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Tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder på Ardagh 
Glass Holmegaard A/S, Glasværksvej 52, 4684 Holmegård 
 
Ardagh Glass Holmegaard A/S har med brev af 18. september 2013 søgt om 
miljøgodkendelse til etablering af et nyt varmegenvindingsanlæg ved ud-
skiftning af det gamle VTO-anlæg (hedtolieanlæg) på fabrikken glasværksvej 
52, Fensmark, 4684 Holmegaard.  
 
Afgørelse 
Ardagh Glass Holmegaard A/S har samtidigt søgt om tilladelse til at igang-
sætte bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en miljøgodkendelse. Mil-
jøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33. stk. 2 
og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 § 4, at virk-
somheden kan begynde bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en mil-
jøgodkendelse, til de anlægsmæssige ændringer ved udskiftning af værkets 
VTO-anlæg. 
 
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 det anmeldte projekt. 
 
Vær også opmærksom på at kommunen evt. også 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 virksom-
heden / anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil 
kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelser-
ne. 
 
Miljøstyrelen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Miljøstyrelsen mener, at der er redegjort for at det nye anlæg og ændringer-
ne isoleret set ikke indebærer en øget miljøbelastning. Bygge- og anlægstil-
ladelsen, der gives med denne afgørelse, vurderes ikke at medføre ændrin-
ger til skade for det interne og eksterne miljø. Der opnås formentlig en re-
duktion af tungmetaller til spildevandet samtidigt med at renere teknologier 
indføres i den kommende revurdering af anlægget. Endvidere kan det nye 
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anlæg levere omkring 14 GWh/år til Fensmarks Fjernvarme. En ressource 
som i dag ikke udnyttes med det gamle anlæg. 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33. stk. 2 kan tilladelsen til at påbe-
gynde bygge- og anlægsarbejder, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke 
påklages.  
 
Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
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