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offentliggjort en BAT-konklusion, der vedrører virksomhedens listepunkt. 
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1.  INDLEDNING 
 
Trinol A/S producerer insekticider og rodenticider til bekæmpelse af 
skadedyr.  
 
Produktion består i at blande koncentrerede giftstoffer med bærestoffer, 
der efterfølgende pakkes i “brugspakninger” til detailleddet. Virksomheden 
har tidligere været en del af Hedegaard-agro, men er nu ejet af Vilofarm 
A/S.  
 
Trinol A/S har produktionsadresse på havnen i Nørresundby, Nordre 
Havnegade 2, 9400 Nørresundby, i lejede lokaler ved Hedegaard-agro. 
Pluklager/udleveringslager er placeret på adressen Søagervej 9, 9500 
Hobro (Vilofarm A/S). 
 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsen1 skal virksomhedens 
miljøgodkendelse tages op til revurdering, når der er offentliggjort en BAT-
konklusion. Hvis der ikke er offentliggjort en BAT-konklusion skal 
godkendelserne regelmæssigt, og mindst hvert 10. år tages op til 
revurdering. 
Virksomhedens miljøgodkendelse er dateret 9. februar 2000, og derfor 
udarbejdes denne revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse. 
 
De væsentligste miljøparametre er emissioner til luften. 

                                                             
1
 BEK nr 1454 af 20/12/2012 
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 AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen udarbejdet en 

revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse: 

 

 Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til Trinol A/S til 

fremstilling af pesticider og rodenticider ved blanding […] – 9. februar 

2000 

 

Vilkår fra ovennævnte godkendelse er overført til denne afgørelse eller sløjfet, fordi 

de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret 

ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår 

ved påbud efter lovens § 41.  

Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 

Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 

 

Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, 

og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af 

afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår, eller at afgørelsen 

påklages, jf. afsnit 4.4.  

 

Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede 

vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 

 

Afgørelsen gives på følgende vilkår.  

 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

A1 ○ Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens 

indhold. 

 

A2 ○ Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: 

-  Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom 

-  Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 

-  Indstilling af driften af en hovedaktivtet/bilag 1-aktivitet jf. 

godkendelsesbekendtgørelsen for en periode længere end 6 

måneder 

-  Ophør eller delvist ophør af hovedaktiviteter/bilag 1-aktiviteter jf. 

godkendelsesbekendtgørelsen, herunder permanent nedsættelse af 

kapaciteten til under tærskelværdierne i bilag 1 

-  Overskridelser af vilkår 

 

 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest fire uger efter 

offentliggørelse af ændringen (ejerskifte, driftsherreforhold), beslutningen 

om ændringen (indstilling, ophør) henholdsvis overskridelsen er opdaget. 

Ved helt eller delvist driftsophør skal orienteringen ske som en 

anmeldelse, jf. § 45 stk. 3 og 4 i godkendelsesbekendtgørelsen. 
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A4 ○ Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

afgørelse ikke overholdes. Straks er inden næste hverdag kl. 16. 

 

En skriftlig uddybende redegørelse for hændelsen skal være 

tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 uge efter, at hændelsen har fundet 

sted. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der er, eller vil blive 

gennemført, for at afbøde hændelsen, om det har været nødvendigt at 

indstille drift helt eller delvist samt en beskrivelse af hvordan lignende 

overskridelser kan undgås fremover. 

 

Underretningspligten til tilsynsmyndigheden fritager ikke virksomheden 

for at afhjælpe akutte uheld ved at ringe 112. 

 

A5 ○ Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar 

fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at 

påvirke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante 

del af virksomheden straks indstilles. 

 

A6 ○ Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring 

af, at vilkårene igen overholdes. 

 

Indretning og drift 

B1 Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen 

oplyste, herunder oplysninger fremlagt af virksomheden, med mindre 

andet fremgår af afgørelsens vilkår. 

 

B2 Kedler, rør, afkast med videre skal holdes rene, således at udslip af aflejret 

materiale forebygges. 

 

B3 Afkast skal være opadrettede og dimensionerede, således at B-værdier, der 

forefindes i vilkår C4, kan overholdes. Uanset foranstående skal afkast ske 

mindst 1 meter over tagryg. 

 

B4 Oplag (f.eks. råvarer, hjælpestoffer, færdigvarer og affaldsprodukter) må 

ikke give anledning til forurening af arealer og recipienter beliggende på 

eller udenfor virksomhedens arealer. Oplag, der kan medføre forurening, 

skal ske i emballager eller i bygningsrum uden afløb eller med sikrede 

afløb, således at afløb herfra ikke kan forekomme. Farligt affald skal 

opbevares i hensigtsmæssige tætte beholdere, der er beregnet til formålet. 

Beholderne skal mærkes tydeligt med angivelse af indhold. Eventuel 

udendørs opbevaring skal ske på en overdækket plads eller i dertil 

indrettet container. Der må ikke kunne ske tilløb af regn- eller smeltevand 

til oplaget. Opbevaringspladsen eller containeren skal være indrettet 

således, at et udslip svarende til den største beholder i oplaget kan 

tilbageholdes. Indendørs opbevaring skal ske på tæt gulv, og eventuelt 

spild må ikke kunne løbe til kloaksystemet, jorden eller andre recipienter. 

 

Luftforurening 

Støv 

C1 ○ Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener 

udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om 

generne er væsentlige. 
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Afkasthøjder og luftmængder 

C2 ○ Afkasthøjde og luftmængde i afkastet skal overholde de værdier, der er 

anført her: 

 

Afkast 

 

Fra 

Min. 

afkasthøjde 

(m) 

Max. 

luftmængde 

(Nm3/time) 

Blandeanlæg og pakning 12 1500 

   

  

Afkasthøjder måles over terræn. 

 

Emissionsgrænser 

C3 ○ Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, 

målt som timemiddelværdier. 

 

Afkast 

Fra 
Stof 

Emissionsgrænse 

(enhed) 

Blandeanlæg og pakning 

Mineralsk olie, 

aerosoler (olietåger) 
1 mg/Nm3 

Sum af organiske 

opløsningsmidler 

(hovedgruppe 2, klasse 

III), herunder: 

Mineralsk terpentin 

Methanol 

Ethanol 

Acetone 

300 mg/Nm3 

Støv, totalt 10 mg/Nm3 

Sum af 2. generations 

antikoagulanter 

(rodenticider):  

 

Bromadiolon 

Difenacuom 

Brodifacuom 

0,1 mg/Nm3 

Sum af pyrethroider 

(insekticider): 

 

Permethrin  

Pyrethrum 

 

2,5 mg/Nm3 
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Piperonylbutoxid 

(synergist) 
2,5 mg/ Nm3 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af 

stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. 

Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas) 

 

 

Immissionskoncentration 

C4 ○ Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 

(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne 

grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof 
B-værdi 

mg/m3 

Mineralsk olie, aerosoler 

(olietåger) 
0,003 

Mineralsk terpentin 0,2 

Methanol 0,3 

Ethanol 5 

Acetone 0,4 

Støv, total 0,081) 

Bromadiolon 0,0001 

Difenacuom 0,0001 

Brodifacuom 0,0001 

Permethrin 0,01 

Pyrethrum 0,01 

Piperonylbutoxid 0,01 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af 

stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 

1) Gælder for støv mindre end 10 µm 

 

 

Kontrol af luftforurening 

C5 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, 

at grænseværdierne i vilkår C2, C3 og C4 er overholdt.  

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 

tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 



9 

driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 

fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 

Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 

Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan 

foretages samme dag. 

 

Støvmålinger skal gennemføres som fraktionerede støvmålinger (totalstøv 

og støv mindre end 10 µm) 

 

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af 

de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 

 

Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 

aftale med tilsynsmyndigheden. 

 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 

målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 

Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 

stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 

(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 

medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 

Stof Analysemetode 

Støv MEL-02 

Organiske 

opløsningsmidler 
MEL-17 

Bromadiolon 

Difenacuom 

Brodifacuom 

MEL-17 

Permethrin 

Pyrethrum 

Piperonylbutoxid 

MEL-17 

 

Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har 

accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% 

af grænseværdierne. 

 

Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, 

skal være overholdt. 

 

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-

metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 

mindre end eller lig med B-værdien. 

 

Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når 

tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 

Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. 

Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
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Luftvejledningen  

Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og 

beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra 

Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

Lugt 

Lugtgrænse 

D1 ○ Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 

LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt 10 LE/m3 ved 

erhvervsområder og i åbent land, jf. nedenstående tabel. 

 

 Område 

1.2.I1 1.2.B2 

1.2.C2 

1.2.D5 

1.2.D7 

1.2.R4 

1.2.D10 

 

Lugtbidrag (LE/m3) 10 5 

 

Områderne fremgår af bilag C [kommuneplanrammer]. 

 

Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 

 

Kontrol af lugt 

D2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal 

dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1/ for lugt er overholdt.  

 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 

tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 

driftsforholdene under målingen. 

 

 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 

målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 

Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 

stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et 

tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 

multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

 

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i 

Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 

strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 

 

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 

aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for 

hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår 

i målingerne. 

 

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-
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metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der 

korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for 

resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. 

 

Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, 

skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske 

gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 

 

Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 

50%, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen 
er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af 
måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre 

end eller lig med grænseværdien. 

 

Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 

påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves 

én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 

 

Støj 

Støjgrænser 

E1 ○ Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede 

bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående 

grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, 

korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 

 

1. Erhvervs- og industriområder 

2. Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende 

virksomhed 

3. Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder 

(bykerne)  

4. Etageboligområder 

5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 

6.  Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, 

særlige naturområder 

7. Kolonihaveområder 

8. Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) 

 

Virksomheden skal overholde støjgrænseværdierne som angivet nedenfor: 

 

Område-

type 

Mandag – fredag 

kl. 7-18 

Lørdag 

7-14 

Mandag – fredag 

18-22 

lørdag 

14-22 

søn- og helligdage 

7-22 

Alle dage 

22-7 

2. 

 

(1.2.I1) 

60 60 60 
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3. 

 

(1.2.D5 

1.2.D7 

1.2.D10 

1.2.C2) 

55 45 40 

5. 

 

(1.2.B2) 

45 40 35 

 

Områderne fremgår af bilag C [kommuneplanrammer]. 

 

Område 1.2.R4 er ikke underlagt støjgrænser
2
. 

 

 

Kontrol af støj 

E2 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, 

at støjvilkåret for støj, jf. vilkår E1, er overholdt. 

 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 

tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 

driftsforholdene under målingen.  

 

 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter 

gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af 

ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.  

 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er 

truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  

 

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling 

– ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over 

godkendte laboratorier.  

 

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 

påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig 

bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 

Definition på overholdte støjgrænser 

E3 ○ Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede 

værdier fratrukket usikkerheden er mindre end eller lig med 

støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede usikkerhed 

fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. 

Usikkerheden må ikke være over 3 dB(A).   

Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 

F1 ○ Der skal føres journal over eftersyn af filter og anlæg, med dato for 

eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt 

forekommende driftsforstyrrelser. 

                                                             
2
 Se vurderingsafsnit 3.2.6 



13 

 

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

F2 ○ Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, 

inklusivt forbrug af olie/gas/el. 

Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald og 

bortskaffelsessted. 

 

Opbevaring af journaler 

F3 ○ Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 

tilsynsmyndigheden. 

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 

 Årsindberetning 

F4 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger opgjort for kalenderåret: 

- Mængde og type af råvarer 

- Mængde og type af hjælpestoffer 

 

 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1. februar.  

Afrapportering skal ske pr. 1. januar. 

 

Første afrapportering er pr. 1. januar 2014. 

 

Driftsforstyrrelser og uheld 

 
G1 Væsentlig forurening som følge af driftsforstyrrelser eller uheld skal 

omgående meddeles tilsynsmyndigheden. En skriftlig redegørelse for 
hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest en uge efter 
hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der 
er, eller som påtænkes iværksat for at hindre lignende fremtidige 
driftsforstyrrelser eller uheld. 

Ophør 

H1 ○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 
imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.   
Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør 
anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 
38K, stk. 1 i lov om forurenet jord

3
. 

 

                                                             
3
 P.t. bekendtgørelse LBK nr. 1427 af 4. december 2009 som ændret med § 4 i lov nr. 446 af 

23. maj 2012 og i ikrafttræden 7. januar 2013. 
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2.  VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Trinol A/S er etableret med blande- og lagerafdeling i lejet bygning tilhørende 

Hedegaard-agro. Trinol A/S har tidligere været et datterselskab af Hedegaard-

agro, men er sidenhen fusioneret med Vilofarm A/S i Hobro. Dette betyder bl.a. at 

produkter køres til lager i Hobro, og at der ikke længere er pluk- og 

udleveringslager på Nordre Havnegade i Nørresundby. 

 

Den resterende funktion med råvarelager og blandeanlæg forefindes i samme hal. 

Hallen har ingen gulvafløb, og der er opkant ved alle åbninger, der muliggør 

opsamling af evt. spild. Sanitært spildevand tilledes det kommunale kloaksystem. 

Overfladevand tilledes det kommunale kloaksystem for overfladevand. 

 

På den vestlige side af hallen forefindes en lukket tankgård med opsamlingsbassin. 

Heri er placeret 2 tanke indeholdende flydende bærestoffer. Gården er helt lukket, 

og der kan således ikke komme nedbør ind i gården. Måtter til afdækning af 

regnvandsafløb i nærheden af påfyldningsstudsen er indkøbt og bruges under 

påfyldning af tankene. 

