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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 A/S har den 1. februar 2010 fået miljøgodkendelse til fremstil-
ling og formulering af Clodinafop på virksomhedens MultiPurpose-anlæg. 
Siden har Cheminova arbejdet videre med biologisk rensning af spildevan-
det. Den 29. maj 2012 er ansøgt om tilladelse til at lede hele spildevands-
mængden fra Clodinafop-produktionen til det biologiske rensningsanlæg. 
Det rensede spildevand udledes herefter til Vesterhavet.  
 
Miljøstyrelsen Virksomheder (Aarhus) meddeler hermed miljøgodkendelse 
til det ansøgte. Projektet omfatter ingen produktions- eller bygningsmæssi-
ge ændringer.  
 
Det ansøgte vurderes at være omfattet af Kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse for Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010. 
 
Cheminova er omfattet af risikobekendtgørelsen1. Ændringen af spilde-
vandsudledningen indebærer ikke en væsentlig forøget risiko for større 
uheld. 
 
Det nye anlæg medfører ikke etablering af betydende nye støjkilder, og 
emissionen til luft ændres heller ikke. 
 
Spildevand fra produktionen ledes efter kontrol til virksomhedens biologiske 
rensningsanlæg. Spildevandet kan indeholde seks nye stoffer, og der er sat 
vilkår til udledningen af disse stoffer fra rensningsanlægget til Vesterhavet. 
 
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 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen Virksomheder (Aarhus) hermed udledning af bio-
logisk renset spildevand fra produktion af Clodinafop.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Miljøgodkendelsen er et tillæg til Cheminovas samlede miljøgodkendelse 
(totalgodkendelsen). 
  
Godkendelsen gives på følgende vilkår. Vilkårene er ikke retsbeskyttede. 
Det skyldes, at når der fastsættes vilkår på baggrund af et forslag til miljø-
kvalitetskrav eller kvalitetskriterium, så skal der i henhold til bekendtgørelse 
nr. 10222, § 11, stk. 2, tages forbehold for, at vilkårene vil kunne blive revi-
deret, hvis det endelige kvalitetskrav fastsættes til en anden værdi end i 
forslaget. 
 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Spv 8.4 Tilføjelse til vilkår for udlederkrav: 
   

Parameter Middelkrav 
kg/dg 

Max krav 
kg/dg 

Clodinafop 0,08 0,38 
 
 
Spv 8.5 Tilføjelse til vilkår for udlederkrav: 
   

Parameter Middelkrav 
kg/dg 

Max krav 
kg/dg 

HPPA  1,3  5,7 
FCHP - 38 
CLFO-syre 0,76  5,7 
CFP-HyQ - 0,76 
HBF4 11,4  57,0 

 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for 
vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen Virksomheder (Aarhus) vurderer, at virksomheden har rede-
gjort for, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og 
begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste teknologi. Der er 
endvidere truffet de nødvendige foranstaltninger til at begrænse mulighe-
derne for større uheld, samt følgerne heraf. 
 
Det vurderes, at udledningen af biologisk renset spildevand fra produktion 
af Clodinafop kan ske uden at det indebærer en forringelse af naturtyper og 
levesteder for arter i de nærliggende naturbeskyttelsesområder.  
 
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. Trafikken reduceres 
lidt, da spildevandet ikke længere bortskaffes som affald. 
 
Spildevand fra produktionen af Clodinafop kan behandles i det biologiske 
rensningsanlæg, således at de fastsatte miljøkvalitetskrav kan overholdes 
indenfor randen af den udlagte nærzone. 
   
Gældende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse (kaldet totalgodkendel-
se i det følgende) omfatter bl.a. løbende udførelse af kontrolanalyser af 
spildevandet. Disse vilkår suppleres med vilkår om udlederkrav for spilde-
vand fra denne afgørelse. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Den ansøgte indebærer ingen 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 ligger et habi-
tatområde nr. 28 Agger Tange. Der er mere end 10 km ud til habitatsområ-
de nr. 253 Sandbanker nordvest for Thyborøn. Endvidere er Harboøre Tan-
ge og kystzonen på den sydlige del af Rønland § 3-område (strandeng).  
 
