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1. RESUME 
 
Emmelev A/S i Otterup fremstiller foderkager og rapsolie ud fra rapsfrø, og 
ud fra rapsolien fremstilles biodiesel og glycerin. 
 
Virksomheden er reguleret ved miljøgodkendelser og påbud fra Fyns Amt: 

- miljøgodkendelse af 4. juli 2001 (oliemølle og biodieselproduktion) 
- påbud af 3. juni 2005 (bl.a. methanolemissionsvilkår) 
- tillægsgodkendelse af 1. juli 2005 (glycerindestillationsanlæg m.v.)  
- påbud af 24. november 2006 (egenkontrol og rapportering af pro-

duktionsmængder).  
 
Fyns Amt varslede den 9. maj 2006 Emmelev påbud om at standse brugen 
af et vandkølesystem, der hentede og udledte kølevand fra og til en nær-
vedliggende sø, fordi virksomheden ikke havde indvindings- og udlednings-
tilladelser hertil. Emmelev etablerede i efteråret 2006 de første to ud af seks 
nye køletårne på virksomheden, dette på trods af, at myndighederne endnu 
ikke havde accepteret løsningen med køletårnene. 
 
Med denne miljøgodkendelse lovliggøres de to allerede etablerede køletår-
ne, og der gives mulighed for etablering af yderligere fire køletårne i samme 
område på virksomheden. Virksomhedens brug af søen til køleformål vil 
ophøre, når de første fire køletårne er taget i brug. 
 
Køletårnene vurderes at have en begrænset indflydelse såvel visuelt i for-
hold til omgivelserne, som støjmæssigt i forhold til omkringboende naboer. 
Driften af tårnene indebærer brug af ledningsvand og vil give anledning til 
udledning af en mindre mængde spildevand til renseanlæg. Spredningen af 
aerosoler af kølevandet til omgivelserne vil blive mindsket via vindspred-
ningsfang. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, B og C, ansøgning om miljøgodken-
delse o.a. oplysninger til sagen, godkender Miljøcenter Odense efter miljø-
beskyttelseslovens kapitel 5 hermed etablering og drift af seks køletårne 
hos Emmelev A/S i Otterup. Godkendelsen gives på de anførte vilkår ne-
denfor. 
 
Der er tale om en tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse 
af 4. juli 2001, påbud af 3. juni 2005 og 24. november 2006 samt tillægs-
godkendelse af 1. juli 2005, der alle fortsat vil være gældende. 
 
 
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Vilkår 50: 
 
Køletårnene og betonkummerne skal opføres og drives i overensstemmelse 
med det ansøgte.  
 
Anlægget skal jævnligt inspiceres, rengøres og vedligeholdes bl.a.  

- af hensyn til støjmæssige forhold,  
- for minimering af energiforbruget,  
- for sikring af betonkummernes fortsatte tæthed og 
- for at mindske dannelsen af sygdomsfremkaldende bakterier.  

 
Mht. sidstnævnte punkt skal Emmelev A/S sørge for såvel tilstrækkelig ren-
gøring af køletårnene som korrekt dosering af relevante antibakterielle 
vandbehandlingsmidler. Driftsinstruks for kontrol, rengøring og vedligehol-
delse af køletårnene, skal følges; således skal køletårnene inspiceres 
mindst 1 gang i kvartalet jf. driftsinstruks: 
 
Køletårnet tages ud af drift, og der foretages kontrol af: 

- Bassin 
- Indsatser 
- Dråbefang 
- Dyser 
- Rørsystem 

 
Efter behov foretages rengøring og/eller reparationer. 
 
Driftsprotokol for inspektion m.v. i øvrigt skal føres i overensstemmelse med 
vilkår 26 i påbudet af 3. juni 2005. 
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Vilkår 51: 
 
Spildevand fra køletårnene skal udledes til det kommunale rensningsanlæg 
i overensstemmelse med Nordfyns Kommunes anvisninger.  
 
Slam fra bunden af køletårnenes betonkummer skal bortskaffes som affald 
iht. Kommunens affaldsregulativ. 
 