 

Der forefindes 2 produktionsanlæg. Et anlæg med blandetanke, hvor der blandes 

flydende bærestof/opløsning med aktivstoffer, og et anlæg, hvor faste bærestoffer 

(f.eks. korn) sprøjtes med aktivstoffer.  

 

Princippet for anvendelse af blande- og pakkeanlægget, hvor der anvendes 

flydende bærestoffet, er, at transport, blanding og påfyldning sker i et lukket 

system. Bærestoffet pumpes ind fra de udendørs tanke og op i en række lukkede 

blandekar (2 stk. á 300 l og 2 stk. á 1000 l). Mængden kontrolleres via 

fastmonteret tælleværk. Når et kar er fyldt med bærestof, hældes aktivstoffet i via 

aflukkeligt påfyldningshul i dækslet. Herefter startes den fastmonterede omrører. 

Efter at blanding er foretaget, føres væsken via gravitationsledning frem til 

tappeanlægget, hvor tomme emballagedunke fyldes, påsættes hætte eller 

spray/dyse-håndtag, og den færdige blanding pakkes. Der sker afsugning i tapperi, 

og luften transporteres til filteranlæg og afkast. 

 

Princippet for anvendelse af blande- og pakkeanlægget, hvor der anvendes fast 

bæremiddel (korn), er, at kornet, der normalt tilføres et påslag via en 

transportsnegl, tilføres en 150 l almindelig tvangsblander med låg. Herefter 

tilsættes aktivstoffet, og blanding foretages. Når blanding er foretaget, ledes det 

behandlede korn via lukkede snegle til en vægt tilkoblet et påfyldningsanlæg, der 

kan fylde enten “småpakninger” eller store sække. Såvel tvangsblander som snegle 

og tappeanlæg er tilsluttet udsugningsanlægget direkte ved fastmonterede 

forbindelser. Disse forbindelser kan afbrydes med spjæld således, at kun aktive 

dele er under afsugning. 

 

Afkastene fra de 2 anlæg ledes gennem samme posefilter og afkast, der er ført 2 

meter over tag, svarende til 12 meter over terræn. Udsugningsanlægget vil kun 

blive anvendt inden for normal arbejdstid og i den udstrækning, at de pågældende 

maskinanlæg anvendes. 
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Derudover ompakkes et andet rodenticid, baseret på alphachloralose. Dette 

produkt kommer dog ikke på anlæggene, men ompakkes udelukkende manuelt. 

Der er således ikke tale om en produktion. Der er derfor heller ikke stillet 

specifikke vilkår i forhold til dette stof. 

 

Virksomhedens produktion foregår kun i dagtimerne. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Virksomheden er placeret på havneområdet i Nørresundby, lige ved siden af 

Hedegaard-agro. Området var tidligere udlagt til erhverv, men denne planlægning 

er den 16. december 2013
4
 ændret, således, at området er udpeget til 

byomdannelseområde, og udlagt til blandet bolig- og erhverv. Endvidere grænser 

området op til bykerne- og boligområder mod nord.  

De vilkårsstillede støj- og lugtgrænser afspejler disse forhold. 

 

Nærmeste Natura2000 område er: 15 - Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup 

Ådal, som er placeret ca. 5 km vest for virksomheden. Der forventes ingen 

påvirkning at være fra virksomheden på dette område, grundet afstanden samt 

den begrænsede emission. 

 

Der findes et par beskyttede vandløb ca. 800 meter øst for virksomheden, ligesom 

der findes et par beskyttede søer og overdrev ca. 1000 meter nord og nord-øst for 

virksomheden. Det vurderes dog ikke at virksomheden kan påvirke disse, grundet 

den begrænsede emission der foregår. 

 

Der er ingen drikkevandsinteresser i området. 

3.1.3 Bedste tilgængelige teknik 

Virksomhedens anlæg er ikke særligt komplekse. Deraf er det begrænset hvor 

meget der kan ændres i forhold til bedst tilgængelig teknik. Det må dog anses som 

værende i overensstemmelse med bedst tilgængelige teknik, at tankgård er helt 

lukket og afdækket, samt at produktionsanlæggene er såkaldt lukkede systemer, 

hvor alt luft føres til afkast. Endvidere er der påmonteret posefilter på afkast, som 

også kan betragtes som værende bedst tilgængelige teknik. 

 

Virksomheden som sådan må siges at anvende den bedst tilgængelige teknik. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

Da virksomhedens produktionsanlæg og indretning er relativt simpel, er der ikke 

sket den store teknologiske udvikling inden for disse. Mange krav til virksomheden 

er ændret i forhold til lovgrundlag og almindelig administrationspraksis, således at 

disse er mere tidssvarende. Dette afstedkommer dog ikke de store ændringer for 

virksomheden, da denne fortsat formodes at kunne overholde sine vilkår.  

3.2.2 Indretning og drift 

Vilkår om indretning og drift er videreført fra den tidligere godkendelse. 

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at ændre på vilkårene for 

indretning og drift, da disse vurderes tidssvarende og tilstrækkelige i forhold til at 

minimere virksomhedens miljøpåvirkning. 

                                                             
4
 Jf. referat af byrådsbehandlingen (Aalborg Kommune) mandag den 16.12. pkt. 14 med 

tilhørende kommuneplantillæg 1.023 Nordhavnen. 
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3.2.3 Luftforurening 

Der er stillet vilkår om at virksomheden skal minimere sine diffuse støvgener i 

omgivelserne. Dette gør virksomheden allerede idét der anvendes et lukket system 

til transport og behandling af korn. Afsug herfra ledes via posefilter til afkast. 

 

Vilkårene omhandlende emissioner fra virksomheden er opdateret i forhold til den 

tidligere godkendelse, således at de regulerede stoffer stemmer overens med de 

faktisk anvendte. I den tidligere godkendelse fandtes f.eks. stoffer, som siden er 

blevet forbudt (via anden lovgivning) for virksomheden at anvende. 

I dag anvendes der aktivstoffer (rodenticider og insekticider), synergister 

(piperonylbutoxid), samt bærestoffer (mineralsk olie, organiske opløsningsmidler 

og korn). 

 

Rodenticiderne, der anvendes, er alle såkaldte 2. generations vitamin K antagonist 

antikoagulanter af typen 4-hydroxycoumariner. De rodenticider der anvendes og 

reguleres er: 

 Bromadiolon 

 Difenacuom 

 Brodifacuom 

 

Insekticiderne, der anvendes og reguleres, er af typen pyrethroider: 

 Permethrin 

 Pyrethrum 

 

Derudover anvendes og reguleres en synergist, som forstærker effekten af 

insekticiderne: 

 Piperonyl Butoxid 

 

Der er tilføjet vilkår om aerosoler af mineralsk olie. Både B-værdi og 

emissionsgrænseværdi herfor er relativt lave, men det forventes ikke at være et 

problem for virksomheden at overholde dem, da olien anvendes som bærestof, og 

der ikke sker nogen forstøvning af olien i processen. Forarbejdningen sker ved en 

mekanisk blanding med aktivstoffer, og efterfølgende aftapning. Afkastluften føres 

via posefilter til afkast. Derfor forventes det ikke at der emitteres særligt meget 

mineralsk olie som aerosoler. 

