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Sekretariat 
 

Presseorientering 
 
Udkast til afgørelser om Pankas A/S’ etablering er nu i 
partshøring  
 
Pankas har ansøgt om en række tilladelser til etablering af virksomhed på 
deres grund i Erhvervsområdet ved Farremosen. Kommunen er som 
myndighed forpligtet til at behandle ansøgningerne og træffe afgørelse 
om tilladelserne skal gives. Afgørelserne skal træffes ud fra lovgivningen 
og den vedtagne lokalplan. Udkast til afgørelser skal altid i partshøring jf. 
forvaltningsloven og det er disse udkast til afgørelser, som nu kan ses på 
kommunens hjemmeside. 
 
Kommunen er nu så langt i myndighedsbehandlingen af Pankas A/S 
ansøgninger om tilladelser, at der foreligger udkast til afgørelser, som er 
sendt i partshøring. Det drejer sig om: 
 

 VVM screening 

 Byggetilladelse 

 Tilladelse til terrænregulering 

 Miljøgodkendelse 

 Tilslutningstilladelse  

 Nedsivningstilladelse 
 

Alle udkast til afgørelser er kvalitetssikret eksternt hos COWI og NIRAS, og 
er i dag sendt i partshøring hos dem, som er part i sagen, forud for de 
endelige afgørelser.  
 
Ud fra et ønske om offentlighed og åbenhed har Allerød Kommune valgt at 
offentliggøre udkast til afgørelserne, samt de mange hundrede 
dokumenter og tilhørende bilag, som myndighedsbehandlingen bygger på, 
på kommunens hjemmeside. Partshøringen skal medvirke til at forbedre 
kommunens beslutningsgrundlag. Eventuelle kommentarer til de faktiske 
omstændigheder og eksterne faglige vurderinger, der fremgår af 
kommunens udkast til afgørelser, kan sendes til 
naturogmiljoe@alleroed.dk 
 

Den videre proces 
Fra den 27. november 2018 til den 19. december 2018 er der partshøring af 
udkast til afgørelserne. Herefter myndighedsbehandler kommunen de 
indkomne høringssvar ud fra lovgivningen og plangrundlaget. I februar 
2019 forventes de endelige afgørelser at foreligge. Afgørelserne vil fremgå 
af dagsordenen til møderne i Teknik- Erhvervs- Plan- og Miljøudvalget, 

 
Dato: 27. november 2018 
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Side 2 

 

Økonomiudvalget og byrådet i februar 2019, som kan læses på kommunens 
hjemmeside. 


