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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for flytning af 
eksisterende formalinlager hos SP Medical A/S - Møllevej 
1, 4653 Karise 

SP Medical A/S har den 8. september 2022 henvendt sig til Faxe 
Kommune, med et ønske om at flytte deres lagerplads for formalin, til en 
anden bygning. Afgørelsen om ikke godkendelsespligt, er baseret på 
oplysninger fra virksomheden samt et tilsyn den 16. december 2022. 
 
Baggrund 
SP Medical opbevarer palletanke med formalin i et lagerområde i bygning 
A3. Lagerområdet kan ikke temperaturreguleres, og i forbindelse med nye 
krav om en lagertemperatur på mellem 15-25 ˚C, ønsker SP Medical at 
flytte deres lager for formalin til et område (C300) i bygning C. Se bilag 1. 
 
Det nye lagerområde vil som udgangspunkt blive indrettet som det gamle. 
Gulvafløb bliver lukket og der etableres opkanter, så lagerområdet kan 
indeholde mængden fra en palletank. Gulv og opkanter bliver behandlet 
med topcoat og forsegling, så de er tætte. I porten laves der ligeledes 
opkant, som truck kan køre hen over. Der er støbt en rampe på ydersiden 
af porten. 
 
Vurdering og afgørelse om ikke godkendelsespligt 
SP Medical A/S har en miljøgodkendelse fra 2014 samt et tillæg fra 2017. 
Inden en godkendelsespligtig virksomhed udvides eller ændres 
bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til 
affaldsfrembringelse, på en måde, som indebærer forøget forurening, skal 
udvidelsen eller ændringen godkendes, jf. miljøgodkendelseslovens1 § 33, 
stk. 1. 
 
Der er i miljøgodkendelsen fra 2014 vilkår om, at området hvor 
palletankene med formalin opbevares, skal være indrettet med 
opkant/spildbakke, således at indholdet af en palletank kan rummes i det 
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indrettede område, uden mulighed for afløb til kloak eller ud af lokalet. 
Området skal sikres mod påkørsel. 
 
Ud fra ovenstående forventes det nye lagerområde at kunne leve op til 
kravene i miljøgodkendelsen. Da der ikke er tale om udvidelser, men kun 
en ændring, som ikke vurderes at give anledning til øget forurening, 
vurderer Faxe Kommune, at ændringen ikke er godkendelsespligtig. 
 
Lovgrundlag 
Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i forhold til 
godkendelsesbekendtgørelsens2 § 3, stk. 2 og miljøbeskyttelseslovens § 33 
stk. 1. 
 
Klagevejledning 
Afgørelse om hvorvidt etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed 
er godkendelsespligtig, kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1 og 
godkendelsesbekendtgørelsens § 61, stk. 1, ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i 
henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder 
efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 19. juli 2023. 
 
Miljøvurderingsloven 
SP Medical A/S er omfattet af bilag 2, punkt 6c i miljøvurderingsloven3. 
Det er Faxe Kommunes vurdering, at flytning af lagerområdet for formalin, 
til en anden placering på virksomheden, ikke vil have skadelige virkninger 
på miljøet, jf. ovenstående vurdering. På den baggrund er der ikke 
foretaget en screening af ændringen af lagerområdet placering. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen er den 19. januar 2023 offentliggjort på kommunens 
hjemmeside samt DMA-portalen.  

 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnfaxe-sager@dn.dk  
 Dansk Ornitologisk Forening, faxe@dof.dk og natur@dof.dk  
 Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk  
 Friluftsrådet, oestsjaelland@friluftsraadet.dk  

 
Spørgsmål 
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller andre 
miljømæssige forhold, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefon 
nr. 56 20 30 43 eller på mail mahvb@faxekommune.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 
Marit Hvam Pedersen 
Fagkoordinator Miljø og Drikkevand 

 
 
2 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed 
3 LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 
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Bilag 1 
 

 

Figur 1: Oversigtskort


