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1. Indledning 

1.1 Emmelev A/S

På grund af en forøget efterspørgsel 
på biodiesel, ønsker virksomheden 
Emmelev A/S at udvide produktions-
kapaciteten til omtrent det dobbelte.
 
Emmelev A/S stammer fra 1838 hvor 
Emmelev Mølle blev etableret. I 
1992 købte Emmelev A/S oliepres-
serne fra den nedlagte Danske Soja-
kage i København og startede olie-
produktionen. Udover biodiesel pro-
ducerer virksomheden rapskager til 
foder, og i 2005 opførtes et destille-
ringsanlæg til oprensning af glycerin, 
der er et biprodukt ved fremstilling af 
biodiesel.

Emmelev A/S grænser op til et andet 
erhvervsområde. Nordfyns Kommu-
ne vedtog i april 2009 en lokalplan 
for  det andet erhvervsområde, der 
fastsætter at støjgrænserne i dette 
område er 60 dB(A) hele døgnet.

Som et led i virksomhedens udvidel-
se vedtog Nordfyns Kommune i 
marts 2007 en ny lokalplan og et 
kommuneplantillæg for virksomhe-
dens område. 

Udvidelsen af virksomheden kan 
rummes inden for kommuneplanens 
eksisterende rammer. Det betyder, at 
rammerne i kommuneplanen ikke 
ændres med nærværende tillæg.

 

planloven fremgår endvidere, at så-
fremt et anlæg eller projekt er i over-
ensstemmelse med kommunepla-
nen, påhviler det planmyndigheden, 
at udarbejde et forslag til kommune-
plantillæg.

Dette materiale består af forslag til 
kommuneplantillæg efter VVM-be-
kendtgørelsens bestemmelser. 

Udover kommuneplantillægget, har 
Miljøstyrelsen Odense udarbejdet  
VVM-redegørelse og miljøgodken-
delse. 

Når den offentlige høring af kommu-
neplantillægget og VVM - redegørel-
sen er afsluttet, vil indkomne indsi-
gelser og bemærkninger blive be-
handlet af Miljøstyrelsen Odense, og 
der udarbejdes en sammenfattende 
redegørelse. Derefter beslutter Miljø-
styrelsen Odense om kommuneplan-
tillægget skal udstedes, og afgørelse 
om miljøgodkendelse træffes.

1.2 Offentlige høringer

I henhold til planloven omfatter plan-
lægningen to offentlige høringer.

Der har været udsendt et debato-
plæg med indkaldelse af ideer og 
forslag til offentlig høring. 

Hovedformålet med den første of-
fentlige debat var at få et grundlag 
for det videre planarbejde, der dels 
tager udgangspunkt i lovgivningens 
krav til planlægningen, dels til de 
indkomne bemærkninger for at sikre, 
at alle relevante problemstillinger bli-
ver behandlet i VVM-redegørelsen. 

Figur 1: Baggrundskort: KMS Copy-
right Kort visende Emmelev A/S pla-
cering og adresse:

Emmelev A/S
Emmelevgyden 25
5450 Otterup

1.1 VVM-pligt

Emmelev A/S har ansøgt om miljø-
godkendelse til udvidelsen. Miljøsty-
relsen har vurderet, at udvidelsen af 
produktionen er omfattet af planlo-
vens regler om VVM (Vurdering af 
Virkninger på Miljøet), da anlægget 
er omfattet af bilag 1 pkt. 6, som om-
fatter ”integrerede kemiske anlæg, 
dvs. anlæg til fremstilling i industriel 
målestok af stoffer ved kemisk om-
dannelse, som ligger side om side 
og funktionelt hører sammen”.

Anlæg og projekter, der er VVM-plig-
tige, kan ikke realiseres, før der er 
udarbejdet retningslinier i kommune-
planen om beliggenhed og udform-
ning af anlægget med tilhørende 
VVM-redegørelse, jf. planloven. Af 
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På baggrund af første høring har 
Miljøstyrelsen Odense og Emmelev 
A/S i samarbejde udfærdiget et for-
slag til kommuneplantillæg og sær-
skilt VVM-redegørelse. VVM-rede-
gørelsen beskriver projektet og de 
miljømæssige konsekvenser heraf. 
Forslagene har været i offentlig hø-
ring i 8 uger til den 14 september 
2011.

