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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. 
 
Cheminova har med brev af 23. august 2012 ansøgt om tilladelse til perma-
nent øget produktion af svampemidlerne Fluazinam og Flutriafol på Triazol-
anlægget. Der er dels tale om øgning i årlig produktionen af Fluazinam, og 
dels en begrænset øgning i timekapaciteten for produktion af Flutriafol på 
Triazolanlægget. 
 
Miljøgodkendelser og afgørelser for Triazolanlægget 
Miljøcenter Århus meddelte med afgørelse af 5. februar 2008 miljøgodken-
delse til Triazolanlægget til produktion af svampemidlerne Fluazinam og 
Flutriafol. I godkendelsen blev der fastsat vilkår om en maksimal tilladelig 
produktion af Fluazinam og Flutriafol. 
 
Cheminova ansøgte den 21. juni 2010 om miljøgodkendelse til at øge den 
årlige produktion af svampemidlet Fluazinam. Den samlede produktion af 
Fluazinam og Flutriafol ville fortsat være i overensstemmelse med miljøgod-
kendelsen af 5. februar 2008. Produktionsmetoder og kapaciteter på timeba-
sis var uændrede. 
 
Cheminova har i perioden 22. december 2010 til 1. juli 2012 haft en tidsbe-
grænset godkendelse til at udnytte hele den samlede maximale produktions-
kapacitet pr. år til produktion af svampemidlet Fluazinam. Tidsbegrænsnin-
gen skyldes, at der ikke forelå tilstrækkelige oplysninger om stoffet Mono-
glym, som emitteres fra Triazolanlægget.  
 
Siden 22. december 2010 har Miljøstyrelsen truffet flg. afgørelser i relation til 
Triazolanlægget: 
 
- Afgørelse af 23. oktober 2012 om, at Monoglym kan henføres til hoved-

gruppe 1, klasse II, med en højere B-værdi og emissionsgrænse end den 
tidligere indplacering i Hovedgruppe 1, klasse 1. 

 
- Afgørelser om flere mindre ikke-godkendelsespligtige ændringer af Tria-

zolanlægget.  
 
- Der er desuden fastsat miljøkvalitetskrav for dimethylsulfid og 1,2,4-

triazol, som findes i spildevandet fra produktionen af Flutriafol på Triazol-
anlægget  

 
Miljøstyrelsen meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte af 23. 
august 2012. Afgørelsen er ikke tidsbegrænset som følge af, at der nu er 
fastsat ændrede grænseværdier for Monoglym. Vilkår for luftemission og 
spildevandsudledning justeres under hensyntagen til de nye oplysninger. 
 
VVM 
Det ansøgte vurderes at være omfattet af Kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse for Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010. 
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Risikomæssige forhold 
Triazolanlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen1. Miljøstyrelsen vurde-
rer, 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. 
 
Spildevand 
Spildevand fra Triazolanlægget ledes til virksomhedens biologiske rensean-
læg. Den øgede produktion af Fluazinam i sig selv vil ske på bekostning af 
produktion af Flutriafol, idet det kun er muligt af producere det ene produkt 
ad gangen Gældende vilkår for udledning af spildevand fra det biologiske 
renseanlæg vil fortsat kunne overholdes ved den ansøgte øgning af produk-
tionen, herunder den øgede kapacitet.  
 
Samlet vurdering 
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 de stillede 
vilkår, herunder vilkår 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 afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, 
meddeler Miljøstyrelsen Aarhus hermed miljøgodkendelse til øget produkti-
on af svampemidlerne Fluazinam og Flutriafol på Triazolanlægget. Der er 
dels tale om øgning i produktionen af stofferne og dels en begrænset øg-
ning i timekapaciteten på Triazolanlægget. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttet i en periode på 
8 år fra godkendelsens dato: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Indretning og drift 
Tri 2.1/2 Vilkåret bortfalder 
 
Spv 8.5/4 I tabellen ændres følgende: 
 

Fjernes fra vilkår om udlederkrav:   
Parameter Middelkrav Max krav 
Dimethylsulfid 5,3* 26,6* 
1,2,4-triazol 4,6* 22,8* 

  
Under tabellen fjernes følgende tekst: 
”*Grænseværdien er vejledende og tidsbegrænset 1 år, da der ikke 
er fastsat vandkvalitetskrav pga. utilstrækkelige toxicitets-data.” 