Det er i VVM-redegørelsen og Miljøkonsekvensvurderingen vurderet, at de 
omfattede udvidelser/ændringer ikke indebærer forringelse af naturtyperne 
og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for (Natura 2000). 
Det vurderes endvidere, at heller ikke vil kunne ske beskadigelse eller øde-
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læggelse af yngle- og rasteområder for beskyttede arter (dyr og planter) på 
habitatdirektivets bilag IV. 
 
Miljøstyrelsen Virksomheder (Aarhus) vurderer, at den nye udledning af 
spildevand fra produktionen af Clodinafop ligger inden for rammerne af de 
vurderede ændringer/udvidelser. 
 
Virksomhedens placering fremgår af virksomhedens totalgodkendelse. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Vilkår vedr. generelle forhold fremgår af virksomhedens totalgodkendelse 
(basisvilkår). Heraf fremgår det bl.a., at meddelte miljøgodkendelser bortfal-
der, 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. 
Det ansøgte giver ikke anledning til at fastsætte ændrede/supplerende vil-
kår. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Det ansøgte er uden betydning for luftemissionen fra virksomheden. Der er 
derfor ikke behov for at stille supplerende vilkår herom. 
 
3.2.5 Lugt 
Det ansøgte er uden betydning for lugtemissionen fra virksomheden. Der er 
derfor ikke behov for at stille supplerende vilkår herom.  
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Mængden og sammensætningen af processpildevandet fra produktionen af 
Clodinafop er kendt, da produktionen har været i gang i en periode. 
 
Der er desuden gennemført chemostatforsøg med spildevandet fra produk-
tionen. Disse er udført med henblik på at undersøge, om de nye stoffer i 
spildevandet hæmmer bioaktiviteten, forårsager dårlige slamkultur eller på 
anden vis kan forventes at påvirke den sædvanlige drift af det biologiske 
renseanlæg. Desuden er stoffernes biologiske nedbrydelighed søgt doku-
menteret.  
 
Chemostatforsøgene har vist, at tilledningen af spildevandet fra produktio-
nen af Clodinafop samt de rene forbindelser ikke påvirker de eksisterende 
nedbrydningsprocesser, og dermed ikke forventes at påvirke det biologiske 
renseanlæg.  Resultaterne viser også, at der kan opnås en biologisk ned-
brydningaf de fire af de seks stoffer HPPA, FCHP, Clodinafop og CLFO-
syre  på hhv ca. 98, 60, 99 og 30  %, mens de øvrige  to stoffer CFP-HyQ 
og HBF4 i alle analyser ligger under detektionsgrænsen. 
  
De forventede koncentrationer af de seks nye stoffer i det rensede spilde-
vand er oplyst til:   
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Stof  Kemisk navn  CAS nr.  Restkoncentration 

mg/l 
HPPA (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy) pro-

panonic acid 
94050-90-5 <0,1  

FCHP 2-hydroxy-3-fluor-5-chlor-pyridin 514797-96-7 5 
CLFO-syre Prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-

fluoro-pyridin-2-yloxy)-phenoxy]-
propionionate 

114420-56-3 0,1 

CFP-HyQ 4-(5-chloro-3fluoro-2-
pyridinyloxy)phenol 

89402-40-4 < 0,2 

HBF4 Tetrafluoro boric acid 16872-11-0 <1 
Clodinafop Prop-2-ynyl (R)-2-[4-(5-chloro-3-

fluoro-pyridin-2-yloxy)-phenoxy]-
propionionate 

105512-06-9 <0,005 

 
Ud fra viden om de kemiske synteseprocesser og på baggrund af chemo-
statforsøgene og massebalanceberegninger er det samlet vurderet, at der 
er behov for fastsættelse af miljøkvalitetskrav og krav til udledningen for alle 
seks stoffer. 
 