 
Vilkår 52: 
 
Forbruget af vandbehandlingsmidler o.a. kemikalier i forbindelse med køle-
tårnene skal registreres og oplyses i forbindelse med virksomhedens af-
læggelse af årsrapport jf. vilkår 27 i miljøgodkendelsen af 4. juli 2001. 
 
 
Vilkår 53: 
 
Køletårnene skal være forsynet med vindspredningsfang, der sikrer at højst 
0,01% af den recirkulerende strømning forsvinder som vindspredning.  
 
 
2.2. Afgørelse om VVM 
 
Emmelev A/S er omfattet af punkt 6.a i bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 
om vurdering af visse anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelse af et 
kommuneplanplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse i henhold til be-
kendtgørelsens § 3, stk. 2.  
 
Baggrunden for denne konklusion er, at ændringen af virksomheden ikke 
kan antages at få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø. Det er i 
forbindelse med VVM-screeningen vurderet, at hverken projektets karakte-
ristika eller placering kan anses for værende miljømæssigt problematiske.  
 
Der er ved vurderingen bl.a. lagt vægt på,  

- at køletårnenes faktiske størrelse og den valgte placering betyder, at 
virksomheden visuelt ikke vil opleves væsentligt anderledes. Ud over 
bygningsmassen i form af lager- og produktionshallerne og de store 
udendørs tankoplag vil det fortsat være den 72 meter høje skorsten 
og det 32 meter høje glycerindestillationstårn, der tiltrækker op-
mærksomheden 

- at driften af køletårnene ikke forventes at ville medføre mærkbar for-
øgelse af støjemissionen 

- at driften af køletårnene ikke forventes at medføre en væsentlig for-
øgelse af udledningen af spildevand til det kommunale rensningsan-
læg. 
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3. MILJØTEKNISK BESKRIVELSE 
 
Til sagens behandling er indgået følgende oplysninger:  

- oplysninger om bl.a. de ønskede køletårne v/ Emmelev A/S v/ WH 
Rådgivende Ingeniører ved brev af 29. november 2006  

- supplerende oplysninger fra Emmelev A/S ved e-mail af 5. februar 
2007  

- opdaterede oplysninger ved WH - Rådgivende Ingeniører ved brev 
af 28. februar 2007  

 
Materialet er vedlagt som bilag A, B og C. Heraf kan udledes den miljøtek-
niske beskrivelse.  
 
Supplerende hertil skal det kort præciseres, at: 

- Emmelev A/S ønsker at etablere de nye køletårne til erstatning for 
de eksisterende vandkølesystemer. Det vil sige, at såvel brugen af 
søen vest for virksomheden som driften af køletårnet, der blev etab-
leret i forbindelse med glycerindestillationstårnet i 2005, ophører. 
Sidstnævnte køletårn er allerede fjernet. 

- Vandforbruget til spædevand til tårnene er af rådgiver oplyst til 1-2 
m3/døgn, dette er pr. køletårn. Det vil sige, at ved drift af 6 køletårne 
estimeres vandforbruget til ca. 2.000 - 5.000 m3 årligt. Hertil kommer 
regnvand, der falder i de kummer, som køletårnene er placeret i, og 
hvorfra kølevandet recirkuleres. En del af vandet fordamper i sagens 
natur, og resten – op til maks. 2.000 m3 årligt – udledes til det kom-
munale rensningsanlæg. 

- De ønskede køletårne er som standard udstyret med dråbefang 
(drift eliminator), som sørger for at der kun i begrænset omfang und-
slipper vanddråber til afkastluften fra køletårnet. 

 
 
4. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
 
4.1 Vurdering af ansøgningen 
 
4.1.1 Planforhold og beliggenhed 
Kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune har den 15. februar 2007 ved-
taget ny lokalplan for erhvervsområdet, hvor Emmelev A/S er beliggende: L-
E3-05. Lokalplanen muliggør udvidelse af Emmelev A/S' produktion og akti-
viteter.  

