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Afgørelse om, at produktionsudvidelse samt udledning af almin-
delig belastet overfladevand ikke er omfattet af krav om miljø-
vurdering (ikke VVM-pligtigt)  

Miljøstyrelsen har den 28. april 2021 modtaget jeres ansøgning via Byg & 
Miljø om en produktionsudvidelse betående i:  

1. nyt kølespraytårn
2. ny tankgård ved hal F
3. nyt postreaktoranlæg
4. 2 kedelcentraler med en samlet indfyret effekt på 3,6 MW
5. nyt kølelager i eksisterende bygning samt udvidet oplag af ammoniak.
6. ny støjkilde
7. nye afkast fra hal C
8. en øget driftstid på visse anlæg

Endelig ansøges der om udledningstilladelse til udledning af alm. belastet 
overfladevand.  

Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke 
vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljø-
vurderingsloven1. 

Begrundelse 
Det er vurderet, at produktionsudvidelsen ikke vil have en væsentlig betyd-
ning for eller indvirkning på: Natura 2000-områder og § 3-beskyttet natur, 
bilag IV-arter og omkringboendes sundhed.  

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A. 

1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1976 af 27. oktober 2021 

mailto:mwl@palsgaard.dk
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Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet 
ikke skal gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse 
om det ansøgte. 
 
 
Sagens oplysninger 
Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgnin-
gen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens 
opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendt-
gørelsen2. Ansøgningen er vedlagt som bilag A. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.  
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Hedensted kommune og modtaget 
kommunens kommentarer den 14. januar 2022. Kommunens kommenta-
rer er vedlagt som bilag B. 
 
Natura 2000-områder  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede na-
turtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 
2000-reglernerne, da projektet ikke har udledninger eller emissioner, der 
kan påvirke naturtyper i områderne. 
 
Bilag IV-arter 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller øde-
lægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-
arter.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har be-
skrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, 
som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få 
afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 
 
Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er 
meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
 
 
 
                                                             
2Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, program-

mer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 121 af 4. februar 2019 
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Offentliggørelse 
Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan 
tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder 
sted den 9. februar 2022.  
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begræns-
ninger, der følger af lovgivningen. 
 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med 
retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og orga-
nisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller vareta-
gelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsente-
rer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fø-
devareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til 
på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.bor-
ger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, li-
gesom du plejer, typisk med NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgi-
vet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du kla-
ger, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksom-
heder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klagepor-
talen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevarekla-
genævnets hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-
og-foedevareklagenaevnet/).  
 
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. 
Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imø-
dekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 9. marts 2022.  
 
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 mod-
tager 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. 
 
 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenæv-
net bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterføl-
gende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- 
og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangs-
punkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begræns-
ning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en 
meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte 
bygge- og anlægsarbejder standset. 
 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørel-
sen. 
 
Med venlig hilsen 
Line Spinner Heerwagen 
 
 
Kopi til: 
Hedensted Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
Friluftsrådet 
 
 
Bilag: 
Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema  
Bilag B: Hedensted Kommunes kommentarer af 14. januar 2022



 

 

Bilag A:Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Produktionsudvidelse på Palsgaard, A/S, Palsgaardvej 10, 7130 Julsminde  

MST-journalnummer: 2021 - 18966 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
(udfyldt af ansøger) 

 
 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldt af myndigheden) 

 

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Palsgaard ønsker en revurdering af de 
eksisterende miljøgodkendelser og i denne 
forbindelse ansøger Palsgaard om, at udvide 
den nuværende produktionskapacitet fra 
40.000 tons emulgator pr år jf. 
miljøgodkendelse af 25. august 2004 til en 
produktionskapacitet på 78.500 tons emulgator 
pr. år. 

For at kunne gennemføre 
produktionsudvidelsen, vil følgende blive 
etableret hos Palsgaard: 

1. Palsgaard ønsker at etablere et nyt 
produktionsanlæg til spraykøling af emulgator 
baseret på køl med samme teknologi som det 
nuværende køle spray-tårn i hal E.  

2. Palsgaard ønsker at etablere en ny tankgård 
ved hal F med et samlet totalt volumen på 
1.100.000 m3 og med en største enkelt volumen 
på 150.000 m3 

2. Palsgaard ønsker at udvide hal D med et nyt 
et postreaktoranlæg til fjernelse af glycidol. 

 
Ud over de allerede oplyste etableringer i anmeldte oplysninger fra ansøger omfatter 
ansøgningen også produktionsudvidelse i form af øget driftstid på flere eksisterende anlæg. 
 
 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, 13 a. 
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3. Palsgaard ønsker at udvide varmekapaciteten 
med 3,6 MW fordelt på 2 kedelcentraler. 
Varmekapaciteten skal anvendes til den 
forøgede produktion i den eksisterende hal D. 

4. Palsgaard ønsker at ændre anvendelsen af et 
lagerområde i det nye lager til et kølelager. 
Kølelageret skal køles ved hjælp af en 
ammoniak kølekompressor. 

