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1. INDLEDNING 
Cheminova A/S er en kemisk virksomhed, hvis hovedprodukter omfatter 
plantebeskyttelsesmidler. Virksomheden ligger på halvøen Rønland med 
betydelig afstand til nærmeste naboer. 
 
Cheminovas miljøgodkendelse rummer tilladelse til fast produktion af insek-
ticidet Malathion (Fyfanon). I periode 2008-2010 er der lavet forsøg med 
fremstilling af mikrokapselformuleringer (CS-formulering) i Forsøgsafdelin-
gen.  
 
Ansøgning om miljøgodkendelse  
Cheminova har den 5. november 2012 søgt om en fast produktion af mikro-
kapsel-formuleringer af Malathion.  
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte.  
 
Det ansøgte vurderes at være omfattet af både Kommuneplantillæg med 
VVM-redegørelse for Rønland/Cheminova A/S og Konsekvensvurdering ift. 
internationale naturbeskyttelsesinteresser fra 2010. 
 
Forsøgsafdelingen er omfattet af risikobekendtgørelsen1. Der er derfor fore-
taget en vurdering af behovet for en systematisk sikkerhedsanalyse. Vurde-
ringen viser, at en sådan analyse ikke er påkrævet, da der ikke indgår ny 
kemi, kemi uden for normale rammer eller er en teoretisk mulighed for større 
uheld.  
 
Der forekommer ikke egentligt spildevand ved produktionen. Rengørings-
vand opsamles og bortskaffes som kemikalieaffald.  
 
Luftforurening reguleres af gældende vilkår i virksomhedens miljøgodken-
delse, som bl.a. indeholder måleprogram for emissioner til luften.  
 
Det er vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte vilkår for det ansøgte. 
 
Det vurderes, at den ansøgte ændring ved sin art, størrelse og beliggenhed 
kan gennemføres uden væsentlige gener for omgivelserne og uden væsent-
lig virkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i 
virksomhedens miljøgodkendelse.   
 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og Cheminova A/S’ ansøgning om 
miljøgodkendelse, meddeler Miljøstyrelsen hermed miljøgodkendelse til 
produktion af mikrokapselformuleringer af Malathion i Forsøgsafdelingen. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Der er ved afgørelsen ikke fundet behov for fastsættelse af supplerende 
vilkår. 
 

  
 

  
 



   

 5 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har redegjort for, at der er truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen 
ved anvendelse af den bedste teknologi.  
 
Desuden vurderes det, at produktionen af CS-formuleringer kan ske uden at 
det indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter i de nær-
liggende naturbeskyttelsesområder. Det ansøgte vurderes at være omfattet 
af både Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Rønland/Cheminova 
A/S og Konsekvensvurdering ift. internationale naturbeskyttelsesinteresser 
fra 2010. 
 
Den ansøgte produktion giver ikke anledning til en væsentlig ændring i til- 
og frakørsel til /fra virksomheden. Al til- og frakørsel foregår ad Thyborøn-
vej, som er eneste adgangsvej til virksomhedens område. 
 
Der udledes ikke spildevand i forbindelse med det ansøgte projekt. 
 
Gældende vilkår i virksomhedens samlede elektroniske miljøgodkendelse 
(kaldet totalgodkendelse i det følgende) omfatter bl.a. løbende udførelse af 
luftmåleprogram for emissioner til luft - herunder for de stoffer, som emitte-
res fra den ansøgte produktion.  
Godkendelsen findes på: http://cheminova.aar.mim.dk/miljogodkendelse 
 
Det er vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte vilkår for det ansøgte. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Den ansøgte ændring gennemføres på et allerede eksisterende anlæg og 
indebærer ikke bygningsmæssige ændringer. 
 
Det ansøgte vurderes at være omfattet af Kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse for udvidelse/ændring af eksisterende anlæg og produktioner på 
Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010. 
 
Rønland er delvist omgivet af Natura 2000-områder udpeget som Ramsar- 
og fuglebeskyttelsesområder. I en afstand af mere end 4 km er beliggende 
et habitatområde. Endvidere er Harboøre Tange og kystzonen på den sydli-
ge del af Rønland § 3-område (strandeng). Det er i VVM-redegørelsen og 
konsekvensvurderingen vurderet, at de omfattede udvidelser/ændringer 
ikke indebærer forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i om-
rådet eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de 
arter, området er udpeget for. 
 
