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Afgørelse om ingen miljøgodkendelsespligt for nyt losseanlæg
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 6. marts 2018 modtaget ansøgning fra FF
Skagen A/S om etablering af nyt losseanlæg.
Afgørelse
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at det pågældende anlæg ikke giver
anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter
1
miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte
kræver tilladelse efter en anden lovgivning.
Oplysninger i sagen
FF Skagen ønsker at ændre lossefaciliteterne på fabrikken. Lossefaciliteterne
anvendes til losning af fisk fra skib til fabrik eller direkte til lastbil. Antallet af
lossefaciliteter reduceres fra de nuværende to til ét og de fleste tekniske
installationer indkapsles i to nye bygninger. Virksomheden oplyser, at de
eksisterende lossefaciliteter genbruges bortset fra to vibrationssigter, der erstattes
af en rotationssigte. Fiskene pumpes fra losning til råvaretanke i et lukket
rørsystem lige som i dag og ved hjælp af eksisterende skrabere og
transportpumper.
Virksomheden har, ud over de to losseanlæg, der reduceres til ét, et mindre
losseanlæg, som kun benyttes i nødssituationer.
De nye bygninger bliver placeret langs med og forholdsvis tæt på kajkanten, hvor
der i dag står lossefaciliteter. Bygningerne bliver hhv. 5,1 og 9,1 m høje. Bag ved de
planlagte bygninger findes i dag store ståltanke med en højde på 13 m.
FF Skagen oplyser i deres ansøgning, at de nye lossefaciliteter vil betyde en
reduktion af støjen fra virksomheden. Projektet vil ikke medføre ændringer i
virksomhedens emissioner af lugt og luft til omgivelserne, udledningen af
spildevand fra virksomheden eller øvrige miljøforhold på virksomheden.

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse.
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Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at det pågældende anlæg ikke giver
anledning til øget forurening eller behov for ændrede vilkår i virksomhedens
miljøgodkendelse af 4. november 2009.
Miljøstyrelsen vurderer, at de nye bygninger ikke vil ændre områdets karakter og,
at de vil passe ind i den i forvejen industrielt prægede havnefront. Bygningerne vil
indkapsle de eksisterende lossefaciliteter.
Klagevejledning og offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på
www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de
begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klage
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet:
ansøgeren
enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
kommunalbestyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
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 hovedformål, og som har ønsket underretning
om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og
www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private
og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med
betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 12. juni 2018.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet.
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Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og
Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.
Orientering om klage
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og
Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.
Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Christina Ellegaard
7254 4398
chell@mst.dk

Kopi til:
Frederikshavn Kommune, Jesper Østergård Christensen, JECR@frederikshavn.dk
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