 
 Tilføjes til vilkår om udlederkrav:  

Parameter Middelkrav Max krav 
Dimethylsulfid  5,7  17,1 
1,2,4-triazol  5,7  17,1 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at virksomheden har redegjort for, at der er 
truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-
ningen ved anvendelse af den bedste teknologi.  
 
Desuden vurderes det, at ændringen af produktionen kan ske uden at det 
indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter i de nærlig-
gende naturbeskyttelsesområder. Det ansøgte vurderes at være omfattet af 
Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Rønland/Cheminova A/S fra 
februar 2010. 
 
Den ansøgte ændring giver ikke anledning til en væsentlig ændring i til- og 
frakørsel til /fra virksomheden. Al til- og frakørsel foregår ad Thyborønvej, 
som er eneste adgangsvej til virksomhedens område. 
 
Ved produktion af Fluazinam emitteres stoffet Monoglym til luften. Afgørelsen 
af 22. december 2010 om ændring i tilladt produktionsstørrelse var tidsbe-
grænset som følge af, at den daværende emissionsgrænse for Monoglym 
var overskredet. Imidlertid er Monoglym med vilkårsændring af 23. oktober 
2012 blevet omklassificeret, og der er fastsat en ny emissionsgrænse, som 
forventes at kunne overholdes. Nærværende afgørelse er derfor ikke tidsbe-
grænset. 

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 vur-
deret, at de af redegørelsen omfattede udvidelser/ændringer ikke indebærer 
forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller med-
fører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er 
udpeget for. 
 
Spildevandet fra anlægget renses i virksomhedens biologiske rensningsan-
læg og udledes herefter i Vesterhavet. Vilkår for spildevandsudledningen vil 
fortsat være overholdt. 
 
Virksomhedens placering fremgår af virksomhedens miljøgodkendelse. 
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3.2.2 Generelle forhold 
Vilkår vedrørende generelle forhold fremgår af virksomhedens miljøgodken-
delse.  
 
Heraf fremgår det bl.a., at meddelte miljøgodkendelser bortfalder, hvis de 
ikke er taget i brug inden 2 år fra meddelelse af godkendelse. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Vilkår for indretning og drift fremgår af virksomhedens totalgodkendelse. 
 
Vilkår Tri 2.1 er bortfaldet som følge af, at Cheminova af konkurrencemæs-
sige hensyn ønsker oplysninger om produktionsstørrelser og timekapacite-
ter fortroligholdt. Størrelsen af produktionen vil fremover blive reguleret efter 
den opnåede timekapacitet og antallet af driftstimer. Disse størrelser er Mil-
jøstyrelsen bekendt og vil blive afrapporteret årligt til Miljøstyrelsen i forbin-
delse med årsrapporteringen (jf. vilkår Bas 3.2).  
 
3.2.4 Luftforurening 
 
Produktion af Fluazinam 
Ved produktion af Fluazinam emitteres flere stoffer til luften, hvoraf Mo-
noglym2 er det væsentligste. Grænseværdier herfor reguleres af gældende 
vilkår i virksomhedens totalgodkendelse (vilkår Luft 8.1 og Luft 8.2).  
 
Det ventes, at emissionsgrænsen og B-værdien for Monoglym kan overhol-
des uden problemer. Dokumentationsmålinger fra 2010 viser, at emissions-
grænsen vil kunne overholdes, også hvis koncentrationen stiger svarende til 
den ansøgte stigning i produktionsstørrelsen. 
 
Tidligere udførte OML-beregninger viser, at B-værdien for Monoglym over-
holdes med god margin. 
 
For ammoniak, der også emitteres fra produktionen af Fluazinam, er der 
ikke fastsat emissionskrav. Emissionen overstiger ikke den vejledende 
emissionsgrænse for ammoniak på 500 mg/Nm3 jf.  Luftvejledningen (vejl. 
2/2001). 
 