Virksomhedens placering fremgår af virksomhedens totalgodkendelse. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Vilkår vedr. generelle forhold fremgår af virksomhedens totalgodkendelse 
(f.eks. Basis-område).  
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Heraf fremgår det bl.a., at meddelte miljøgodkendelser bortfalder, hvis de 
ikke er taget i brug inden 2 år fra meddelelse af godkendelse. 
Det fremgår også, at hvis flere variationer af CS-formuleringer vil blive aktu-
elle i fremtiden, hvilket forventes ifølge ansøgningen, så skal evt. nye stoffer 
anmeldes før ibrugtagning (vilkår BAS 3.3.).  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Vilkår for indretning og drift fremgår af virksomhedens totalgodkendelse. 
Det ansøgte giver ikke anledning til at fastsætte ændrede/supplerende vil-
kår. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Luftforurening fra virksomheden reguleres af gældende vilkår i virksomhe-
dens totalgodkendelse.  

Luftemissionen ledes via Forsøgsafdelingens skrubbersystem til det centra-
le luftforbrændingsanlæg. Herudover udledes rumluft via 4 rumventilations-
afkast. 

Vilkår Bas 7.1 i virksomhedens totalgodkendelse omfatter krav om løbende 
udførelse af luftmåleprogram for lokale udledninger/afkast og rumventilation 
for virksomhedens produktionsafsnit, herunder for Forsøgsafdelingen.  
 
De væsentligste stoffer, som emitteres fra den ansøgte produktion er omfat-
tet af det gældende måleprogram. Det skal bemærkes at Aftale BAS A3 om 
dokumentationsmålinger pt. er under ajourføring. 

Diffus emission vil blive udledt via rumventilationen. Ifølge vilkår Luft 7.3 
skal virksomheden sikre, at den diffuse emission fra rumventilation fra pro-
duktionsanlæg minimeres ved at gennemgå anlæggene mindst 2 gange 
årligt.  

Emissionen af forurenende stoffer vurderes at være meget lav. Det vurde-
res derfor, at der ikke er behov for at fastsætte supplerende vilkår for luft-
forurening. 

3.2.5 Lugt 
Det ansøgte er uden betydning for lugteemissionen fra virksomheden. Der 
er derfor ikke stillet supplerende vilkår herom.  
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der forekommer ikke egentligt spildevand ved produktionen, ud over vand 
fra luftskrubberen, som ledes til renseanlægget. Rengøringsvand efter endt 
kampagne opsamles og bortskaffes som kemikalieaffald 
 
Den ansøgte ændring giver ikke anledning til ændring i de eksisterende 
vilkår for spildevand eller til at fastsætte supplerende vilkår.  
 
3.2.7 Støj 
Den ansøgte ændring er uden betydning for støjemissionen fra virksomhe-
den. Der er derfor ikke stillet vilkår herom. 
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3.2.8 Affald 
Der genereres affald i form af opsamlet rengøringsvand fra det ansøgte 
projekt. Der er ikke stillet vilkår herom, idet affald generelt skal bortskaffes 
efter kommunens anvisninger. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Ikke relevant for projektet. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Der er i basisvilkårene i virksomhedens totalgodkendelse stillet krav vedr. 
jord og grundvand. Den ansøgte ændring giver ikke anledning til øget risiko 
for jord- og grundvandsforurening. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Projektet giver ikke anledning til en væsentlig ændring i kørsel til/fra virk-
somheden. Al til- og frakørsel foregår ad Thyborønvej, som er eneste ad-
gangsvej til virksomhedens område. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Totalgodkendelsen rummer vilkår for årlig indberetning i hhv. basisvilkår og 
vilkår for luftemissioner. Her er der bl.a. krav til indberetning af den årlige 
producerede mængde af hvert produkt samt affaldsmængder. 
 
Der vurderes ikke at være behov for at fastsætte yderligere vilkår. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor. 
Det vurderes, at der ikke behov for at fastsætte yderligere vilkår. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Forsøgsafdelingen er omfattet af risikobekendtgørelsen2, og der er udarbej-
det en sikkerhedsrapport for anlægget. Sikkerhedsrapporten er ajourført i 
2012, og risikomyndighederne har vurderet, at virksomheden har truffet de 
nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld fra 
anlægget og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne 
uheld. Sikke 
 
Den ansøgte produktion indebærer anvendelse af et af stofferne, som er 
omfattet af Risikobekendtgørelsens bilag 1, del 1. 
 
Det vurderes dog, at der ikke er behov for at stille supplerende vilkår i rela-
tion til risikomæssige forhold, da den ansøgte ændring ikke vurderes at be-
røre risikomæssige aspekter i væsentlig grad.  
 
3.2.15 Ophør 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor. Miljøstyrelsen 
vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår herom.  
 