Fastsættelse af miljøkvalitetskriterier/krav 
Naturstyrelsen/Miljøstyrelsen (Kemikalier) har udarbejdet miljøkvalitetskrite-
rier for de seks stoffer. 
 
Der er fastsat miljøkvalitetskriterier for vandfasen som et generelt kvali-
tetskriterie (VKK) og et korttids-kvalitetskriterie (KVKK). De fastsatte miljø-
kvalitetskriterier for saltvand fremgår af nedenstående tabel.   
 
Stof  VKK saltvand 

µg/l  
KVKK saltvand 

µg/l 
HPPA 3,5 35 
FCHP 10 100 
CLFO-syre 0,32 45 
CFP-HyQ 0,24  2,4 
HBF4 83 830 
Clodinafop 1  2,1 
 
Det er vurderet, at kvalitetskravene kan anvendes som forslag til kvalitets-
kriterier i henhold til § 11 stk. 2 i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav nr. 
1022/20103 i vurdering af, om der vil være risiko for overskridelse af endeli-
ge miljøkvalitetskrav udenfor en blandingszone omkring udledningen, og 
som grundlag for fastsættelse af vilkår i en udledningstilladelse. 

 
Når der fastsættes vilkår på baggrund af et forslag til miljøkvalitetskrav eller 
kvalitetskriterium, skal der i henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 2 tages 
forbehold om, at vilkåret vil kunne blive revideret, hvis det endelige kvali-
tetskrav fastsættes til en anden værdi end i forslaget.  
                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav 
til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer og havet. 
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Udlederkrav 
Udlederkravene for de seks stoffer er fastsat på baggrund af den forventede 
udledning efter rensning i virksomhedens biologiske renseanlæg og under 
hensyntagen til de fastsatte miljøkvalitetskrav. Det betyder, at udlederkra-
vene er fastsat, så det som minimum sikres, at det generelle kvalitetskrav er 
opfyldt ved randen af nærzonen (500 m), og at korttids-kvalitetskravet er 
opfyldt efter initialfortyndingen. 
 
Forud for fastsættelsen af udlederkav for de seks stoffer er foretaget en 
beregning af middelkrav og max-krav med udgangspunkt i stoffets miljøkva-
litetskrav og den forudsatte initial- og nærzonefortynding. Beregningerne er 
foretaget efter principperne i Bilag Spv. B2 og Spv. B6. 
 
For FCHP og CFP-HyQ er overholdelse af korttids-kvalitetskriteriet dimen-
sionerende. Det er derfor kun relevant at fastsætte max-krav.  
 
For HPPA, CLFO-syre, HBF4 og Clodinafop er der fastsat strengere middel-
krav og max-krav end de ovennævnte beregnede. Det er begrundet med, at 
den forventede udledning for disse stoffer er lavere end den mulige udled-
ning beregnet efter miljøkvalitetskravene og under hensyntagen til nærzo-
nen.  Dette er i overensstemmelse med princippet om, at der ikke må ”fyl-
des op” til miljøkvalitetskravene.  
 
Ved beregning for overholdelse af miljøkvalitetskravene er det antaget, at 
koncentration af stofferne i vandområdet er lig med nul. Antagelserne byg-
ger på, at stofferne ikke forekommer naturlige, og at der ikke findes andre 
kilder, der bidrager med stofferne til vandområdet.  
 