Når den offentlige høring af forslage-
ne er afsluttet, vil indkomne indsigel-
ser og bemærkninger blive behand-
let af Miljøstyrelsen Odense, som 
har udarbejdet en sammenfattende 
redegørelse og et udkast til afgørel-
se, som har været sendt i høring i 
Nordfyns Kommune. Miljøstyrelsen 
har herefter besluttet at virksomhe-
den kan udvides, og at det endelige 
kommuneplantillæg skal udstedes.

2. Redegørelse

2.1 Kommune- og lokalplan

Der er i Kommuneplan 2009 - 2021 
for Nordfyns Kommune udarbejdet 
rammer for lokalplanlægning.

Emmelev A/S er beliggende i kom-
muneplanens område E18, se ne-
denstående figur 2. 

Der er opstillet følgende rammer for 
lokalplanlægning:

• at anvendelsen af området 
fastlægges til erhvervs- og industri-
formål, herunder kemisk virksomhed, 
oplag og lignende aktiviteter,
• at bebyggelsesprocenten for 
området som helhed ikke overstiger 
40,
• at kontorbygninger o.l. ikke 
opføres med mere end 1 etage med 
udnyttet tagetage og ikke højere end 
8,50 m.
• at lager- og fabriksbygnin-
gers højde max. må udgøre 15 m, 

idet der dog, hvor det er af væsentlig 
betydning for produktionsanlæg o.l., 
kan tillades en højde på indtil 25 me-
ter i byggefelt 2 og 32 m i byggefelt 
1,
• at der etableres skærmende be-
plantningsbælter i skellet mod syd, 
vest og nord for den del af området 
der ligger nord for Emmelevgyden,
• at området overføres til byzone,
• at beskytte den nedgravede ø 125 
gasledning langs lokalplanområdets 
nordlige skel

De planlagte ændringer på virksom-
heden Emmelev A/S, er i overens-
stemmelse med de planmæssige 
rammer i kommuneplanen.

Figur 2: Kommuneplanrammer og 
lokalplaner for område E17 og E18,   
Baggrundskort: KMS Copyright
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2.2 Retningslinjer

Kommunplan 2009 - 2021 har des-
uden opstillet en række retningslinjer 
ved udlæg af arealer til erhvervsfor-
mål:

Retningslinje 2.2.6b
Ved udlæg af arealer til erhvervsfor-
mål skal der sikres en passende af-
stand til eksisterende og planlagt 
støjfølsom arealanvendelse, så virk-
somheder i erhvervsområdet kan 
overholde Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser ved disse arealer.
Desuden skal det ved udlæg af nye 
støjfølsomme arealanvendelser sik-
res, at der fastlægges nødvendig af-
stand til eksisterende og planlagte 
erhvervsarealer, så Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser kan overhol-
des.

Retningslinje 2.2.6c
Såfremt der i forbindelse med areal-
udlæg forventes problemer med luft- 
og lugtforurening, skal der redegøres 
for problemet og hvordan det forven-
tes løst. Der skal således tilstræbes 
en forebyggelse af luft- og lugtforure-
ningsproblemer.

Retningslinje 2.2.6d:
Ved udlæg af arealer til erhvervsfor-
mål skal det fastlægges, hvilke virk-
somhedstyper, der under hensyn til 
omgivelsernes følsomhed, kan pla-
ceres i det nye område.

Det er Miljøstyrelsen Odenses kon-
klusion, at produktionsudvidelsen 
kan rummes indenfor ovennævnte 
retningslinier.

2.3 Lokalplaner

Arealet som Emmelev A/S er belig-
gende i er omfattet af lokalplan L-E3-
05 som er vedtaget i februar 2007.

I henhold til lokalplan L-E3-05 må 
der i området etableres kemiske virk-
somheder med bl.a. tilknyttede akti-
viteter (herunder oliemølle og glycer-
indestillation), der ikke overstiger 
miljøklasse 6 - 7  (virksomheder er 
opdelt i 7 miljøklasser, hvor miljø-
klasse 1 er den mindst miljøbela-
stende og klasse 7 er den mest mil-
jøbelastende).

Inden for lokalplanområdet må der 
ikke opføres eller indrettes boliger.

De planlagte ændringer på virksom-
heden Emmelev A/S er i overens-
stemmelse med de planmæssige be-
stemmelser i lokalplanen.