3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
Ved produktionen anvendes flere stoffer, som står på effektlisten, på listen 
over uønskede stoffer og/eller er miljøfarlige. Stofferne kan ikke umiddelbart 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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substitueres, da det vil betyde, at den fastsatte specifikation for produktet 
ikke kan overholdes. 
 
3.3 Udtalelser/høringssvar 
Der er ikke foretaget høring af andre myndigheder, idet der ikke vurderes at 
være risiko for større uheld. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk den 12. november 2012. Der er ikke modtaget 
henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
Udkast til afgørelse er sendt til virksomheden til kommentering. Virksomhe-
dens har ikke haft bemærkninger. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens totalgodkendelse og 
gives under forudsætning af, at vilkårene i totalgodkendelsen overholdes.  
 
Nærværende godkendelse indarbejdes i virksomhedens totalgodkendelse, 
som foreligger på elektronisk form på Miljøstyrelsens hjemmeside 
(www.mst.dk), og hvori alle meddelte afgørelser indarbejdes. 
 
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, 
der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været ud-
nyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt D 106 ”virksomheder, der 
fremstiller plantebeskyttelsesmidler”.   
 
4.1.3 Revurdering 
Afgørelsen skal revurderes senest i år 2020. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen 
Der henvises til afsnit 3.2.14.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Det ansøgte 
vurderes at være omfattet af Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for 
Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010. Der henvises til afsnit 3.2.1. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-områder og er derfor om-
fattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Denne afgørelse er en del af den samlede elektroniske miljøgodkendelse 
for Cheminova A/S. Den gældende miljøgodkendelse kan findes på 
http://cheminova.aar.mim.dk/miljogodkendelse 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng 
Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 8. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- 
og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. 
De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
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dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 
Cheminova A/S miljo_cheminova@cheminova.dk; 
Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk; 
Naturstyrelsen Vestjylland ves@nst.dk; 
Embedslægerne Midtjylland midt@sst.dk; 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4 at@at.dk; 
Beredskabsstyrelsen brs@beredskabsstyrelsen.dk; 
Midt- og Vestjyllands Politi mvjyl-opa@politi.dk; 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk; lemvig@dn.dk; 
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd ajj-7600@webspeed.dk; 
Greenpeace hoering.dk@greenpeace.org; 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk;  
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BILAG 1:  Ansøgning 



 Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 
 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91 
 DK-7620 Lemvig www.cheminova.com 
 Denmark CVR-No. DK 12 76 00 43 

 1/1  

Miljøstyrelsen Aarhus 5. november 2012 
Lyseng Allé 1 
8270  Højbjerg KSt/KKj/mh 
 
 
 
 
 
Produktion af mikrokapsel-formuleringen, Malathion CS i forsøgsafdelingen 
 
Cheminova har i 2008 fået tilladelse til at udføre forsøg med fremstillingen af CS-formuleringen 
med insekticidet Malathion. 
 
Cheminova ønsker nu tilladelse til at producere formuleringer af Malathion CS i forsøgsafdelin-
gen. Det forventes, at flere variationer af Malathion CS-formuleringer vil blive aktuelle i fremti-
den. Hvis der bliver tale om så brede variationer, at de defineres som nye stoffer for Cheminova, 
vil de blive anmeldt efter basisvilkår 3.3. 
 
Proceduren ved formuleringen og sammensætningen af den aktuelle formulering fremgår af bi-
lag 1. 
 
Emissioner til luft og vand 
 
Eventuelle emissioner til luft vil blive ledt til destruktion i det centrale luftforbrændingsanlæg fra 
forsøgsafdelingens skrubbersystem via damppladsskrubberen. 
 
Der forekommer ikke processpildevand fra processen. Rengøringsvand, der fremkommer ved 
rengøring efter endt kampagne, opsamles og behandles som kemikalieaffald.  
 
Risiko  
 
Der har været foretaget en vurdering af behovet for en systematisk sikkerhedsanalyse i henhold 
til P 471 i Cheminovas miljøledelsessystem. Vurderingen viser, at en sådan analyse ikke er på-
krævet, da der ikke indgår ny kemi, indgår kendt kemi uden for normale rammer eller er en teo-
retisk mulighed for større uheld. 
 
Dette begrundes i, at der ikke arbejdes med nye kemikalier, samt at der i 2008 har fundet forsøg 
sted med produktion af Malathion CS-formulering. 
 
Den samlede konklusion er, at den ansøgte aktivitet ikke medfører risiko for større uheld. 
 

Med venlig hilsen 

CHEMINOVA A/S 

 
Kirsten Kjær 
Afdelingschef, miljø og kemikalieadministration 