 

I miljøgodkendelse af 9. februar 2000, som er meddelt af Nordjyllands Amt, er 

oplyst, at Miljøstyrelsen på grund af for få oplysninger ikke kunne fastlægges 

konkrete grænseværdier for de pågældende stoffer. Nordjyllands Amt har i sin tid 

valgt at henholde sig til den daværende luftvejledning
5
, hvor der er angivet, at for 

stoffer mærket meget giftigt (Tx), anvendes en B-værdi på 0,0001 mg/m3, samt at 

for stoffer mærket sundhedsskadelig (Xn), anvendes en B-værdi på 0,01 mg/m3. 

Dette har i den gamle godkendelse medført emissionsgrænseværdier, jf. den gamle 

luftvejledning på hhv. 0,1 mg/Nm3 for stoffer mærket Tx, og 5 mg/Nm3 for stoffer 

mærket Xn. Både stoffer mærket Tx og Xn var henført under hovedgruppe 1. 

Endvidere har man ligeledes henført synergisten, piperonyl butoxid, under 

hovedgruppe 1, og valgt at give dette stof tilsvarende B-værdi og 

emissionsgrænseværdi som de Xn-mærkede stoffer, selvom dette ikke er Xn-

mærket, men derimod N-mærket (miljøfarlig). 

 

                                                             
5
 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6 1990 – Begrænsning af luftforurening fra 

virksomheder 
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Der forefindes stadig ikke konkrete grænseværdier i Miljøstyrelsens B-vejledning, 

dog er luftvejledningen
6
 blevet opdateret siden hen. I denne har man opdelt 

hovedgruppe 1 stoffer i klasse I og II. Dette betyder at man med en B-værdi ≤ 

0,001 hører under klasse I, og med en B-værdi ≥ 0,001 hører under klasse II. Med 

denne ny klassificering betyder det, for stofferne i denne afgørelse, at 

rodenticiderne (Tx-mærket), er henført under hovedgruppe 1 klasse I, og at 

insekticiderne (Xn-mærket) og synergisten (N-mærket), er henført under 

hovedgruppe 1 klasse II. 

 

For klasse I stofferne, gælder de samme emissionsgrænseværdier fortsat, hvorfor 

disse er videreført fra den gamle godkendelse. For klasse II stofferne, har man i 

den nye luftvejledning valgt at sætte en emissionsgrænseværdi på 2,5 mg/Nm3. 

Dette er en halvering af emissionsgrænseværdien i forhold til tidligere, og således 

en skærpelse af vilkåret. Dog er der ændret på emissionsgrænseværdierne således, 

at der nu gælder en emissionsgrænseværdi for summen af insekticiderne, og en 

anden emissionsgrænseværdi for synergisten piperonyl butoxid. I den tidligere 

godkendelse, var summen af alle disse stoffer reguleret af én 

emissionsgrænseværdi. Dette er gjort, for at stille emissionsgrænseværdier for 

summen af ensvirkende stoffer. 

 

Virksomheden forventes stadig at kunne overholde de skærpede vilkår for 

emissioner af insekticider og synergist, da der er tale om relativt små mængder der 

anvendes af disse stoffer. Der er tale om at en begrænset mængde 

aktivstof/synergist tilsættes et flydende bærestof i batches, og blandes i en 

mekanisk omrører, før aftapning.  

 

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at grænseværdierne skal sættes således:  

 Der er for Rodenticider valgt at henvise til hovedgruppe 1 klasse I, med en 

B værdi på ≤ 0,001 mg/m³. B-værdien er sat til 0,0001 mg/m³, og 

emissionsgrænsen er sat til 0,1 mg/Nm³ ud fra faresymbolet for stofferne 

(Tx-mærket – meget giftig).  

 For insekticiderine er der valgt at henvise til hovedgruppe 1 klasse II, med 

en B-værdi ≥ 0,001 mg/m³. B-værdien er sat til 0,01 mg/m³, 

emissionsgrænseværdien er sat til 2,5 mg/Nm³ ud fra faresymbolet for 

stofferne (Xn-mærket - sundhedsskadelig).  

 For synergisten, piperonylbutoxid, er der valgt at henvise til hovedgruppe 

1 klasse II, med en B-værdi ≥ 0,001 mg/m³. B-værdien er sat til 0,01 

mg/m³, emissionsgrænseværdien er sat til 2,5 mg/Nm³ ud fra 

faresymbolet for stoffet (N-mærket - miljøfarlig).  

 

Hvis Miljøstyrelsen på et senere tidspunkt fastlægger konkrete grænseværdier for 

de aktuelle stoffer, vil ovennævnte grænseværdier blive ændret i overensstemmelse 

med denne fastlæggelse. 

 

Emissionsgrænseværdien for støv er skærpet fra 100 mg/Nm3 til 10 mg/Nm3. 

Dette er gjort, da virksomheden har oplyst at der forefindes posefilter på afkast. 

Generelt vil et posefilter tilbageholde en meget stor del af den støv der emitteres, 

og det vurderes at filteret uden problemer vil sikre at virksomheden kan overholde 

en grænseværdi på 10 mg/Nm3, og derfor giver det ikke mening at fastholde en 

emissionsgrænseværdi på 100 mg/Nm3. 

 

                                                             
6
 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2001 – Begrænsning af luftforurening fra 

virksomheder 
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Kontrolvilkår er opdateret, således disse er tidssvarende og overholder gældende 

administrationspraksis for området. 

3.2.4 Lugt 

Vilkår for virksomhedens lugtbidrag i omgivelserne, samt kontrol heraf, er 

generelt opdateret således de er  i overensstemmelse med gældende 

administrationspraksis for området. Lugtgrænserne er ændret i forhold til 

tidligere, grundet ændringerne i planforholdene hvor virksomheden er placeret.  

 

Aalborg kommune har mandag den 16. december 2013 vedtaget et 

kommuneplantillæg (1.023 Nordhavnen), der ændrer udlægning for området fra 

tidligere erhverv (1.2.H1), til i dag blandet bolig- og erhverv (1.2.D10). De 

vejledende grænseværdier for erhvervsområder er 10 LE/m3, og for blandede 

bolig- og erhvervsområder er den 5 LE/m3. Dette betyder, at grænseværdien for 

lugt skærpes for området (1.2.D10), hvor virksomheden er placeret, fra tidligere 10 

LE/m3, til nu 5 LE/m3. 