Emmelev A/S grænser op til er-
hvervsområde E17, som er omfattet 
af lokalplan L-E3-01 samt lokalplan 
2008-12, der er et tillæg til lokalplan 
L-E3-01. I lokalplanen fastsættes at 
der ikke kan etableres boliger i er-
hvervsområdet, og at støjgrænserne 
er 60 dB(A) hele døgnet.

3. Kommuneplantillæg

Udvidelsen af virksomheden kan 
rummes inden for kommuneplanens 
eksisterende rammer. Rammerne 
ændres derfor ikke med nærværen-
de tillæg, og der udpeges ikke nye 
rammeområder. 

De miljømæssige problemstillinger 
behandles i den særskilte VVM-re-
degørelse.

Retningslinje 

Udvidelsen af virksomheden skal lig-
ge inden for de rammer, der er be-
skrevet i den tilhørende VVM-rede-
gørelse.
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4. Miljørapport i hen-
hold til miløvurderings-
loven 

Udover Planlovens VVM - regler  fin-
des der et andet EU-direktiv om mil-
jøvurdering af planer og programmer 
fra 2001 der trådte i kraft i 2004 ved 
vedtagelse af Miljøvurderingsloven 1. 

I henhold til miljøvurderingsloven kan 
der være tale om, at det kommune-
plantillæg, som udarbejdes i forbin-
delse med en VVM-redegørelse og 
-tilladelse, i sig selv skal underkastes 
en særlig miljøvurdering.

Det vil være tilfældet, hvis kommune-
plantillægget ændrer i den eksiste-
rende kommuneplan, som åbner for 
en ny påvirkning af miljøet. Efter Mil-
jøstyrelsen Odenses vurdering æn-
drer kommuneplantillægget ikke den 
overordnede struktur i Nordfyns 
Kommunes planlægning og heller ik-
ke i rammebestemmelserne for area-
lanvendelsen. 

I henhold til miljøvurderingslovens § 
3 kan en miljøvurdering undlades, 
hvis planen ikke medfører væsentli-
ge miljøpåvirkninger. Miljøstyrelsen 
Odense vurderer at der ikke er be-
hov for at gennemføre en egentlig 
miljøvurdering med tilhørende miljør-
apport af nærværende kommune-
plantillæg, idet det ikke medfører 
ændringer af de kommunale ramme-
bestemmelser, og da VVM redegø-
relsen viser, at projektet kan gen-
nemføres uden væsentlige miljø-
mæssige konsekvenser. 

For en beskrivelse af projektets kon-
sekvenser for miljøet henvises til den 
særskilte VVM –redegørelse.

Miljøstyrelsen Odenses afgørelse 
om at undlade en miljøvurdering af 
kommuneplantillægget kan påkla-
ges, se nedenstående klagevejled-
ning 
 
5. Klagevejledning

Kommuneplantillægget kan påklages 
til Natur- og Miljøklagenævnet for så 
vidt angår retlige spørgsmål af en-
hver med retlig interesse i sagens 
udfald samt af landsdækkende for-
eninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af na-
tur og miljø eller varetagelsen af væ-
sentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen jf. planlovens §§ 
58 og 59.

Klagefristen er 14. februar inden kl. 
16.00. Klage skal sendes direkte til 
Natur- og Miljøklagenævnet, Rente-
mestervej 8, 2400 København NV el-
ler som e-post til nmkn@nmkn.dk. 

Det er en betingelse for Natur- og 
Miljøklagenævnets behandling af en 
klage, at der indbetales et gebyr på 
500 kr. for privatpersoner eller 3000 
kr. for virksomheder, organisationer 
og offentlige myndigheder. Nævnet 
vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning til klageren på geby-
ret. Natur- og Miljøklagenævnet vil 
ikke begynde behandlingen af kla-
gen før gebyret er modtaget. Geby-
ret tilbagebetales, hvis klageren får 
helt eller delvist medhold. Vejledning 
om klageregler og gebyrordning kan 
findes på Natur- og Miljøklagenæv-
nets hjemmeside www.nmkn.dk.

Naturstyrelsens afgørelse kan ind-
bringes for domstolene inden 6 må-
neder fra afgørelsens offentlige be-
kendtgørelse.