Udlederkoncentrationer 
 

Stof  Koncentration 
i udledning 

mg/l 

Middel u d-
lederkrav 

mg/l 

VKK 
 

µg/l 

Maks 
udlederkrav 

mg/l 

KVKK  
 

µg/l 
HPPA <0,1  0,35 3,5 1,5 35 
FCHP 5 - 10 10 100 
CLFO-syre 0,1 0,2 0,32 1,5 45 
CFP-HyQ < 0,2 - 0,24  0,2 2,4 
HBF4 <1 3,0 83 15 830 
Clodinafop <0,005 0,02 1  0,1 2,1 
 
 
 
HPPA: 
Den forventede koncentration ligger ca. 30 gange og ca. 3 gange over hhv. 
VKK og KVKK. 
Middeludlederkrav fastsættes til 0,35 mg/l, hvorved VKK netop forventes 
overholdt efter initialfortyndingen (100 ganges fortynding). 
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Maks. udlederkrav fastsættes til 1,5 mg/l, hvorved der kræves en fortynding 
på lidt over 443 gange for at overholde KVKK. KVKK forventes dermed 
overholdt efter initialfortyndingen (100 ganges fortynding). 
 
FCHP: 
Den forventede koncentration ligger 500 gange og 50 gange over hhv. VKK 
og KVKK. 
Maks. udlederkrav fastsættes til 10 mg/l, hvilket lige netop er tilstrækkeligt til 
at overholde KVKK for afgrænsningen af initialfortyndingen (100 ganges 
fortynding). 
Der fastsættes ikke et middeludlederkrav. Det begrundes med, at middelud-
lederkravet vil ligge meget tæt på maks. udlederkravet, og at maks. udle-
derkravet også lige netop sikrer, at VKK kan overholdes ved afgrænsningen 
af nærzonen (1000 ganges fortynding) 
 
CLFO-syre: 
Den forventede koncentration ligger ca. 300 gange og ca. 2 gange over 
hhv. VKK og KVKK. 
Middeludlederkrav fastsættes til 0,2 mg/l, hvorved der kræves en fortynding 
på ca. 625 gange for at overholde VKK. VKK forventes dermed at være 
overholdt et stykke inden for afgrænsningen af nærzonen (1000 ganges 
fortynding). 
Maks. udlederkrav fastsættes til 1,5 mg/l, hvorved der kræves en fortynding 
på lidt mere end 30 gange for at overholde KVKK. KVKK forventes over-
holdt inden for afgrænsningen af initialfortyndingen (100 ganges fortynding). 
 
CFP-HyQ: 
Den forventede koncentration ligger ca. 830 gange og ca. 83 gange over 
hhv. VKK og KVKK. 
Maks. udlederkrav fastsættes til 0,2 mg/l, hvilket lige netop er tilstrækkeligt 
til at overholde KVKK for afgrænsningen af initialfortyndingen (100 ganges 
fortynding). 
Der fastsættes ikke et middeludlederkrav. Det begrundes med, at middelud-
lederkravet vil ligge meget tæt på maks. udlederkravet, og at maks. udle-
derkravet også sikrer, at VKK kan overholdes ved afgrænsningen af nærzo-
nen (1000 ganges fortynding) 
 
HBF4: 
Den forventede koncentration ligger ca. 12 gange og lidt over hhv. VKK og 
KVKK. 
Middeludlederkrav fastsættes til 3,0 mg/l, hvorved der kun kræves en for-
tynding på ca. 36 gange for at overholde VKK. VKK forventes således over-
holdt inden for afgrænsningen af initialfortyndingszonen (100 ganges for-
tynding). 
Maks. udlederkrav fastsættes til 15 mg/l, hvorved der kræves en fortynding 
på ca. 18 gange for at overholde KVKK. KVKK forventes ligeledes overholdt 
et stykke inden for afgrænsningen af initialfortyndingen (100 ganges fortyn-
ding). 
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Clodinafop: 
Den forventede koncentration ligger ca. 5 gange og ca. 2,5 gange over hhv. 
VKK og KVKK. 
Middeludlederkrav fastsættes til 0,02 mg/l, hvorved der kun kræves en for-
tynding på ca. 20 gange for at overholde VKK. VKK forventes således over-
holdt allerede et stykke inden for afgrænsningen af initialfortyndingen (100 
ganges fortynding). 
Maks. udlederkrav fastsættes til 0,1 mg/l, hvorved der kræves en fortynding 
på ca. 50 gange for at overholde KVKK. KVKK forventes ligeledes overholdt 
et stykke inden for afgrænsningen af initialfortyndingen (100 ganges fortyn-
ding). 
 