 

Virksomhedens lugtemissioner må betragtes som begrænset. Der kan komme et 

lugtbidrag fra virksomhedens afkast, ved fyldning af tanke med bærestof, samt evt. 

diffuse kilder igennem døre og porte. Luftmængden fra afkastet er dog begrænset 

(ca. 1000 m3/time og maks. 1500 m3/time), og luften passerer et posefilter inden 

afkast. Derudover, har de anvendte stoffer ikke en markant lugtende karakter. Ved 

tidligere tilsyn, har Miljøstyrelsen ikke bemærket problemer med lugt. Det 

vurderes heller ikke at være problematiske lugtforhold, når tanke med bærestof 

fyldes. Derudover vurderes der heller ikke at være problemer med diffuse kilder. 

Porte og døre holdes normalt lukkede. 

 

En oversigt over de omgivende områders udlægning kan se i bilag C. 

 

3.2.5 Spildevand 

Der anvendes ikke vand i produktionen, og virksomheden producerer ikke 

processpildevand.  

Det sanitære spildevand der udledes, ledes til kommunal kloak. Overfladevand fra 

tage og befæstede arealer ledes til kommunal regnvandsledning. 

 

3.2.6 Støj 

Vilkår omhandlende virksomhedens støjbidrag i omgivelserne, samt kontrol heraf, 

er opdateret, således at disse er tidssvarende og i overensstemmelse med gældende 

administrationspraksis for området. Det er tilføjet, at usikkerheden på 

dokumentation af støjen ikke må være over 3 dB(A).  

 

De planmæssige forhold (kommuneplanrammer) for det område hvor 

virksomheden er placeret kan ses i bilag C. Som tidligere beskrevet under afsnit 

3.1.2 og 3.2.4, er det planmæssige forhold ændret for virksomheden (jf. Aalborg 

Kommunes kommuneplantillæg 1.023 for Nordhavnen). Hvor virksomheden 

tidligere var placeret i et område udlagt til erhverv (1.2.H1), er det nu udlagt til 

blandet bolig- og erhverv (1.2.D10). Det betyder, at støjgrænseværdierne ændres, 

fra tidligere at være 60/60/60 dB(A) (områdetype 2 jf. vilkår E1), til nu at være 

55/45/40 dB (A) (områdetype 3 jf. vilkår E1).  

De støjkilder der er på virksomheden er ventilation og afkast, samt til- og frakørsel 

af rå- og færdigvarer, samt kørsel af tankvogn til opfyldning af tanke. Både 

ventilationssystem, afkast og kørsel er relativt begrænset i omfang, og endvidere 
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køres produktionen kun i 1-holdsskift i dagtimerne. Miljøstyrelsen har ved tilsyn 

ikke bemærket problemer med støj. 

 

Derfor vurderes det at virksomheden vil kunne overholde de skærpede støjvilkår.  

 

Der er fortsat ikke sat støjgrænser i det rekreative område nord for virksomheden. 

Dette er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens afgørelse af 2. juni 1995 om 

oplandsafgrænsing i relation til klagesag vedrørende P.P. Hedegaard. 

 

Vilkår omhandlende lavfrekvent støj, infralyd samt vibrationer er sløjfet, da disse 

ikke vurderes relevante. Anlægget er relativt begrænset i størrelse, og forventes 

ikke at kunne give anledning til lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer i 

omgivelserne. 

3.2.7 Affald  

Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal håndteres og bortskaffes i 

overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor 

ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 

3.2.8 Overjordiske olietanke  

Der forefindes ingen overjordiske olietanke på virksomheden 

3.2.9 Jord og grundvand 

Der er ikke stillet vilkår omkring jord og grundvand, da det ikke er vurderet 

nødvendigt. 

 

Produktionshallen er uden afløb, og der forefindes opkant ved alle åbninger, 

således at evt. spild kan tilbageholdes og opsamles, før det kan komme ud af 

bygningen. 

 

Råvaretanke står i lukket og overdækket tankgård. Evt. spild herfra kan således 

samles op. 

 

Virksomheden råder endvidere over afdækningsmåtter til de nærmeste 

regnvandsafløb, som dækkes af ved påfyldning af råvaretanke. 

3.2.10 Til- og frakørsel 

Til- og frakørsel sker på Nordre Havnegade. Der foregår ikke længere udlevering af 

færdigvarer fra adressen, hvorfor trafikken er begrænset til tankvogn ved 

opfyldning af råvaretank, samt tilkørsel af råvarer og frakørsel af færdigvarer til 

lager. 

3.2.11 Indberetning/rapportering 

Der er tilføjet vilkår om at virksomheden skal føre journal over eftersyn med 

renseforanstaltninger, samt forbrug af råvarer og hjælpestoffer. Der er stillet vilkår 

om at disse skal opbevares i minimum 3 år, og på forlangende skal indberettes til 

tilsynsmyndigheden. Dette er gjort for, at tilsynsmyndigheden kan få et overblik 

over virksomhedens drift, samt forureningsbegrænsende anlæg og deres tilstand. 

Vilkår om årsindberetning er videreført fra tidligere godkendelse. 

3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
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Vilkår omkring driftsforstyrrelser og uheld er videreført fra den tidligere 

godkendelse, for at imødegå konsekvenserne af et evt. uheld eller en 

driftsforstyrrelse, og minimere risikoen for at samme hændelse vil ske igen. 

 

Desuden er tilføjet vilkår omkring virksomhedens ageren, i tilfælde af, at vilkår i 

nærværende godkendelse ikke overholdes (A4, A5 og A6). Der er i 

overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsen sat vilkår om at 

tilsynsmyndigheden straks skal orienteres ved overskridelse af vilkår. Endvidere er 

sat vilkår om en uddybende redegørelse for at hindre gentagne overskridelser af 

vilkårene af samme årsag.  

3.2.15 Ophør 

Der er tilføjet et vilkår, der sikrer at virksomheden imødegår og begrænser evt. 

fremtidig forurening af jord og grundvand ved ophør. 

3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 

Det er vurderet at virksomheden anvender bedst tilgængelig teknik, hvorfor der 

ikke er stillet specifikke vilkår herfor. Se evt. afsnit 3.1.3 ovenfor. 
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3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

Nærværende afgørelse er en revurdering af tidligere gældende godkendelse af 9. 

februar 2000. Der er sket en del redaktionelle ændringer med vilkårene, og disse 

er generelt opdateret, således at de er tidssvarende og i overensstemmelse med 

gældende administrationspraksis. De krav, vilkårene stiller, er i mange tilfælde 

ikke skærpet, da de er fundet stadig at være i overensstemmelse med gældende 

administrationspraksis. I de tilfælde der er sket skærpelse af krav eller 

grænseværdier, vurderes det, at virksomheden kan overholde disse. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Aalborg Kommune udtaler følgende: 

 

”Med henvisning til din henvendelse dateret 26. november 2013 om revurdering 

af Trinol A/S, Nordre Havnegade 4, 9400 Nørresundby kan det fastslås, at de 

planmæssige rammer er ændret idet området, hvor Trinol er beliggende er 

udlagt til byomdannelsesområde, og området er udlagt til bolig- og erhverv. Se i 

øvrigt vedhæftede link til byrådsbehandlingen mandag den 16.12. pkt. 14 med 

tilhørende kommuneplantillæg 1.023 Nordhavnen. 

