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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 

 

DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tårnvej 25, 7200 Grindsted har den 11. april 

2013 søgt om miljøgodkendelse af etablering af ny pulverblandingsproces i 

eksisterende bygning. Produktionen hjemtages fra Tønder. I har den 30. april 2013 

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

miljøgodkendelse. 

 
Afgørelse 

Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens
1
 § 33 stk. 2, at 

virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en 

miljøgodkendelse af produktion af pulverblanding, til anvendelse som kulturmedie 

i mejeriindustrien.   

 

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 produktionen. 

 

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.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at produktionen kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at 

virksomheden vil kunne indrettes og drives på stedet uden væsentlige 

miljømæssige gener for omgivelserne. 

 

 

                                                             
1
 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 



 

2 

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

 

 

Kopi til: 

Billund Kommune: Kommunen@Billund.dk, UBB@billund.dk, 

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3: at@at.dk, 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  

  

      

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Susan Lykke Vinkel  

72 54 42 61  

sulvi@mst.dk  
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