 
Udlederkoncetrationer omregnet til udledte mængder i kg/døgn 
Koncentrationskravene er omregnet til udlederkrav for udledte mængde i 
kg/døgn. 
 
 
Middelkrav (kg/dg) = middelkrav (mg/l) x 3800 (m3/dg) x 10-6 (kg/mg) x 103 (l/m3) 
 
Maks. krav (kg /dg) = maks.krav (mg/l) x 3800 (m3/dg) x 10-6 (kg/mg) x 103 (l/m3)  
 
 
 
Kontrolmålinger 
Der skal foretages kontrolmålinger for de seks stoffer fra produktionen af 
Clodinafop i overensstemmelse med eksisterende vilkår (SPV 7.1-7.5, 8.4-
8.5 og 9.3) og aftaler til udløbskontrol med spildevandet fra det biologiske 
renseanlæg.  
 
Det betyder, at for kontrol af overholdelse af middeludlederkravet beregnes 
en kontrolstørrelse C for hver prøve ud fra de udledte mængder (kg/dg) på 
et antal prøver bagud i tid svarende til 1 år. Beregningen udføres som en 
transportkontrol af middelværdien i henhold til DS 2399. For kontrol af over-
holdelse af maks. udlederkravet skal den enkelte måling af den udledte 
mængde (kg/dg) overholde kravværdien. 
 
Det bemærkes af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav (nr. 1022/2010) 
foreskriver, at vurdering af overholdelse af udlederkravet for opfyldelse af 
det generelle miljøkvalitetskrav sker på baggrund en beregning af det arit-
metiske gennemsnit af kontrolmålinger. Beregningen af en kontrolstørrelse 
efter statistiske standardmetoder fastholdes af praktiske hensyn. Kontrolbe-
regningsmetoden tages op til revision ved den næste planlagte revurdering 
af Cheminovas udledningstilladelse. 
 
Detektionsgrænser  
Normalt kræves en detektionsgrænse på 1/10 af det fastsatte krav. 
 
For visse stoffer accepteres dog en højere detektionsgrænse på ½ af det 
fastsatte krav, såfremt kravværdien er så lav, at det ikke er muligt at opnå 
en lavere detektionsgrænse. Analysemetoderne bør udvikles i løbet af et år, 
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således at detektionsgrænserne for det pågældende stof er mindst en faktor 
10 lavere end værdien for udlederkravet. Såfremt dette ikke er opnåeligt, 
kan mindst en faktor 2 lavere end værdien for udlederkravet accepteres (se 
aftale SPV A1).  
 
Detektionsgrænsen for de aktuelle stoffer i spildevandet er: 
 

Stof  Detektions -
grænse 

 
mg/l 

Detektions -grænse  
(1/10 af udl. krav) 

mg/l 

Detektions -grænse  
(½ af udl. krav) 

mg/l 

HPPA 0,1 0,035  0,17 
FCHP 0,1 (1,0) (5,0) 
CLFO-syre 0,08 0,02 0,1 
CFP-HyQ 0,1 (0,02) 0,1 
HBF4 1 0,3 1,5 
Clodinafop 0,005 0,002  0,01 
() angiver at detektionsgrænse er vurderet i forhold til maks-udlederkrav 
 
Det ses, at de opnåede detektionsgrænser: 
- for et af stofferne (FCHP) opfylder kravet på 1/10 af udlederkrav 
- for de fem andre stoffer opfyldes det reducerede krav på ½ af det fastsat-

te udlederkrav.  
 