5. Palsgaard ønsker, tilladelse til at udlede 
overfladevand fra Palsgaards udendørsområde 
B til recipient. 

6. Køleunit ved hal E ønskes flyttet fra tag af hal 
E til placering på jorden nord for hal E. 

7. Der ønskes nye afkast med filtre fra 
arbejdsprocessen i hal C. 

 
Navn, adresse, telefonnr. 
og e-mail på bygherre 

Palsgaard, Palsgaardvej 8, 7130 Juelsminde. 
Minna Westenholz Laursen, 40827143, 
mwl@palsgaard.dk 

 
 Ingen bemærkninger 

Navn, adresse, telefonnr. 
og e-mail på bygherres 
kontaktperson 

 
 

  
 Ingen bemærkninger 

Projektets adresse, matr. 
nr. og ejerlav. For 
havbrug angives 
anlæggets geografiske 
placering angivet ved 
koordinater for 
havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-
84 datum). 

Palsgaard, Palsgaardvej 8, 7130 Juelsminde. 
Matr. Nr. xx 

 
  Dele af matriklerne matr.nr. 1a, 1g og 1k, Palsgård Hdg., As 

Hedensted Kommune 
 

 Ingen bemærkninger 
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Projektet berører 
følgende kommune eller 
kommuner 
(omfatter såvel den eller 
de kommuner, som 
projektet er placeret i, 
som den eller de 
kommuner, hvis miljø 
kan tænkes påvirket af 
projektet) 

 

Oversigtskort i målestok 
1:50.000 (målestok skal 
angives). For havbrug 
angives anlæggets 
placering på et søkort. 

Se ’Oversigtsplan over Palsgaards 
Industriområde’ – målestoksforhold 1:3000 
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Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

Se ’Oversigtsplan over Palsgaards 
Industriområde’ – målestoksforhold 1:3000 
 
 
 
 

 
  

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på 
bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og 
konkrete projekter 
(VVM). 

 x Hvis ja, er der obligatorisk krav om 
miljøvurdering. 
Angiv punktet på bilag 1: 
 

  

Er projektet opført på 
bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og af 
konkrete projekter 
(VVM). 

x  Angiv punktet på bilag 2: 
7. LEVNEDSMIDDELINDUSTRIEN   
a) Bearbejdning af vegetabilske og 
animalske fedtstoffer. 
Produktion af emulgator udfra vegitabilske 
olier.  

 
Udover pkt. 7 a er projektet også omfattet af pkt. 13 a – ændring af eksisterende virksomhed. 

 
 

Myndighedsvurdering 

Projektets 
karakteristika 

Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er 
ejer af de arealer, som 
projektet omfatter 
angives navn og adresse 
på de eller den 
pågældende ejer, matr. 
nr. og ejerlav 

 
Palsgaard ejer bygningerne og 
området. 

 
Bygherre ejer de arealer, som projektet omfatter. 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering 

  a) 47.645 m2  
b) 49.100 m2 
c) 8.000 m2 

 
Ingen bemærkninger. 

a) Det fremtidige 
samlede 
bebyggede areal i 
m2 
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b) Det fremtidige 
samlede 
befæstede areal i 
m2 

c) Nye arealer, som 
befæstes ved 
projektet i m2 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

3. Projektets areal og 
volumenmæssige 
udformning 

  
 

 
Ingen bemærkninger.  
 
 a) Er der behov for 

grundvandssænk
ning i forbindelse 
med projektet og 
i givet fald hvor 
meget i m 

a) Nej 
 

 

 

b) Projektets 
samlede 
grundareal 
angivet i ha eller 
m2 

b) m2 
 

  

c) Projektets 
bebyggede areal i 
m2 

c) 5.141 m2 
 

  

d) Projektets nye 
befæstede areal i 
m2 

d) 8.000 m2 
 

  

e) Projektets 
samlede 
bygningsmasse i 
m3 

e) 37.432 m2 
  

f) Projektets 

maksimale 

bygningshøjde i 

m 
g) Beskrivelse af 

omfanget af 
eventuelle 
nedrivningsarbej

f) 29,3 meter fra kote 26,35. 
Angivet i lokalplan 1132 vedr. 
Palsgaard industri 

g) Ingen. 
 
Se i øvrigt 
’Bebyggelsesprocent 
mv_BRK 10.02.21’ 

 
Hedensted Kommune har den 14. januar 2022 oplyst, at det ansøgte projekt er i 
overensstemmelse med planforholdene.  
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der i forbindelse 
med projektet 

4. Projektets behov for 
råstoffer i anlægsperioden 

   
 

Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type 
og mængde: 
 

 
 

a) Vandmængde i 
anlægsperioden 

A) Intet 
 

b)  b)  Affaldstyper og mængder i 
anlægsperioden 

 Hal F – kølespray tårn: 
Der vil fremkomme 
overskudsjord og 
generelt byggeaffald i 
anlægsperioden. 

 Ny tankgård ved hal F: 
Der vil fremkomme 
overskudsjord og 
generelt byggeaffald i 
anlægsperioden. 