1 Lovbekendtgørelse nr. 936 af 26.09.2009 om miljøvurdering af planer og programmer



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
www.MST.dk



 

Odense 
J.nr. MST-1270-00430 
Ref. olmoe 
Dato:19. december 2011 
 

 
Nordfyns Kommune 

 

 
Emmelev A/S, produktionsudvidelse. Sammenfattende VVM-
redegørelse 
 
Emmelev A/S planlægger at udvide produktionen af biodiesel. Udvidelsen 
er VVM-pligtig.  
 
Udkast til VVM-redegørelse har været i 8 ugers høring, høringsfristen er 
udløbet den 14. september 2011. Udkast til miljøgodkendelse har været 
offentliggjort som bilag til VVM-redegørelsen.  
 
På grundlag af indsigelser og bemærkninger, der er fremkommet i hørings-
perioden, har Miljøstyrelsen Odense udarbejdet nedenstående sammenfat-
tende redegørelse jf. VVM-bekendtgørelsens §12, stk. 1. Redegørelsen 
bygger desuden på en efterfølgende dialog med Nordfyns Kommune, samt 
supplerende oplysninger, indhentet fra Emmelev A/S. 
 
Nordfyns Kommune har mulighed for at afgive en udtalelse om redegørel-
sen senest den 9. januar 2012. 
 
Redegørelsen skal, jf. VVM-bekendtgørelsen, omfatte: 
 
1) Indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyt-
tet til den, 
2) de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den 
forventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgø-
relsen, og hvordan miljøvurderingen, udtalelser og bemærkninger, der er 
indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning 
3) om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, 
nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virkninger, samt 
4) oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som 
følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. 
 
 
Ad1) Indholdet af den forventede afgørelse 
 
A) VVM-redegørelsens forudsætninger  
Miljøstyrelsen Odense forventer at VVM-tilladelsen i fuldt omfang erstattes 
af  virksomhedens miljøgodkendelse. Udkast til miljøgodkendelse har tidli-
gere været offentliggjort som bilag til VVM-redegørelsen. I forhold til det 
offentliggjorte udkast til miljøgodkendelse er der sket enkelte ændringer / 
tilføjelser, se afsnittet ” B) Miljøgodkendelsens / VVM-tilladelsens vilkår”. 
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Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk 



VVM-redegørelsen, der har været i høring, konkluderer følgende om virk-
somhedens spildevandsforhold: ”Med de planlagte forbedringer vil der ske 
en bedre adskillelse og dermed forbedret rensning af spildevandet. På den-
ne baggrund vurderes det, at spildevandet og overfladevandet ikke vil med-
føre væsentlige miljøpåvirkninger”.  
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at Nordfyns kommune, i den reviderede 
spildevandstilladelse af 27. juni 2011, har indarbejdet de i VVM-
redegørelsen nævnte forbedringer samt øvrige vilkår, der er nødvendige for 
at sikre, at Otterup Renseanlæg ikke overbelastes.  
 
VandCenter Syd har under høringsfasen påpeget, at der er visse uoverens-
stemmelser mellem de data der fremgår af VVM-redegørelsen og de data, 
der ligger til grund for spildevandstilladelsen (se afsnittet ”Indsigelser efter 
VVM-høring”). 
 
Miljøstyrelsen Odense har efterfølgende drøftet forholdene omkring spilde-
vandsudledningen med Nordfyns Kommune, der har bekræftet og uddybet 
VandCenter Syds indsigelse. Det er derfor – udover en revideret spilde-
vandstilladelse - desuden en forudsætning for miljøgodkendelsen, at disse 
uklarheder belyses af Emmelev A/S. 
 
Miljøstyrelsen Odense har, ved brev af 16. november 2011, til Emmelev A/S 
(og kopi til Nordfyns Kommune), sendt en oversigt over de punkter, der skal 
belyses, før der kan udarbejdes en sammenfattende redegørelse.  
 
Emmelev har, ved brev af 25. november 2011 (se bilag), efter Miljøstyrelsen 
Odenses vurdering, svaret tilfredsstillende på denne henvendelse. Emme-
levs svar giver anledning til følgende præcisering, rettet til VVM-
redegørelsen: 
 
Hvis procesvand fra biodieselproduktionen ikke kan anvendes i produktio-
nen, vil det blive afsat til biogas-produktion. Og ikke, som anført under 
VVM-redegørelsens Figur 11, blive udledt som spildevand. 
 