Samlet toksicitet i spildevandet 
Der er i totalgodkendelsen vilkår Spv 8.6 fastsat vilkår i forhold til spilde-
vandsudlednings samlede toksicitet.  
 
Kølevand 
Forholdene vedrørende kølevand er uændrede og omfattet af vilkår i total-
godskendelsen. 
 
Overfladevand 
Forhold vedrørende overfladevand er uændrede og omfattet af eksisterende 
vilkår i totalgodkendelsen.  
 
3.2.7 Støj 
Den ansøgte ændring er uden betydning for støjemissionen fra virksomhe-
den. Der er derfor ikke behov for at stille supplerende vilkår herom. 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke behov for 
at stille supplerende vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 
 
3.2.9 Overjordiske tanke  
Den ansøgte ændring medfører ikke opstilling af nye tanke mv. Der er såle-
des ikke relevant at stille vilkår herom. I basisvilkår og aftaler er i øvrigt stil-
let krav vedr. overjordiske tanke. 
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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 til- og frakørsel til 
/fra virksomheden. Al til- og frakørsel foregår ad Thyborønvej, som er ene-
ste adgangsvej til virksomhedens område. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Totalgodkendelsen rummer vilkår for årlig indberetning i hhv. basisvilkår og 
vilkår for spildevandsudledning. Det vurderes, at der ikke er behov for at 
fastsætte supplerende vilkår. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor. 
Det vurderes, at der ikke er behov for at fastsætte supplerende vilkår. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen4 og der er derfor udar-
bejdet en sikkerhedsrapport for virksomheden. Ringkjøbing Amt har accepte-
ret den samlede sikkerhedsrapport for virksomheden. 
 
Den ansøgte ændring er uden betydning for risikoforholdene på virksomhe-
den. Det vurderes, at der ikke er behov for at fastsætte supplerende vilkår. 
 
3.2.15 Ophør 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor.  
 
3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
Cheminova har efter miljøgodkendelsen blev givet arbejdet på at optimere 
tabet af kemikalier til spildevandet. Herunder er der arbejdet med vasketrin-
nene og på at isolere de mest forurenede strømme. Der er gennemført 
chemostatforsøg med rensning af spildevand fra Clodinafop i knap 1 år. Der 
er opnået tilfredsstillende rensning af indholdsstofferne, samtidig med at 
rensningen af Cheminovas øvrige spildevand ikke påvirkes. 
 
Biologisk spildevandsrensning er med hensyn til ressourceforbrug, herunder 
især energi, en bedre teknologi end den afbrænding som kemikalieaffald 
spildevandet hidtil har været underlagt. 

                                                 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Miljøstyrelsen har foretaget høring af Lemvig Kommune i forbindelse med 
udarbejdelse af miljøgodkendelsen. Ansøgning og udkast til miljøgodken-
delse er fremsendt til kommunen. 
Lemvig Kommune har ingen indvendinger mod det ansøgte.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse blev annonceret på Miljøstyrelsens hjemme-
side den 10. juni 2013. 
 
Danmarks Naturfredningsforening har anmodet om at se ansøgningen.  
Ansøgning og udkast til miljøgodkendelse er fremsendt. Danmarks Natur-
fredningsforening har ikke sendt bemærkninger til materialet. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Cheminova har oplyst, at virksomheden har sænket detektionsgrænsen for 
CLFO-syre til 0,08 mg/l og for CFP-HyQ til 0,1 mg/l, så kontrollen kan udfø-
res i det rensede spildevand. Cheminova har foreslået højere udlederkrav 
for 3 af stofferne HPPA, CLFO-syre og HBF4. Forslaget begrundes med, at 
de økotoksikologiske forhold for de tre stoffer kan bære en større udledning, 
og at forholdet mellem forventet udledning og udlederkrav er mindre end for 
andre stoffer, hvilket kan give problemer, da der vil være udsving, bl.a pga 
usikkerhed med opskalering fra chemostatforsøg til den biologiske matrix i 
det biologiske renseanlæg.  
 