 

http://www.aalborgkommune.dk/Politik/dagsordener-og-

referater/byraad/Sider/Byraad.aspx 

 

 

Punktet blev vedtaget.” 

 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

Revurderingen har været annonceret Nørresundby Avis den 3. marts 2010. 

Der er modtaget 0 henvendelser vedrørende revurderingen. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 

De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast 

til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 

Virksomheden har følgende kommentarer til udkastet: 

 

”Virksomhedsadressen for vores ejer vil blive ændret fra til Sjellebrovej 10 8544 

Mørke, men der sker ingen ændringer for produktionen i Nr. Sundby og Trinol 

beholder det SE nummer de har i dag. 

Ellers er der kun en enkelt bemærkning. Ud over de rodenticider der nævnes på 

side 16 repacker vi et produkt med alphachloralose, men det er kun en 

ompakning og ikke en produktion. Ellers har jeg ikke fundet noget jeg har 

kommentarer til.” 

 

Der er foretaget høring af ejendommens ejer og 0 beboere i området omkring 

virksomheden i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget 0 høringssvar. 

 

http://www.aalborgkommune.dk/Politik/dagsordener-og-referater/byraad/Sider/Byraad.aspx
http://www.aalborgkommune.dk/Politik/dagsordener-og-referater/byraad/Sider/Byraad.aspx


22 

3. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 

 

Revurdering 

Afgørelsen vil blive taget op til revurdering, når EU-Kommissionen har 

offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens 

listepunkt. 

 

4.2 Øvrige afgørelser 

Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelse: 

 GODKENDELSE EFTER MILJØBESKYTTELSESLOVENS § 33 TIL 

TRINOL A/S TIL FREMSTILLING AF PESTICIDER OG RO-

DENTICIDER VED BLAN¬DING PÅ ADRESSEN NORDRE 

HAVNEGADE 4, 9400 NØRRESUNDBY – 9. februar 2000 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 

 

Afgørelsen 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen 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 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 ønsket underretning om 
afgørelsen 

 

Der kan klages over nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○. For 

revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun 

beslutningen om ikke at ændre disse, der kan klages over. Endvidere kan man 

klage over, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag D. 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 31. januar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

mailto:aar@mst.dk
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret 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 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og 

reviderede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 

noget andet. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 

Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, teknik.miljoe@aalborg.dk  

 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

 

Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg, himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk   

 

  

mailto:teknik.miljoe@aalborg.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:himmerland-aalborg@friluftsraadet.dk
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4. BILAG 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 

Følgende oplysninger er fremsendt fra virksomheden. Da informationerne er 

fremsendt i flere mails, hvorfor nedenstående er redaktionelt redigeret: 

 

”Trinol A/S er etableret med blandeafdeling og råvarelager i lagerhal tilhørende 

Hedegaard-agro.  

Hallen har ingen afløb, og der er opkant ved alle åbninger, der muliggør opsamling 

af evt. spild. Sanitært spildevand tilledes det kommunale kloaksystem for 

spildevand. Overfladevand tilledes det kommunale kloaksystem for overfladevand. 

Der forefindes 2 produktionsanlæg. Et anlæg med blandetanke, hvor der blandes 

flydende bærestof/opløsning med aktivstoffer, og et anlæg, hvor faste bærestoffer 

(f.eks. korn) sprøjtes med aktivstoffer. Afkastene fra de 2 anlæg ledes gennem 

samme posefilter og afkast.  

Blandeanlæggets udsugningssystem består af et Compact 1500 Erodyn posefilter 

med et Ø250 mm afkast ført min. 1,5 m over tag og er afsluttet med jethætte.  

(…) 

Udsugningsanlægget vil kun blive anvendt inden for normal arbejdstid og i den 

udstrækning, at de pågældende maskinanlæg anvendes. 

Der er etableret en årlig kontrol af ovenstående udsugningssystem som udføres af 

Hedegaard-agro. 

På den vestlige side af hallen forefindes en lukket tankgård med opsamlingsbassin. 

Heri er placeret 2 tanke indeholdende flydende bærestoffer. Gården er helt lukket, 

og der kan således ikke komme nedbør ind i gården. påfyldningsstuds til tankene i 

tankgården er placeret uden for tankgården, ud mod Nordre Havnegade. Måtter til 

afdækning af regnvandsafløb i nærheden af påfyldningsstudsen er indkøbt og 

bruges under påfyldning af tankene. 

Færdigvarer til afsendelse placeres langs produktionsstedet, og måtter til 

afdækning af regnvandsafløb bruges for at forhindre evt. spild ledes i afløb. 

Nedenstående er en oversigt over aktivstoffer der benyttes i blandeanlæggene på 

adressen, med angivelse af forventede årsmængder.  

 

Insekticider: 

Permethin 90-100 % ca.   500 kg pr. år 

Piperonyl Butoxyd 90-100 % ca.   800 kg pr. år 

Pyrethrin I & II 25 % ca.   500 kg pr. år 

Rodenticider: 

Bromadiolone 0,25 % ca. 1200 kg pr. år 

Difenacoum 0,5 %  ca.   500 kg pr. år 

 

I forbindelse med opfyldning af virksomhedens to 8000 l lagertanke for 

bærestoffer foreligger der en klar instruks, der i dag er gældende og som følges ved 

arbejdet på virksomhedens nuværende placering. Denne instruks der tidligere er 

godkendt af såvel kommunen som amtet, vil også være gældende fremover. 

Princippet for anvendelse af blande- og pakkeanlægget hvor der anvendes 

bærestoffet Isopar M er, at transport, blanding og påfyldning sker i et lukket 

system. Bærestoffet pumpes ind fra de udendørs tanke og op i en række lukkede 

blandekar, 2 stk. a 300 l og 2 stk. a 1000 l. Mængden kontrolleres via fastmonteret 

tælleværk. Efter et kar er fyldt med bærestof, ihældes aktivstoffet via aflukkeligt 

påfyldningshul i dækslet. Herefter startes den fastmonterede omrører. Efter at 

blanding er foretaget, føres væsken via gravitationsledning frem til tappeanlægget, 

hvor seks tomme pvc-emballagedunke påsættes hætte eller spray/dyse-håndtag og 
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den færdige blanding pakkes. Der sker afsugning i tapperi, og luften transporteres 

via Ø160 mm rør til filteranlæg, hvorefter luften kastes ud via skorsten.  