For øvrige stoffer, der emitteres via rumventilation fra produktion af Fluazi-
nam, viser de fremsendte måleresultater, at de fastsatte emissionskrav iht. 
vilkår Luft 8.1 er overholdt.  
 
Produktion af Flutriafol 
Det væsentligste stof, som emitteres i forbindelse med denne produktion er 
fluorbenzen. Dokumentationsmålinger for 2011 viser, at emissionsgrænsen 
iht. vilkår Luft 8.1 kan overholdes, dog ikke for det centrale luftforbræn-
dingsanlæg. For afkastet herfra viser månedlige målinger, at grænseværdi-
en som helhed (men ikke altid) kan overholdes. Miljøstyrelsen forventer at 
foretage en fornyet vurdering af emissionsgrænse og B-værdi for stoffet 
med henblik på at vurdere, om grænseværdierne bør justeres. Dette kan 
betyde, at grænseværdierne bliver ændret. 

                                                 
2 Ethylen glycol dimethyl ether 
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For de øvrige stoffer, som emitteres fra Flutriafolproduktionen, viser de ud-
førte dokumentationsmålinger for 2011, at de fastsatte emissionsgræner i 
vilkår Luft 8.1 kan overholdes. 
 
3.2.5 Lugt 
Den ansøgte ændring er uden betydning for lugteemissionen fra virksom-
heden. Der er derfor ikke stillet vilkår herom.  
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Spildevandet ledes til det biologiske rensningsanlæg med undtagelse af en 
mindre del af spildevandet, som er stærkt jernholdigt. Der er indgået aftale 
om genanvendelse af denne strøm med en godkendt, ekstern aftager. Al-
ternativt bortskaffes spildstrømmen som affald.. 
 
Den ansøgte ændring indebærer forøget udledning af spildevand fra pro-
duktionen af Fluazinam. Samtidig vil produktionen af Flutriafol i et vist om-
fang blive reduceret, da det kun er muligt af producere det ene produkt ad 
gangen. Det ansøgte indebærer desuden en begrænset øgning af Triazol-
anlæggets kapacitet. Af de tidligere gennemførte screeningsmålinger frem-
går desuden, at der er mindre ændringer i spildevandets sammensætning 
fra fremstilling af de 2 produkter i forhold til oplysningerne, der lå til grund 
for den oprindelige miljøgodkendelse af 5. februar 2008 for produktionen af 
Flutriafol og Fluazinam,  
 
De ansøgte ændringer giver ikke anledning til ændring i de eksisterende 
vilkår for spildevand eller til at fastsatte supplerende vilkår. Der er dog fast-
sat nye udlederkrav til dimethylsulfid og 1,2,4-triazol, da der nu er fastsat 
endelige miljøkvalitetskrav for de to stoffer. Udlederkravene erstatter tidlige-
re udlederkrav i miljøgodkendelse af 5. februar 2008.  
 
Forholdene for overfladevand ændres ikke ved den ansøgte ændring. 
 
Forholdene for kølevand ændres ikke væsentligt ved den ansøgte ændring 
 
Nedenfor er nærmere redegjort den ansøgte ændrings betydning for over-
holdelse af vilkår relateret til spildevand i virksomhedens totalgodkendelse. 
 
Vilkår Spv 8.3/1 
Vilkåret indeholder krav til døgnmængden af udledt fosfor (total P), kvælstof 
(total N), biologisk iltforbrug (BI5) og organisk kulstof (TOC) samt for pH i 
udledningen fra det biologiske rensningsanlæg.  
 
Der udledes ikke fosfor i forbindelse med produktion af Fluazinam og 
Flutriafol. For BI5 og pH er Spv. 8.3/1 vil en øget produktion af Fluazinam 
ikke give anledning til overskridelse af grænseværdierne herfor. 
 