 
4.1.2 Bedste tilgængelige teknik 
Der er ved den valgte køleform tale om anvendelse af kendt, afprøvet tek-
nik: Køletårne med såkaldt åben recirkulering af vand. Sådanne industrielle 
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kølesystemer er beskrevet i et BREF1-dokument, der påpeger en række 
miljømæssige forhold, som man bør være opmærksom på ved drift af køle-
tårne. Heraf vil de mest relevante af forholdene i det efterfølgende blive be-
handlet under de enkelte overskrifter. 

BREF er en sammentrækning af “BAT reference”, og BAT er en forkortelse 
af Best Available Techniques, dvs. bedste tilgængelige teknik. 
 
 
4.1.3 Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 
Luftforurening 
 
Køletårnene vil give anledning til afdampning af vand og emission af aero-
soler, som vil kunne være forurenet med vandbehandlingskemikalier, mi-
krober, korrosionsprodukter m.v.  
 
I forhold til reduktion af emissioner til luft fra køletårnene kan vindspred-
ningsfang, der sikrer at højst 0,01% af den recirkulerende strømning for-
svinder som vindspredning, betragtes som BAT ifølge BREF-noten om in-
dustrielle kølesystemer. 
 
Der vil derfor blive stillet vilkår om, at køletårnene skal forsynes med så-
danne vindspredningsfang. Da der pt. ikke findes anerkendte metoder til 
måling af hvor stor en mængde, der spredes fra køletårnene, stilles der ikke 
krav om dokumentation af overholdelsen af de 0,01%. 
 
Energiforbruget ved driften af køletårnene vil indirekte medføre udledninger 
til luften, afhængigt af hvorfra elektriciteten kommer. Effektiv brug af energi 
er vigtig ud fra både miljømæssige og økonomiske synsvinkler, og ud fra 
BAT-betragtninger bør køleprocesser ses som vigtige elementer i det sam-
lede energistyringssystem. 
 
Lugt 
 
Køletårnene forventes ikke at ville give anledning til lugtemissioner. Såfremt 
der mod forventning skulle vise sig at være lugtgener forbundet med driften 
af køletårnene, vil lugtemissionen være indeholdt i virksomhedens krav om 
overholdelse af 10 LE/m3, midlet over 1 minut, ved boliger, jf. vilkår 4 i mil-
jøgodkendelsen af 4. juli 2001. 
 
Spildevand 
 
Køletårnene tilledes osmosebehandlet vandværksvand og regnvand. Der 
skal efter behov afledes vand fra køletårnene. Dette afledes som spildevand 
til det kommunale rensningsanlæg. 
 

                                                 
1 BREF–dokumentet ”Reference Document on the application of Best Available Techniques 
to Industrial Cooling systems” fra  december 2001.  
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Vandet vil indeholde opkoncentrerede salte, eventuelle tilsatte alge- og bak-
teriehæmmere, luftbårne stoffer, pollen, blade osv, der kommer ind i køle-
systemet, og korrosionsprodukter som følge af korrosion af kølesystemets 
udstyr.  
 
Mængden af spildevand, der bl.a. vil afhænge af årstid og driftsforhold, er af 
rådgiver skønnet til maksimalt 2.000 m3 årligt. 
 
 
Støj 
 
Vilkår 9 og 25 vedr. støjgrænser og -dokumentation i Emmelev A/S’ miljø-
godkendelse af 4. juli 2001 vil fortsat være gældende.  
 
Emmelev A/S skal ifølge vilkår 25 på tilsynsmyndighedens foranledning 
lade foretage støjmålinger og beregninger af virksomhedens støjbidrag til 
eftervisning af, at støjgrænserne i vilkår 9 overholdes.  
 
Rådgiver har til brug for ansøgningen om godkendelse af køletårnene gen-
nemført støjmålinger på de to opførte køletårne, som alle seks er ens og 
dermed støjmæssigt sammenlignelige. Der er ud fra disse målinger og fore-
liggende støjdata for øvrige støjkilder på virksomheden gennemført støjim-
missionsberegninger for to givne målepunkter i omgivelserne.  
 