Miljøstyrelsen har taget detektionsgrænserne til efterretning, hvilket betyder, 
at kontrollen for CLFO-syre og CFP-HyQ kan flyttes fra MulitiPurpose-
anlægget til det rensede spildevand. Miljøstyrelsen har delvis efterkommet 
ønsket om højere udledningskrav for HPPA, CLFO-syre og HBF4, idet udle-
derkravet er hævet til 2-3,5 gange den forventede udledning, svarende til 
forholdet for øvrige stoffer. 
 
Cheminova har ikke haft yderligere kommentarer til 2. udkast til miljøgod-
kendelsen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens totalgodkendelse og 
gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne god-
kendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. dog miljøbeskyttelseslovens § 78a, stk. 2. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt 4.4 ”Fremstilling af plan-
tebeskyttelsesmidler eller biocider”.   
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2021. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Vilkår, der regulerer 
risikobetonede forhold findes i totalgodkendelsen. Virksomheden er jf. risiko-
bekendtgørelsens § 7, stk. 1, forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, 
der fremgår af sikkerhedsrapporten. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Der er udarbej-
det et Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Rønland/Cheminova 
A/S i februar 2010.  
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-områder og er derfor om-
fattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Konsekvensvurdering er udar-
bejdet i februar 2010. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder virksomhedens miljøgodkendelse af 
15. december 2006. Der er herudover meddelt en række tillægsgodkendel-
ser, herunder godkendelse af 1. februar 2010 til at selve produktionen af 
Clodinafop, samt godkendelser for en række andre anlæg (som ikke umid-
delbart har relevans for det ansøgte). 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen 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  

� 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 30. oktober 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  
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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 æn-
dre 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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5. BILAG 
 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
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Miljøcenter Aarhus 29. maj 2012 
Lyseng Allé 1 
8270  Højbjerg KKj/UR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilladelse til udledning af Clodinafop-spildevand efter rensning i det biologiske  
rensningsanlæg 
 
Baggrund 
Den fremsendte miljøgodkendelse af 1. februar 2010 godkender produktion og formulering af 
herbicidet Clodinafob-propagyl. På tidspunktet for den forudgående miljøansøgning var der 
endnu ikke gennemført og afsluttet laboratorieforsøg med biologisk rensning af det tilhørende 
spildevand. Derfor er det i ansøgningen forudsat, at spildevandet behandles som kemikalieaffald. 
 
Disse forsøg er nu gennemført i laboratoriet, og der foreligger en chemostatrapport, der dels 
viser spildevandets evne til at nedbrydes biologisk samt de enkelte stoffers rensningsgrader, se 
bilag 1. Desuden er der arbejdet med  med yderligere forrensning af en enkelt delstrøm. På den 
baggrund ønskes tilladelse til fremover at lede spildevandet fra clodinafop produktion til det 
biologiske rensningsanlæg. 
 
I forbindelse med miljøgodkendelsen blev der fastsat et potentielt vandkvalitetskrav til 
aktivstoffet Clodinafop-propagyl, som indgår i aftale Spv A1.  
 
 
BAT 
Cheminova har efter miljøgodkendelsen blev givet arbejdet på at optimere tabet af kemikalier til 
spildevandet. Herunder er der arbejdet med vasketrinnene og på at isolere de mest forurenet 
strømme. Der er gennemført chemostatforsøg med rensning af spildevand fra clodinafop i knap 
1 år. Der er opnået tilfredsstillende rensning af indholdsstofferne, samtidig med at rensningen af 
Cheminovas øvrige spildevand ikke påvirkes.  
 