Der er yderligere tre forhold, hvor den reviderede spildevandstilladelse afvi-
ger fra VVM-redegørelsens forudsætninger. Miljøstyrelsen Odense vurde-
rer, at den gældende spildevandstilladelse samt miljøgodkendelsen samlet 
set sikrer mod uønsket, skadelig miljøpåvirkning fra virksomhedens spilde-
vand. Det er derfor virksomhedens ansvar at holde sig inden for disse ram-
mer, indtil eventuelle ændringer i kommunens spildevandstilladelse medde-
les. 
 
Emmelev har – med baggrund i ovenstående - søgt Nordfyns Kommune 
om: 

• Lejlighedsvis at lede rejectvand fra omvendt osmoseanlæg og ion-
bytteranlæg  til bassin øst for Norupvej for udsprøjtning på mark. 
Dette er ikke en del af den nuværende tilladelse til udspredning på 
landbrugsarealer.  
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• Lejlighedsvis at lede bundblæsningsvand til bassin øst for Norupvej 
for udsprøjtning på mark. Dette er ikke en del af spildevandstilladel-
sen. 

 
• At øge spildevandsmængden fra spildevandstilladelsens årlige 

mængde på 5000 m3 til en ubegrænset mængde, subsidiært til 7500 
m3. Vandbalancen i VVM-redegørelsen er ikke i overensstemmelse 
med 

 
 
B) Miljøgodkendelsens vilkår 
 
De vilkår, der forventes at være indeholdt i afgørelsen vil være identisk med 
de vilkår, der fremgår af tidligere fremsendte udkast til miljøgodkendelse.  
 
Nordfyns Kommune havde følgende bemærkning til afsnittet ”spildevand”, 
(hvor der i det tidligere udkast stod, at der ikke sker direkte udledning): 
 
Virksomheden afleder drænvand fra fabriksområdet enten til Brorenden 
eller til fredet vandhul syd for virksomheden. Da der er forurening med 
methanol og biodiesel/rapsolie, af det terrænnære grundvand på virksom-
heden, bør det overvejes om det kræver en udledningstilladelse og hvem 
der er myndighed. 
 
Miljøstyrelsen Odense har taget bemærkningen til efterretning og planlæg-
ger at følge op på sagen efter at der er meddelt miljøgodkendelse.  
 
Der er desuden tilføjet et vilkår om, at hvis procesvand fra biodieselproduk-
tionen planlægges afsat til biogas-produktion i stedet for at genanvendes i 
produktionen, skal dokumentation for, at spildevandet er egnet til biogas-
produktion kunne forevises tilsynsmyndigheden.  
 
Endelig er tidsfristerne for indberetning og inspektion vedr. emissionsbe-
grænsende foranstaltninger i vilkårene B2 og B7 udskudt en måned som 
konsekvens af en forlængelse af den fastlagte tidsplan for miljøgodkendel-
sen. 
 
Umiddelbart efter at høringsfristen for nærværende, samlede redegørelse,  
udløber den 9. januar 2012, forventer Miljøstyrelsen Odense at meddele 
miljøgodkendelse – der fuldt erstatter VVM-tilladelsen – samt udsteder det 
endelige kommuneplantillæg. 
 
Ad 2) Begrundelse for den forventede afgørelse, herunder vurdering af 
indsigelser
De vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den for-
ventede afgørelse, herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgørel-
sen, fremgår af afsnit 3, ”Vurderinger og bemærkninger” i vedhæftede ud-
kast til miljøgodkendelse. 
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Hvorledes udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfa-
sen, er taget i betragtning, fremgår af det følgende. 
 
 
Indsigelser efter VVM-høring 
VandCenter Syd fremfører tre uoverensstemmelser mellem VVM-
redegørelse og spildevandstilladelsen af 27. juni 2011: 
 
1) Spildevandsmængder i spildevandstilladelsen (max 5000 m3 årligt) og 
VVM-redegørelsen stemmer ikke overens. Hvis spildevandsmængder til 
kommunal rensning i VVM-redegørelsens fig. 11s. 18 adderes, fremkommer 
en mængde på 5530 – 7500 m3. 
 