(…)  

Princippet for anvendelse af blande/pakkeanlægget hvor der anvendes korn som 

“bæremiddel” er, at kornet, der normalt tilføres et påslag, via en transportsnegl 

tilføres en 150 l almindelig tvangsblander med låg, herefter tilsættes aktivmidlet og 

blanding  foretages. Efter at blanding er foretaget ledes det behandlede korn via 

lukkede snegle til en vægt tilkoblet et påfyldningsanlæg, der kan stilles til at fylde 

enten “småpakninger” eller store sække. Såvel tvangsblander, som snegle og 

tappeanlæg er tilsluttet udsugningsanlægget direkte ved fastmonterede 

forbindelser. Forbindelser der kan afbrydes med spjæld således, at kun aktive dele 

er under afsugning. Oparbejdning af færdigblandinger sker løbende efter ordre, 

idet virksomheden ikke oparbejder til lager. Der er således normalt ikke 

oparbejdet større mænder end 5 - 10 paller af egne blandinger svarende til ca. 5 - 

10t. 

(…) 

Derudover ompakkes et rodenticid, baseret på alphachloralose, og der er således 

ikke tale om en produktion.  

 

Produktet kommer på fast form, det vil sige enten tilsat korn eller pasta. Det 

kommer ikke i vores anlæg. 

 

Korn, forefindes som pakker af 10 x 10g. Her kommer det i 10 grams poser, som 

pakkes i æsker, altså en manuel proces. Vi har også korn i spande, her kommer 

kornene i sække og vi vejer så 2,5kg af i spande. Hvilket også er en manuel proces. 

 

Pastaen kommer også færdigt, her kommer det i æsker a 3 x 30 gram eller i spande 

som vejes af. Altså også manuelle processer. 

(…) 

Trinol A/S er fusioneret med Vilofarm A/S, og kører videre som nedenstående: 

Trinol A/S (Vilofarm A/S) 

Søagervej 9 

9500 Hobro. 

SE 30068572 

Pluklager/udleveringslager findes på ovenstående adresse. 

Produktion (udelukkende) finds på Ndr. Havnegade 2, 9400 Nørresundby.” 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 

  



© Geodatastyrelsen

Trinol A/S
Oversigstkort

Målforhold 1:25000
Dato 2/12-2013

Signaturforklaring
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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Kommuneplanrammer jf. kommunplantillæg 1.023 for 
Nordhavnen i Nørresundby: 

  

Områdetype: 

 

Blå –  Erhverv 

 

Lyserød –  Blandet bolig- og 

erhverv 

 

Lilla –  Område til 

butiksformål 

 

Orange – Boligområde 

 

Grøn –  Rekreation/ 

fritidsformål

  



© Geodatastyrelsen

Trinol A/S
Omgivelser

Målforhold 1:2000
Dato 2/12-2013

Signaturforklaring



© , © Danmarks Arealinformation, © Geodatastyrelsen

Trinol A/S
Natura2000 og beskyttede
naturområder

Målforhold 1:50000
Dato 2/12-2013

Signaturforklaring
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Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 

 

Miljøgodkendelse af 9. februar 2000  

 

Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

Generelle forhold samt Indretning og drift 

1   X Var baseret på et gammelt kortbilag. 

2  A2  Der er tilføjet flere hændelser, hvor virksomheden 

skal oplyse myndigheden herom. 

3   X Vilkår om etablering. Ikke relevant. 

4 B1    

5 G1    

6 F4    

Luft 

7 B2    

8  C4  Opdateret, og udspecificeret med de aktuelt anvendte 

stoffer. 

9  C2, C3, 

C4 

 Vilkår er splittet op i flere enkelte vilkår. Parametre 

er opdateret, således at reguleringen er tidssvarende 

og stemmer overens med gældende 

administrationspraksis. 

10  C5  Vilkåret er opdateret, således det er tidssvarende og i 

overensstemmelse med administrationspraksis på 

området. 

11  C5  Skrevet sammen i C5 

12  C5  Skrevet sammen i C5 

13  C5  Skrevet sammen i C5 

Lugt 

14  D1  Vilkår er præciseret i D1. D1 gælder både for diffuse 

og ikke-diffuse bidrag. 

15  D1  Vilkår er skærpet og omformuleret, således at det 

refererer til den nye planlægning for 

omkringliggende områder. Se afsnit 3.2.4 

16  D2  Vilkåret er opdateret, således det er tidssvarende og i 

overensstemmelse med administrationspraksis på 

området. 

17  D2  Skrevet sammen i D2 

18  D2  Skrevet sammen i D2 

19  D2  Skrevet sammen i D2 

Støj 

20  E1  Vilkår er opdateret og skærpet, således at 

områdenavngivning er i overensstemmelse med de 

nye gældende kommuneplanrammer. Endvidere er 

områdebetegnelserne opdateret, således de er i 

overensstemmelse med gældende 

administrationspraksis. Se afsnit 3.2.6 

21   X Ikke længere relevant. Administrationspraksis er 

ændret siden. 

22  E2  Vilkåret er opdateret, således det er tidssvarende og i 

overensstemmelse med administrationspraksis på 

området. 
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Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 

Ændret 

Nyt nr.  

Slettet 

 

Bemærkninger 

 

23  E2  Skrevet sammen i E2. 

24  E2  Skrevet sammen i E2. 

Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 

25   X Slettet, da det er vurderet irrelevant. Det vurderes 

ikke at virksomheden udsender lavfrekvent støj, 

infralyd eller vibrationer i nævneværdig grad. 

26   X Se kommentar til vilkår 25. 

27   X Se kommentar til vilkår 25. 

28   X Se kommentar til vilkår 25. 

29   X Se kommentar til vilkår 25. 

Spildevand 

30   X Der produceres ingen processpildevand fra 

virksomheden. Der produceres lidt sanitært 

spildevand, som ledes til kommunal kloak, samt 

noget overfladevand, som ledes kommunal 

regnvandsledning. 

Oplag, herunder oplag af affald 

31 B4    

Affaldsbortskaffelse 

32   X Slettet da disse er lovkrav jf. bekendtgørelse om 

affald. 

33   X Slettet da disse er lovkrav jf. bekendtgørelse om 

affald. 

 

 

Nye vilkår som følge af revurdering:   

 

Der er tilføjet få nye vilkår i nærværende revurdering. De fleste vilkår er opdateret, 

således at de er tidssvarende og i overensstemmelse med gældende 

administrationspraksis. 

 
Følgende nye vilkår er tilføjet: 

Generelle forhold Bemærkninger 

A1 Sikrer at et eksemplar af godkendelsen er til stede, og at 

driftspersonalet er bekendt med godkendelsen. 

A2 Vilkår er udvidet med flere hændelser, hvor 

virksomheden skal underrette myndigheden herom 

A4 Vilkår omhandler begrænsning af konsekvenser af 

hændelser, hvor der sker vilkårsovertrædelser. 