Beregningerne viser en forøgelse af støjen i aftentimerne fra 40 til 41 dB(A) 
i et af målepunkterne (R1), når der også samtidig regnes en forøgelse af 
den interne trafik med. Dette ligger indenfor støjgrænsen på 45 dB(A) i af-
tentimerne, og er dermed uproblematisk.  
 
Både med og uden køletårne og forøgelse af intern trafik beregnes den for-
ventede støjimmission i målepunktet R2 i natteperioden til 41 dB(A), hvilket 
er en overskridelse af støjgrænsen på 40 dB(A) i natteperioden.  
 
Overskridelsen er imidlertid på kun 1 dB(A) og ligger dermed indenfor usik-
kerheden på målinger og beregninger. I overensstemmelse med støjvejled-
ningens retningslinier vil en så beskeden overskridelse ikke blive håndhæ-
vet i forbindelse med dokumentation af støjforhold, idet måleusikkerheden 
her kommer virksomheden til gode. 
 
Såfremt det efter etableringen af køletårnene vurderes at være påkrævet 
eller formålstjenligt, f.eks. i forbindelse med naboklager over støj, kan miljø-
centret udløse miljøgodkendelsens vilkår 25 om støjdokumentation. Der 
vurderes således ikke at være behov for at stille særskilte krav om støjdo-
kumentation i forbindelse med denne afgørelse.  
 
 
Affald 
 
Driften af køletårnene medfører ingen eller meget begrænset ændring af 
virksomhedens affaldsmængder/-typer: Der vil skulle bortskaffes emballage 
og eventuelle rester af diverse vandbehandlingsmidler. 
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Eventuelt slam fra bunden af køletårnenes vandbassiner/betongruber, der 
f.eks. vil fremkomme i forbindelse med hovedrengøring af kølesystemet, 
skal ifølge BREF-noten betragtes som affald og skal bortskaffes som så-
dant. Der stilles derfor vilkår om bortskaffelse heraf i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ. 
  
 
Jord og grundvand 
 
I følge virksomhedens oplysninger er køletårnene placeret i betonkummer 
støbt i 250 mm armeret jernbeton kvalitet B35-A og overfladebehandlet med 
cementbaseret tætningsmiddel ("PCI tætningssvummer").  
 
Virksomheden har foreslået, at betonkummerne tages med i den årlige 
gennemgang af bygninger. Miljøcenter Odense finder det tilstrækkeligt og 
vil derfor stille vilkår om, at betonkummerne omfattes af inspektion, vedlige-
hold m.v. af øvrige anlæg, tankgårde m.v. 
  
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Driften af køletårnene er ikke relevant i forhold til Risikobekendtgørelsen2. 
  
Driften af køletårnene muliggør imidlertid dannelse og spredning af Legio-
nellabakterier3 via aerosoler fra køletårnene. Køletårne har været kilde til 
større udbrud af legionærsyge i udlandet, men i Danmark har man hidtil ikke 
kunnet påvise smitte fra køletårne. Det er dog kendt, at Legionellabakterier 
findes i mange danske kølesystemer.  
 
Det er vigtigt at minimere forekomsten af Legionellabakterierne: Hvis de 
spredes, f.eks. via aerosoler fra køletårnet, kan der være fare for at udsatte 
og svage mennesker smittes. Risikoen for lækage og udledning til vandmil-
jøet vurderes at være af mindre betydning I denne sammenhæng.  
 
Den europæiske arbejdsgruppe EWGLI (The European Working Group for 
Legionella Infections) har udarbejdet anbefalinger til forebyggelse af Legio-
nella i køletårne:  

- Der anbefales brug af desinfektion, for eksempel kloring enten kon-
tinuert eller med så korte intervaller, at opformering af Legionella 
undgås.  