Det forventes, at vilkårene fortsat vil kunne overholdes ved øget produktion 
af Fluazinam og Flutriafol. 
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Vilkår Spv 8.4/3 Vilkåret omhandler krav til udledt mængde på døgnbasis af 
færdigvarer i spildevandet fra det biologiske rensningsanlæg. 
 
Kravet til udledt Fluazinam og i øvrigt også for Flutriafol på døgnbasis vil 
ifølge ansøgningsmateriale fortsat kunne overholdes, og vilkår Spv 8.4/3 
forventes derfor at kunne overholdes.  
 
Vilkår Spv 8.5/4  
Fluazinam 
Vilkåret omfatter krav til udledte døgnmængder af stoffer i det rensede spil-
devand fra produktionen af Fluazinam. 
 
I forbindelse med indkøring og optimering af driften af Triazolanlægget er 
der sket justeringer i timeemissionen af stoffer i spildevandet fra Triazolan-
lægget ved produktionen af fluazinam (før rensning i det biologiske rense-
anlæg). Der er bl.a. sket en reduktion i timeemissionerne af stofferne 
chlampyr, clonibenz og Monoglym.  
 
Den ansøgte øgning af timekapaciteten for anlægget vil dog medføre en 
mindre øgning i timeemissionen for andre stoffer i spildevandet fra Triazol-
anlægget.  
 
Den udledte mængde af stoffer i det rensede spildevand fra det biologiske 
renseanlæg vurderes imidlertid til ikke at være væsentligt ændret i forhold 
til, hvad der lå til grund for den oprindelige miljøgodkendelse af 5. februar 
2008 for produktionen af Fluazinam.  
 
Udlederkravene i vilkåret vurderes derfor fortsat at kunne overholdes ved 
den øgede produktion af Fluazinam, herunder øgning af timekapaciteten på 
anlægget. 
 
Flutriafol 
Vilkåret omfatter krav til udledte døgnmængder af stoffer i det rensede spil-
devand fra produktionen af Flutriafol. 
 
Da produktion af Flutriafol i nogen udstrækning forventes at blive erstattet af 
Fluazinam, vil de Flutriafolrelaterede stoffer i spildevand fra Triazolanlæget 
forekomme i mindre mængder på årsbasis. Den timebaserede emission vil 
dog være uforandret, når der produceres Flutriafol.  
 
Det ansøgte vil dog medføre en mindre øgning i timeemissionen for nogle af 
stofferne i spildevandet fraTriazolanlægget.  
 
Udledningen af stofferne i det rensede spildevand fra det biologiske rense-
anlæg vurderes til imidlertid ikke at være væsentligt ændret i forhold til, 
hvad der lå til grund for den oprindelige miljøgodkendelse af 5. februar 2008 
for produktionen af Flutriafol.  
 
Udlederkravene i vilkåret vurderes derfor fortsat at kunne overholdes ved 
den øgede timekapacitet på anlægget. 
I den oprindelige miljøgodkendelse for Triazolanlægget af 5. februar 2008 
blev der fastsat udlederkrav til dimethylsulfid og 1,2,4-triazol på baggrund af 
potentielle vandkvalitetskrav. 
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Cheminova A/S har siden tilvejebragt økotoksikologiske data for de to stof-
fer, som har indgået i Miljøstyrelsen/tidl. By- og Landskabsstyrelsens sags-
behandling for fastsættelse af endelige miljøkvalitetskriterier. Herefter er der 
fastsat miljøkvalitetskrav for stofferne i bekendtgørelsen om miljøkvalitets-
krav3 med følgende værdier for kvalitetskrav i vandfasen – i parentes er 
angivet de tidligere anvendte potentielle kvalitetskrav: 
 
Stof VKKsaltvand KVKKsaltvand 
Dimethylsulfid 15 µg/l 

(1,43µg/l) 
230 µg/l 
(143 µg/l) 

1,2,4 triazol 6,4 µg/l 
(4,5 µg/l) 

225 µg/l 
(450 µg/l) 

 
Der er generelt fastsat højere værdier for VKK og KVVK for både dimethyl-
sulfid og 1,2,4- triazol i forhold til de potentielle krav. For dimethylsulfid er 
det generelle miljøkvalitetskrav for vand (VKK) fastsat ca. en faktor 10 høje-
re. 
 
