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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 f 
VVM-redegørelse og udkast til miljø-
godkendelse. 

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 skal være i offentlig hø-
ring i 8 uger fra den xx. juli 2011.

Når den offentlige høring af forslage-
ne er afsluttet, vil indkomne indsigel-
ser og bemærkninger blive behand-
let af Miljøstyrelsen Odense, som 
udarbejder en sammenfattende re-
degørelse og et udkast til afgørelse, 
som sendes i høring i Nordfyns 
Kommune. Derefter beslutter Miljø-
styrelsen om virksomheden kan ud-
vides, og et endeligt kommuneplan-
tillæg skal udstedes.

Indsigelser og bemærkninger sen-
des senest den xxx til:

Miljøstyrelsen
C. F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
e-mail post@ode.mim.dk

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. Forslag
 til 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-
jøcenter Odenses vurdering ændrer 
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 
 
4.1 Klagevejledning

Afgørelsen i henhold til miljøvurde-
ringsloven vil blive annonceret i Uge-
avisen Nordfyn og kan ses på www.
mst.dk.

Afgørelsen

Afgørelsen kan påklages til Natur- 
og Miljøklagenævnet af
•  ansøgeren
•   enhver, der har en individuel, væ-
sentlig interesse i sagens udfald
•   kommunalbestyrelsen
•   landsdækkende foreninger og or-
ganisationer i det omfang, de har 
klageret over den konkrete afgørel-
se.

En eventuel klage skal være skriftlig 
og sendes til Natur- og Miljøklage-
nævnet. så vidt muligt elektronisk på 
nmkn@nmkn.dk ellers pr. brev til Na-
tur- og Miljøklagenævnet, Renteme-
stervej 8, 2400 København NV. 

Klagen skal være modtaget senest 
den (4 uger fra annonceringstids-
punktet) inden kl. 16.00. 

Det er en betingelse for Natur- og 
Miljøklagenævnets behandling af 
Deres klage, at De indbetaler et ge-
byr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for 
privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomhe-

der, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

De modtager en opkrævning på ge-
byret fra Natur- og Miljøklagenæv-
net, 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 påbe-
gynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales geby-
ret ikke på den anviste måde og in-
den for den fastsatte frist på 14 da-
ge, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenæv-
nets hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
1) klagesagen fører til, at den påkla-
gede afgørelse ændres eller ophæ-
ves,  
2) klageren får helt eller delvis med-
hold i klagen, eller 
3) klagen afvises som følge af over-
skredet klagefrist, manglende klage-
berettigelse 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 efterkom-
melse af afgørelse som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.

Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen 
skal anlægges ved domstolene in-
den 6 måneder fra offentliggørelsen. 

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