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
3 Legionellae pneumophilia (Lp) trives bedst ved 37 °C, formerer sig ikke ved temperaturer 
under 20° C, og kan ikke overleve ved temperaturer over 60°C. Legionella er kun farlig, hvis 
vandet som bakterierne er i, indåndes som aerosoler. For at der kan opstå vækst af Legio-
nella, skal der være næringsstoffer i systemet, f.eks. bundfald, slam og alger. Biofilm, slim og 
kedelsten kan udgøre fristeder, hvor Legionella kan vokse. Rengøring og desinfektion kan 
være nødvendigt for at minimere disse fristeder. Kilder: http://tekniq.dk/sw27635.asp og 
http://www.guldager.com/Dokumentation/Artikler/AR-DK-legionellaIKoelevandetKanUndgaas 
.pdf  
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- Det er desuden vigtigt, at køletårne holdes i konstant drift. Hvis det 
ikke kan lade sig gøre, er det afgørende, at de desinficeres før brug.  

- Der anbefales kvartalsvis analyse for Legionella i vand fra køletårne. 
 
I Miljøstyrelsens projekt ”Forekomst af Legionella – risikovurdering” fra 2004 
konkluderes det, at køletårne vil kunne udgøre en potentiel risiko, hvis de er 
dårligt konstrueret, så der kan opstå betydelig biologisk vækst, eller hvis 
køletårnene ikke vedligeholdes og drives forsvarligt. 
 
Miljøcenter Odense finder, at konklusionerne i ovennævnte projekt ved Mil-
jøstyrelsen fra 2004 er vigtige for Emmelev at holde sig for øje, og at virk-
somheden i videst muligt omfang bør følge EWGLI’s anbefalinger til fore-
byggelse af Legionella i køletårne.  
 
Der vil således blive stillet vilkår om, at Emmelev A/S skal renholde køletår-
nene, og sørge for tilstrækkelig dosering af relevante antibakterielle vand-
behandlingsmidler.  
 
Miljøcenter Odense vurderer umiddelbart, at muligheden for påvirkning med 
Legionellabakterier i det konkrete tilfælde primært vil være et arbejdsmiljø-
problem. Eventuelle påvirkninger af eksterne omgivelser formodes at ville 
blive minimeret gennem kravet om vindspredningsfang.  
 
Der vil derfor ikke blive stillet vilkår om målinger af kølevandets indhold af 
Legionellabakterier i denne afgørelse. Såfremt der fremkommer ny viden på 
området, eller der opstår begrundet mistanke om, at driften af Emmelev 
A/S’s køletårne udgør et problem for omgivelserne, vil tilsynsmyndigheden 
tage sagen op igen og om nødvendigt træffe særskilt afgørelse om be-
grænsning af indholdet af Legionellabakterier og dokumentation heraf.   
 
 
4.2 Udtalelser/høringssvar 
 
Emmelev A/S har været forelagt udkast til afgørelsen, og virksomhedens 
svar af 19. april 2007, der bl.a. indeholder forslag til instruktion for inspekti-
on og vedligehold af køletårnene, er indarbejdet i afgørelsen. Miljøcentret 
havde i udkastet stillet forslag til vilkår om dokumentation for, at højst 0,01% 
af den cirkulerede mængde vand emitteres fra tårnene. Hertil har virksom-
hedens rådgiver anført, at det ikke er muligt at måle eller dokumentere 
mængden af vanddråber i afkastluften med en anerkendt målemetode. Mil-
jøcentret har taget dette til efterretning og som følge deraf udeladt det fore-
slåede vilkår af afgørelsen. 
 
Udkast til afgørelse har endvidere været forelagt Arbejdstilsynet, Nordfyns 
Kommune og Embedslægen: 
 
Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til udkastet. Arbejdstilsynet vil i for-
bindelse med inspektion se på forholdene og vurdere eventuelle arbejdsmil-
jøproblemer forbundet med driften af køletårnene, herunder muligheden for 
forekomst af Legionellabakterier.  
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Embedslægen har bemærket, at han finder, at spørgsmålet om spredning af 
Legionella rent sundhedsmæssigt er den væsentligste problemstilling. 
 
Nordfyns Kommune har ikke fremsendt bemærkninger til udkastet.  
 
Det har endvidere været annonceret i dagspressen og på miljøcentrets 
hjemmeside, at der forelå ansøgning om godkendelse til køletårnene. I for-
bindelse med denne foroffentlighedshøring af sagen, har miljøcentret mod-
taget en enkelt borgerhenvendelse om at få ansøgningsmaterialet tilsendt; 
dette har dog ikke resulteret i bemærkninger eller ønske om at få afgørelsen 
tilsendt. 
 