I nærværende godkendelse er der fastsat nye udlederkrav for stofferne på 
baggrund af de endelige miljøkvalitetskrav for de to stoffer. 
 
I vilkår Spv 8.5 er udlederkravene for dimethylsulfid skærpet i forhold til tid-
ligere udlederkrav på trods af de noget højere værdier af miljøkvalitetskrav 
for stoffet. Det skyldes, at der ved fastsættelse af middeludlederkravet for er 
taget højde for, at stoffet kan afgive duft/smag.  Kontrol- og screeningsmå-
linger i perioden fra 2009-2012, samt resultater fra en produktionskampag-
ne i 2012, viser, at de skærpede middelkrav og maks-krav kan overholdes i 
det rensede spildevand. 
 
Middeludlederkrav for 1,2,4- triazol er lempet lidt, under hensyntagen til det 
højere fastsatte miljøkvalitetskrav, hvorimod maks-kravet er skærpet. Kon-
trol- og screeningmålinger i perioden 2009-2012 viser, at det det nye mid-
delkrav og det skærpede maks-krav kan overholdes. 
 
Kontrolkrav for disse stoffer foretages i overensstemmelse med eksisteren-
de vilkår (Spv 7.1-7-5, 8.4-8,5 og 9.3) og aftaler til udløbskontrol med spil-
devandet fra det biologiske renseanlæg.  
 
3.2.7 Støj 
Den ansøgte ændring er uden betydning for støjemissionen fra virksomhe-
den. Der er derfor ikke stillet vilkår herom. 
 
3.2.8 Affald 
Der er i basisvilkårene i virksomhedens totalgodkendelse stillet krav vedr. 
transport, håndtering og oplagring af affald samt registrering af det frem-
komne affald. Desuden reguleres affald fra Triazolproduktionen specifikt af 
vilkår Tri 3.1/1, hvoraf det fremgår, at affaldet skal bortskaffes mindst 1 
gang årligt. 
 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25.08.2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet 
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Den ansøgte ændring giver ikke anledning til fastsættelse af supplerende 
vilkår eller ændringer i de gældende vilkår for affald. 
 
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 kørselsomfang  
til/fra virksomheden. Al til- og frakørsel foregår ad Thyborønvej, som er 
eneste adgangsvej til virksomhedens område. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Totalgodkendelsen rummer vilkår for årlig indberetning i hhv. basisvilkår og 
vilkår for luftemissioner og udledning af spildevand. Her er der bl.a. krav til 
indberetning af de årlige producerede mængder af Fluazinam og Flutriafol. 
 
Der vurderes ikke at være behov for at fastsætte yderligere vilkår. 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Ikke relevant for den ansøgte ændring. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor, som også om-
fatter triazolanlægget.  
 
Det vurderes, at der ikke behov for at fastsætte yderligere vilkår. 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Triazolanlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen4, og der er udarbejdet 
en revideret sikkerhedsrapport for Triazolanlægget baseret på det ansøgte 
produktionsforøgelse. 
 
Miljøstyrelsen har accepteret sikkerhedsrapporten og fundet, at virksomhe-
den har truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge 
større uheld fra anlægget og begrænse virkningerne for mennesker og miljø 
af sådanne uheld. 
 
Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at stille supplerende vilkår i 
relation til risikomæssige forhold.  
 
3.2.16 Ophør 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor. Miljøcentret 
vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår herom.  
 

                                                 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større 
uheld med farlige stoffer. 
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3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Virksomheden har gennem udførte forsøg søgt at optimere processerne og 
med henblik på at begrænse forbruget af råvarer og ressourcer mest muligt 
samt at minimere mængden af affald og tabet af Monoglym til omgivelserne 
via luftafkast. 
 
Virksomheden arbejdes desuden på, at spildevandsstrømme, som i dag 
bortskaffes som affald, kan udledes til biologiske rensningsanlæg. Desuden 
arbejdes på energieffektivisering af processerne på Triazolanlægget. 
 
