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Påbud om revision af miljøgodkendelse af Scanpharm A/S, 

Topstykket 12, 3460, Birkerød 

  

 

Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø meddeler hermed påbud om 

revision af Scanpharm A/S’ miljøgodkendelse af 18. marts 1997. 

Påbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 §§ 41 og 41b. 

Revisionen af miljøgodkendelsen omfatter alle miljøgodkendelsens vil-

kår, som kommunen har vurderet som ikke tilstrækkeligt tidssvarende.  

Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø varslede i brev dateret den 

12. marts 2018 påbud om revision af Scanpharm A/S miljøgodkendelse.  

 

I brevet blev virksomheden bl.a. opfordret til at bidrage med oplysninger, 

der kan belyse omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen. Ru-

dersdal Kommune har ikke modtaget bemærkninger fra virksomheden.  

 

 

Påbud 

Rudersdal Kommune, Natur, Park og Miljø påbyder hermed reviderede 

vilkår til Scanpharm A/S, Topstykket 12, 3460 Birkerød, matr.nr. 109ø, 

Birkerød By, Bistrup. 

De reviderede vilkår er fastsat efter revurdering af virksomhedens miljø-

godkendelse af 18. marts 1997 og erstatter både vilkårene, oplysninger-

ne om virksomheden og den miljøtekniske vurdering heri.  

Den reviderede miljøgodkendelse er vedlagt dette brev. Den indeholder 

vilkår for godkendelsen samt en miljøteknisk beskrivelse og vurdering. 

 

 

 

                                                
1 

Bek. af lov om miljøbeskyttelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer 
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Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse efter reglen i miljøbeskyttelseslo-

vens § 91.  

 

Klageberettigede er afgørelsens adressat, Scanpharm A/S, Topstykket 

12, 3460 Birkerød og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse landsdækkende forenin-

ger og organisationer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 98 og § 100. 

 

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger fra afgørelsen er med-

delt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 94, dvs. senest den 3. maj 2018.  

 

Klagen skal indgives via Klageportalen, og der findes et link til portalen 

på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og 

www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, 

der har truffet afgørelsen (Rudersdal Kommune). En klage er indgivet, 

når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.  

  

Kommunen sender via Klageportalen kommunens bemærkninger til sa-

gen og de anførte klagepunkter til Miljø- og Fødevareklagenævnet ved-

hæftet den påklagede afgørelse og de dokumenter, der er indgået i sa-

gens bedømmelse.  

 

Samtidig med at kommunen sender klagesagen til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet, sendes en kopi af udtalelsen til klager og eventuelle andre 

involverede i klagesagen med en frist for at afgive bemærkninger til Mil-

jø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen. 

 

Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevare-

klagenævnet bestemmer andet, jf. miljøbeskyttelseslovens § 95, stk. 1  

 

Ved klage skal privatpersoner betale et klagegebyr på 900 kr. og organi-

sationer/virksomheder skal betale 1.800 kr. Gebyret betales med beta-

lingskort i Klageportalen. Betales gebyret ikke på den anviste måde og 

inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 

Se nærmere om reglerne for tilbagebetaling af gebyret på 

www.nmkn.dk. 

 

Denne afgørelse kan efter miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for 

domstolene. Ønskes afgørelsens gyldighed prøvet ved domstolene, skal 

sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, det 

vil sige senest den 5. oktober 2018 eller, hvis sagen påklages, inden 6 

måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger. 

Scanpharm A/S vil blive underrettet, hvis afgørelsen påklages. 
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Offentliggørelse 

Påbuddet om revurdering bekendtgøres på Rudersdal kommunes 

hjemmeside www.rudersdal.dk samme dag, som revisionen sendes til 

Scanpharm A/S.  

 

 

Underretning 

Følgende myndigheder og institutioner er underrettet ved kopi af denne 

afgørelse: 

 

 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, 

seost@sst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

 Norfors, norfors@norfors.dk 

 

Hvis I ønsker yderligere oplysninger, er I velkomne til at kontakte under-

tegnede på direkte telefon 4611 2413 eller på e-mail kini@rudersdal.dk.  

 

 

 

 

  

Venlig hilsen 

 
Maria Cathrine Nielsen 

Chef for Natur, Park og Miljø 

Kirsten Sloth Nielsen 

Miljømedarbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt:  Revision af miljøgodkendelsen af Scanpharm A/S, Topstykket 

12, 3460 Birkerød. 
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