2) 300 m3 bundblæsningsvand fra dampkedlerne er i spildevandstilladelsen 
angivet at genanvendes i produktionen, mens VVM-redegørelsen forudsæt-
ter at vandet ledes til kloak. Hvis vandet ledes til kloak, skal der ske afkøling 
og pH-justering. 
 
3) Vandcenter Syd udtrykker bekymring over om Otterup Renseanlæg kan 
klare en eventuel øgning af vandmængden, specielt i forhold til regnvands-
mængden  
 
Vandcenter Syd har ret I, at data fra den reviderede spildevandstilladelse 
ikke er fuldt medtaget i VVM-redegørelsen.  
 
VVM-redegørelsen er offentliggjort omtrent samtidig med kommunens med-
delelse af den reviderede spildevandstilladelse. Det afgørende i forhold til, 
om VVM-redegørelsen giver et retvisende billede må være, om spildevan-
det og overfladevandet vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger. I dette 
tilfælde en overbelastning af renseanlægget i Otterup.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, som nævnt ovenfor, at kommunens reviderede spil-
devandstilladelse regulerer virksomhedens spildevandsforhold tilfredsstil-
lende, og at det er kommunen, som myndighed for spildevand til det kom-
munale renseanlæg, der – i dialog med VandCenter Syd - afgør, om Emme-
lev A/S skal tillades en mængde spildevand, der overstiger 5000 m3 årligt. 
 
Mht. bundblæsningsvandet vil der, ifølge den efterfølgende dialog med virk-
somheden ikke være tale om udledning til kloak.  
 
Birger Gommesen
Anfører, at lugt- og støjgener er blevet værre. Og at den øgede tunge trafik 
er farlig for bløde trafikanter. 
 
Sake Kooistra
Mener, at støj- og lugtgener ikke har ændret sig i de seneste år, og at udvi-
delsen vil medføre en forøgelse af de eksisterende gener. Kooistra henviser 
til egne støjmålinger fra 2007. Desuden henvises til egne forslag i forbindel-
se med idéfasen om støjdæmpning. 
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Vurdering: Emmelevs bemærkninger til de seneste to støjklager (25. august 
og 12. september) er, at en del af støjgenerne kan tilskrives nabovirksom-
heden Danish Agros korntørringsanlæg. Nordfyns kommune har bekræftet 
dette og efterfølgende håndteret sagen. 
 
Det er Miljøstyrelsen Odenses vurdering, at virksomheden med de forelig-
gende støj- og lugtberegninger har dokumenteret, at det er muligt at over-
holde de i miljøgodkendelsen fastsatte grænseværdier. Det skal bemærkes 
at Miljøstyrelsen Odense anerkender at der har været gentagne tilfælde af 
uregelmæssige driftsforhold på virksomheden.  
Skulle det efterfølgende, ved målinger kombineret med beregninger vise 
sig, at virksomheden ikke kan overholde de stillede vilkår vil håndhævelse i 
form af indskærpelser blive fulgt af krav om iværksættelse af yderligere for-
anstaltninger til nedbringelse af støj- eller lugtemission.  
 
Ad 3) om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at 
undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de værste skadelige virk-
ninger,  
 
samt 
Ad 4) oplysning om hvordan og i hvilket omfang virkningerne på mil-
jøet som følge af anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes 
overvåget. 
 
 
Miljøpåvirkninger vil blive minimeret ved at stille en række vilkår (miljøgod-
kendelsens vilkår C3, D1, F1), for virksomhedens maksimale emission af 
forurenende stoffer, samt for støj og lugt.  
 
Til kontrol af at disse vilkår overholdes, er der stillet vilkår (C5, D3, F2) om 
kontrolmålinger for forurenede stoffer og lugt i luftafkast, samt for støj. Der 
er desuden stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan forlange gennemfø-
relse af støjmålinger. 
 
Der stilles desuden en række vilkår(E1, E2, E3) for at sikre funktionaliteten 
af ozonrenseanlægget, der har betydning for at minimere lugtemissionen. 
 
De eksisterende barrierer for beskyttelse af jord og grundvand fastholdes. 
 
I forhold til den tidligere gældende miljøgodkendelse er lugtgrænsen 
strammet. Der er desuden sat skærpede krav til tankanlæg med methanol 
med henblik på at begrænse den betydelige diffuse emission (vilkårene B2-
B5). 
 
Der er ikke sat vilkår for direkte recipientmonitering. 
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