Biologisk spildevandsrensning er med hensyn til resourceforbrug, herunder især energi, en bedre 
teknologi end den afbrænding som kemmikalieaffald spildevandet hidtil har været underlagt.  
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Spildevandet 
Det rensede spildevand fra clodinafop produktionen kan karakteriseres, som angivet i 
nedenstående tabel: 
 

Restkoncentration mg/l Detektionsgrænse mg/l 

HPPA  < 0,1 mg/l 0,1 

FCHP 5 mg/l 0,1 

CLFO-syre 0,1 mg/l 0,1 

CFP-HyQ < 0,2 mg/l 0,2 

HBF4 < 1 mg/l 1 

Clodinafop < 0,005 mg/l 0,005 mg/l 

 
Der er analyseret for DFCP, men denne nedbrydes i overenstemmelse med angivelser i 
literaturen(EFSA Scientific Report (2005) 34, 1-78, Conclusion on peer review of clodinafop). 
Derfor anses DFCP ikke for at være aktuel i det rensede spildevand. 
 
Under clodinafop produktionen fremkommer forskellige spildevandsstrømme. For én strøms 
vedkommende er en forrensning påkrævet, for at tilstrækkelig nedbrydning efterfølgende kan 
opnås i det biologiske rensningsanlæg. Denne strøm vil blive separeret fra de øvrige clodinafop 
spildevandsstrømme, og ikke tilledt det biologiske rensningsanlæg, førend forrensning, f.eks 
ekstraktion med toluen, er etableret. Spildevandet fra produktionsanlægget (Multipurpose) vil på 
sædvanlig vis blive opsamlet i holdetanke, der alle godkendes ved analyse forinden tilledning til 
det centrale spildevandssystemet. 
 
Produktionen på Multipurpose-anlægget skifter mellem forskellige produkter, idet der kun kan 
laves et podukt ad gangen. Hvor længe en produktion opretholdes er alene bestemt af 
efterspørgslen i markedet, men det vil typisk være i flere måneder ad gangen. 
 
I den periode, hvor den pågældende produktion foregår, vil stofferne være kontinuert til stede i 
spildevandet. Selv om en produktion er stoppet, kan der være et efterspil i spildevandssystemet i 
flere måneder. Da der er tale om meget små koncentrationer, kan de forskellige stoffer "hænge" i 
beholdere og reaktorer i meget lang tid.  
 
Det må således konkluderes, at stofferne i princippet kan være til stede i spildevandet hele tiden.  
 
Fortynding 
Stofferne har vist sig bionedbrydelige i modelforsøgene. Efter rensning i Cheminovas biologiske 
rensningsanlæg udledes spildevandet med resten af virksomhedens spildevand. 
 
Ved revision af Cheminovas miljøgodkendelse i 2005 blev udløbsbygværket ombygget, så der 
sikres en opblanding på 100 gange ved spildevandsudløbet. 
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Udlederkrav 
Der ønskes med denne henvendelse fastsættelse af miljøkvalitetskrav til følgende 6 stoffer: 
Clodinafop-propagyl, CLFO-syre, HPPA, FCHP, CFP-HYQ og HBF4, da disse stoffer er 
identificeret i det rensede spildevand fra Clodinafop-produktionen. Efterfølgende ønskes tilla-
delse til at lede hele spildevandsmængden fra Clodinafop-produktionen til det biologiske 
rensningsanlæg og at indplacere Clodinafob-stofferne i Aftale Spv.A1, så udlederkravene fast-
sættes.  
Det vurderes, at ændringen er omfattet af det gældende kommuneplantillæg med VVM-redegø-
relse, og at lokalplan nr. 127 E.21.01/2007 er fuldt dækkende for projektet. 
 
Cheminova forventer, at næste Clodinafob-kampagne gennemføres i 3. kvt. 2012, hvorfor 
tilladelse til udledning af hele spildevandsmængden via det biologiske rensningsanlæg ønskes 
snarest muligt. 
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