ved åbning af maskinen efter endt vask.  
 
Det vil højst sandsynligt ikke være nødvendigt at fastsætte emissionsgræn-
seværdier for de to afkast og bidraget fra de to afkast til koncentrationerne 
af luftforurenende stoffer i omgivelserne vil tilsvarende være så lille, at det 
ikke skal medtages i de løbende OML-beregninger. Miljøstyrelsen vil i god-
kendelsen til udskiftning af valsestol m.m. tage stilling til, om der skal gen-
nemføres kontrolmålinger i de to afkast for at verificere niveauet af luft-
forurening. 
 
Det er sandsynliggjort, at støjbidraget fra den nye valseslibehal, fx fra de to 
afkast fra punktudsug, ikke vil være betydende. Tværtimod vil den nye val-
seslibehal ”skygge” for valsehallen og dermed reducere støjbidraget fra 
støjkilder knyttet til den bestående valsehal, fx støjkilder i nord- og østgavl. 
 
Samlet set anser Miljøstyrelsen det for godtgjort, at der vil kunne meddeles 
miljøgodkendelse til drift af den nye valseslibehal. 

Konklusion 
Miljøstyrelsen finder, at forudsætningerne i miljøbeskyttelseslovens § 33, 
stk. 2, for at meddele tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder i 
forbindelse med ny valslibehal er opfyldt.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Miljøstyrelsen har den 27. juni 2011 tilsendt DanSteel A/S, NNE Pharma-
plan, og Halsnæs Kommune et udkast til tilladelse til påbegyndelse af byg-
ge- og anlægsarbejder vedrørende den nye valslibehal. Miljøstyrelsen har 
ikke modtaget væsentlige bemærkninger til udkast til afgørelse. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Denne tilladelse vil blive annonceret i Frederiksværk Ugeblad onsdag den 
6. juli 2011. 
 
Tilladelsen 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 kla-
geret 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 meddelt amts-
rådet, at de ønsker 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 
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modtaget senest den 3. august 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videre-
sender 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. Klagegeby-
ret 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 Roskilde. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegyn-
der 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 klage-

berettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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 Miljøstyrelsen modtager en klage over 
afgørelsen.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte tilladelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i tilla-
delsen. Udnyttes tilladelsen indebærer dette dog ingen begrænsning i Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
  
  
Med venlig hilsen 
 
Jørn L. Hansen 
Miljøstyrelsen Roskilde 
E-mail: joern@mst.dk
Tlf. nr.: 72 54 43 53 
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Kopi af denne afgørelse er sendt til: 
 
NNE Pharmaplan, v/Rikke Nørby Riber, riri@nnepharmaplan.com’ 
 
Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk, 
mail@halsnaes.dk
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