A5 Vilkår omhandler begrænsning af konsekvenser af 

hændelser, hvor der sker vilkårsovertrædelser. 

A6 Vilkår omhandler begrænsning af konsekvenser af 

hændelser, hvor der sker vilkårsovertrædelser. 

Luftforurening  

C1 Vilkår til begrænsning af diffuse emissioner 

C2 Der er tilføjet maksimal luftmængde igennem afkastet.  

C3 Der er tilføjet nye emissionsgrænser for de stoffer der 

anvendes i dag, som ikke blev anvendt da den tidligere 

godkendelse blev udarbejdet. Derudover er nogle 

emissionsgrænser skærpet, således at de er i 

overensstemmelse med gældende luftvejledning. 
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C4 Der er tilføjet nye B-værdier for de stoffer der anvendes i 

dag, som ikke blev anvendt da den tidligere godkendelse 

blev udarbejdet. 

C5 Opdateret med nye metoder m.v. 

Lugt  

D1 Vilkåret er skærpet og opdateret. Se afsnit 3.2.4. 

Støj  

E1 Vilkåret er skærpet og opdateret, således at 

områdebetegnelsen er tidssvarende, og i 

overensstemmelse med gældende 

administrationspraksis. Se afsnit 3.2.6. 

E2 Vilkåret er opdateret, således at områdebetegnelsen er 

tidssvarende, og i overensstemmelse med gældende 

administrationspraksis. 

Indberetning og rapportering 

F1 Vilkår der sikrer at myndigheden kan få et overblik over 

vedligehold af renseforanstaltninger. 

F2 Vilkår der giver myndigheden et overblik over 

udviklingen i virksomhedens miljøbelastning 

F3 Vilkår der giver myndigheden mulighed for at se 

virksomhedens journaler jf. vilkår F1 og F2 

Ophør 

G1 Vilkår der sikrer begrænsning af forurening af jord og 

grundvand, ved virksomhedens evt. ophør. 
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Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  

 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 

 Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  

 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 

(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1454 af 20. december 2012 med 

senere ændringer 

 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 

på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 

2010 

 Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1309 af 18. 

december 2012 

 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 900 af 17. august 

2011  

 Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske 

forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse 

aktiviteter og anlæg, nr. 1452 af 20. december 2012 med senere ændringer 

 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 

2007 med senere ændringer 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 

Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 9580/2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter 

(klassificeringsvejledningen). 

Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 

Fra november 2004 – Håndbog om miljø og planlægning. 

Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 

Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra 
Miljøstyrelsen 

Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 

Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 

BREF-noter  

Referencedokument om bedste tilgængelige teknik ved fremstilling af 

organiske finkemikalier 

(http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-

+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-

dokumenter/Status/Organiske+finkemikalier.htm).  

  

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Organiske+finkemikalier.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Organiske+finkemikalier.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Organiske+finkemikalier.htm
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Bilag F: Liste over sagens akter 

Dokumenter: 

 Dokumentnr: 2937861  SV: Fremsendelse af udkast til afgørelse om 

revurdering [1 vedhæftet fil] (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937860  SV: Fremsendelse af udkast til afgørelse om 

revurdering [1 vedhæftet fil] (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937859  SV: Fremsendelse af udkast til afgørelse om 

revurdering [1 vedhæftet fil] (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937857  Revurdering miljøgodkendelse Trinol A/S, Nordre 

Havnegade 4, 9400 Nørresundby (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937855  SV: Fremsendelse af udkast til afgørelse om 

revurdering [1 vedhæftet fil] (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937853  SV: Fremsendelse af udkast til afgørelse om 

revurdering [1 vedhæftet fil] (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937852  revurdering af miljøgodkendelse for Trinol[2 

vedhæftede filer] (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937851  SV: Fornyet miljøgodkendelse[2 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 2937850  SV: Varsel af miljøtilsyn 19. december 2012[2 

vedhæftede filer] (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937849  Automatisk svar: Varsel af miljøtilsyn 19. 

december 2012 (msgfile) 

 Dokumentnr: 2937848  SV: Fornyet miljøgodkendelse[2 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 2937847  VS: Fornyet miljøgodkendelse[19 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 2937846  SV: Fornyet miljøgodkendelse[2 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 2937845  SV: Fornyet miljøgodkendelse[2 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 2937844  SV: Fornyet miljøgodkendelse[2 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 2937843  SV: Fornyet miljøgodkendelse[2 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 2937842  SV: Fornyet miljøgodkendelse[2 vedhæftede filer] 

(msgfile) 

 Dokumentnr: 1904492  SV: Fornyet miljøgodkendelse (msgfile) 

 Dokumentnr: 1893287  RE: Fornyet miljøgodkendelse (msgfile) 

 Dokumentnr: 1698178  SV  Fornyet miljøgodkendelse 

(AcroExch.Document) 

 Bilag: 1698179  image001 (jpegfile) 

 Dokumentnr: 1233158  SV  Fornyet miljøgodkendelse 

(AcroExch.Document) 

 Bilag: 1233159  image001 (jpegfile) 

 Dokumentnr: 1205608  SV  Fornyet miljøgodkendelse (htmlfile) 

 Dokumentnr: 787737  Annonceudklip (AcroExch.Document) 

 Dokumentnr: 787736  Difenacoum 50% (AcroExch.Document) 

 Dokumentnr: 787735  Ang. fornyet miljøgodkendelse 

(AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300355  image001 (jpegfile) 

 Bilag: 1300354  Trinol Musekorn_da (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300353  Trinol Insektmiddel_da (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300352  Trinol Frunax Rottegiftblok_da (AcroExch.Document) 
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 Bilag: 1300351  Trinol Difenacoum Rotte-ædegift_da 

(AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300350  Trinol Contrax Top - Ædegift_da (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300349  Trinol Rottegiftblok_da (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300348  Trinol Perma Forte B_da (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300347  Trinol nr. 810 Insektmiddel Original_da 

(AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300346  rå170301 (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300345  rå110211 (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300344  rå110003_DK_SI (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300343  Bromadiolone MA_da (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1300342  Indtastede_oplysninger_5323 - bekaempelsesmidler 

(AcroExch.Document) 

 Dokumentnr: 787734  Telefonkontakt med Trinol ang. opstart af 

revurdering (AcroExch.Document) 

 Dokumentnr: 787733  vedr. korrektur  21658  Tilbagemelding Inden d. 

252 kl. 12 (AcroExch.Document) 

 Bilag: 1244989  21658_nosubAv (AcroExch.Document) 

 Dokumentnr: 787732  Annoncetekst - opstart af revurdering 

(AcroExch.Document) 

 Bilag: 1244948  Annonce opstart revurdering (AcroExch.Document) 

 Dokumentnr: 787731  Opstart af revurdering (AcroExch.Document) 

 Dokumentnr: 1905178  SV: Fornyet miljøgodkendelse (msgfile) 
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