 
5. FORHOLDET TIL LOVEN 
 
 
5.1 Lovgrundlag 
 
5.1.1 Afgørelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter 
kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 4. 
juli 2001 m.fl. og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er an-
ført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
5.1.2 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen 
vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige 
godkendelser skal revurderes. 
 
 
5.2 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøcenter Odense, Plan og Virksomhed, er tilsynsmyndighed for virksom-
hedens eksterne miljøforhold.  
 
 
5.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
 

 Afgørelsen om såvel ikke-VVM som godkendelse af køletårnene vil blive 
annonceret i Fyens Stiftstidende og Lokal Avisen Nordfyn. Afgørelserne vil 
endvidere kunne ses på centrets hjemmeside www.ode.mim.dk  
 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af  

- Emmelev A/S 

- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald  
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- kommunalbestyrelsen 

- embedslægeinstitutionen  

- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret 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 meddelt sta-
ten, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udlø-
ber. Vi sender eventuelle klager videre til Miljøklagenævnet sammen med 
det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Emmelev A/S vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Dette indebærer ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Afgørelsen om ikke-VVM, dvs. at køletårnene kan miljøgodkendes uden 
udarbejdelse af et regionplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, kan 
påklages til Naturklagenævnet af 

- enhver med retlig interesse i sagens udfald 

- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 
har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen 

 
Ikke-VVM-afgørelsen vil blive annonceret sammen med godkendelsen. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes direkte til Naturklagenæv-
net, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Klagen skal være modtaget 
i Naturklagenævnet senest 4 uger fra offentliggørelsen. Dato for klagefri-
stens udløb er nævnt på forsiden. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klager sende 
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet påbegynder ikke behandlin-
gen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk. Gebyret tilbagebe-
tales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. 
 
Ved klage over afgørelsen om ikke VVM-pligt kan Naturklagenævnet even-
tuelt bestemme, at miljøgodkendelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan 
nævnet påbyde, at evt. igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses. 
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Søgsmål: 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen og/eller ikke-VVM-
afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggø-
relsen. Søgsmålsfristen er anført på forsiden. 
 
 
5.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Nordfyns Kommune, post@nordfynskommune.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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6. BILAG 
 
Bilag A: Oversigtsplan i 1:25.000 
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Bilag B, C og D: Materiale til sagens behandling: 
 

- Bilag B: Oplysninger om bl.a. de ønskede køletårne v/ Emmelev 
A/S v/ WH Rådgivende Ingeniører ved brev af 29. november 2006 
 
-  se særskilt pdf-dokument,  
 

- Bilag C: Supplerende oplysninger fra Emmelev A/S ved e-mail af 5.  
februar 2007  
 
- se særskilt pdf-dokument,  
 

- Bilag D: Opdaterede oplysninger ved WH Rådgivende Ingeniører 
ved brev af 28. februar 2007 
 
- se særskilt pdf-dokument, 

 
 
Bilag E: Referenceliste  

 
Love, bekendtgørelser og øvrigt materiale: 
 
Love 
Lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 
753 af 25. august 2001, seneste ændringer i lovbkg. nr. 1757 af 22. decem-
ber 2006. 
Lov om planlægning, lov nr. 388 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 
518 af 11. juni 2000. 
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lov nr. 292 af 27. april 1994. 

Bekendtgørelser 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006. 
Bekendtgørelse om vurdering af visse anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 2006. 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 619 af 27. juni 
2000. 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4, nr. 501 af 21. juni 1999. 

Øvrigt materiale 
BREF–dokumentet ”Reference Document on the application of Best Avail-
able Techniques to Industrial Cooling systems” fra  december 2001, samt 
13 siders dansk resumé heraf. 
Miljøstyrelsens miljøprojekt 897/2004: ”Forekomst af Legionella – risikovur-
dering”. 
Materiale om Legionellabakterier fra http://tekniq.dk/sw27635.asp og fra 
http://www.guldager.com/Dokumentation 
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