Der findes ikke specifikke BREF-dokumenter for triazolanlægget. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk den 6. september 2012. Der er ikke modtaget hen-
vendelser vedrørende ansøgningen. 
 
 [beskrivelse af virksomhedens bemærkninger til udkastet]  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse og 
gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne god-
kendelse som vilkår i førnævnte godkendelse, overholdes.  
 
Nærværende godkendelse indarbejdes i virksomhedens miljøgodkendelse, 
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 8 år efter meddelelse af afgørelse.  
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen 
Der henvises til afsnit 3.1.15.  
 
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. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen Aarhus er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

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  
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 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 Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 8. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresen-
der 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 afgørelse 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 
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. 
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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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Miljøstyrelsen Aarhus 23. august 2012 
Lyseng Allé 1 
8270  Højbjerg KKj/mh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ændring af vilkår Tri 2.1/2, produktionskapaciteten på Triazol-anlægget 
 
Cheminova fik den 22. december 2010 tilladelse til at øge produktionsmængden af Fluazinam i 
en tidsbegrænset periode på 2 år.  
 
Der ønskes nu en permanent tilladelse til en øget kapacitet på Triazol-anlægget, da der er en sti-
gende efterspørgsel i markedet for svampemidler. Den ønskede kapacitet fremgår af bilag 1. 
 
Herved ønskes vilkår Tri 2.1/2 slettet, idet angivelse af produktionsmængder/kapaciteter er for-
trolige oplysninger for Cheminova. Dette princip blev af uforklarlige årsager ikke håndhævet 
ved sagsbehandlingen af Triazol-ansøgningen i 2008, ligesom Cheminova overså det ved tilba-
gemeldingen på udkastet til afgørelsen.  
 
I 2010 blev tilladelsen til at øge produktionen af Fluazinam gjort tidsbegrænset, da produktionen 
emitterer monoglym til luften. B-værdien kunne overholdes, men den gældende emissionsgræn-
se blev overskredet. I den midlertidige godkendelse blev der fastsat vilkår (Luft 1.1/1) om, at 
virksomheden skulle fremsende oplysninger om monoglyms giftighed og grundlag for at indpla-
cere stoffet efter Luftvejledningens retningslinier. Ligeledes skulle virksomheden redegøre for 
tekniske muligheder for at nedbringe emissionen af monoglym. 
 
Begge punkter i vilkår Luft 1.1/1 anses for opfyldt ved indsendelse af brev af 3. januar 2012. 
Her redegør virksomheden for monoglyms giftighed og foreslår stoffet indsat i Aftale Luft 4A i 
hovedgruppe 1 kl. II. Hermed forventes det, at emissionsgrænsen kan overholdes, også ved en 
øget produktion. 
 
De øvrige vilkår, der blev givet ved godkendelsen af Triazol-anlægget i 2008 vedr. drift og ind-
retning, luftforurening, spildevand, affald samt ændringer i basisvilkårene, vil naturligvis stadig-
væk blive overholdt, også med en øget kapacitet.  
 
Det er fortsat kun muligt at producere det ene produkt ad gangen, hvorfor den miljømæssige be-
lastning anses for næsten uændret ved den øgede kapacitet. 
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Sikkerhedsrapporten for anlægget er revideret i foråret 2012. Som grundlag for denne revision 
ligger en produktionsmængde på niveau med ønsket i denne ansøgning.  
 
Det vurderes derfor, at der ikke er behov for en fornyet systematisk sikkerhedsanalyse i henhold 
til Procedure 471 i Cheminovas miljøledelsessystem, da risikoen ved kemien og den teoretiske 
mulighed for et større uheld er vurderet i den reviderede sikkerhedsrapport.  
 
Cheminova ønsker på denne baggrund miljømyndighedens tilladelse til at øge produktionen på 
Triazol-anlægget. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

CHEMINOVA A/S 

 
Kirsten Kjær 
Afdelingschef, miljø og kemikalieadministration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 1. Ændring af produktionskapaciteten på Triazol-anlægget 