 Nyt postreaktoranlæg til 
fjernelse af glycidol i hal 
D: Pap, træ og metal. 

 2 kedelcentraler på 3,6 
MW: Der vil fremkomme 
overskudsjord og 
generelt byggeaffald i 
anlægsperioden. 

 Nyt kølelager i 
eksisterende bygning: 
Ingen 

 Palsgaard ønsker, 
tilladelse til at udlede 
overfladevand fra 
Palsgaards 
udendørsområde B til 
recipient: Ingen 
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 Køleunit ved hal E ønskes 
flyttet: Ingen 

 Nye afkast med filtre fra 
arbejdsprocessen i hal C: 
Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Spildevand til 
renseanlæg i 
anlægsperioden 

c) Spildevand til renseanlæg i 
anlægsperioden 

 Hal F – kølespray tårn: 
Ingen 

 Ny tankgård ved hal F: 
Ingen 

 Nyt postreaktoranlæg til 
fjernelse af glycidol i hal 
D: Ingen 

 2 kedelcentraler på 3,6 
MW: Ingen 

 Nyt kølelager i 
eksisterende bygning: 
Ingen 

 Palsgaard ønsker, 
tilladelse til at udlede 
overfladevand fra 
Palsgaards 
udendørsområde B til 
recipient: Ingen 

 Køleunit ved hal E ønskes 
flyttet: Ingen 

 Nye afkast med filtre fra 
arbejdsprocessen i hal C: 
Ingen 

 

 

d) Spildevand med 
direkte 
udledning til 

d) Intet 
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vandløb, søer, 
hav i 
anlægsperioden 

e) Håndtering af 

regnvand i 

anlægsperioden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Anlægsperioden 

angivet som 

mm/åå – mm/åå 

e) Håndtering af regnvand i 
anlægsperioden 

 

 Hal F – kølespray tårn: 
Der vil fremkomme 
overfladevand fra tage i 
anlægsperioden. 
Overfladevand nedsives i 
området.  

 Ny tankgård ved hal F: 
Ingen 

 Nyt postreaktoranlæg til 
fjernelse af glycidol i hal 
D: Ingen 

 2 kedelcentraler på 3,6 
MW: Der vil fremkomme 
overfladevand fra tage i 
anlægsperioden. 
Overfladevand afledes via 
regnvandsledning til 
recipient via 
forsinkelsesbassin. Se 
vedlagte tegning over 
håndtering af 
overfladevand fra 
kedelhuse og tilhørende 
befæstet areal.  

 Nyt kølelager i 
eksisterende bygning: 
Ingen 

 Palsgaard ønsker, 
tilladelse til at udlede 
overfladevand fra 
Palsgaards 
udendørsområde B til 
recipient: Ingen 
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 Køleunit ved hal E ønskes 
flyttet: Ingen 

 Nye afkast med filtre fra 
arbejdsprocessen i hal C: 
Ingen 

f) 1/6-21-1/4-22 
 

5. Projektets kapacitet for 
så vidt angår flow ind og 
ud samt angivelse af 
placering og opbevaring 
på kortbilag af 
råstoffet/produktet i 
driftsfasen: 

 Se anlæggenes kapacitet i 
vedhæftet ’ Produktionsanlæg og 
produceret mængder’, samt 
’Råvareforbrug i produktionen 
PADK’ 

Samlet vandindtag i år 2020 er: 
144.870 m3  

Der er følgende vandforbrug i år 
2020 år/døgn: 

1. Hal A: 14.500 m2 / 14 
m2 

2. Hal B: 12.500 m2 / 34 
m2 

3. Hal C: 730 m2 / 2 m2 
4. Hal D: 18.200 m2 / 50 

m2 
5. Hal E: 7100 m2 / 19 m2 
6. Øvrige fabrikker: 6.500 

m2 / 18 m2 
7. Kedelcentraler: 8300 m2 

/ 23 m2 

Nye tiltag ift. ansøgning: 

1. Kommende hal F: 10.000 
m2 / 27 m2 

 
Projektet omhandler en produktionsudvidelse, således at der både bruges en øget mængde 
råvarer samt produceres en større mængde færdigvarer. 
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2. Ny tankgård ved hal F: 
Ingen forøgelse af 
vandforbrug 

3. Nyt postreaktoranlæg til 
fjernelse af glycidol i hal 
D: Forøgelse af 
vandforbrug med 120 m2 
pr. år, svarende til 0,3 
m2 pr. døgn. CIP af 
anlæg 

4. 2 nye kedelcentraler på 
3,6 MW: Tilsvarende 
nuværende 
kedelcentraler med en 
forøgelse af 
vandforbruget på 2.000 
m2 pr. år, svarende til 5,5 
m2 pr. døgn. 

5. Nye kølelager: Ingen 
forøgelse af vandforbrug. 

6. Palsgaard ønsker, 
tilladelse til at udlede 
overfladevand fra 
Palsgaards 
udendørsområde B til 
recipient: Ingen forøgelse 
af vandforbrug. 

7. Køleunit ved hal E ønskes 
flyttet: Ingen forøgelse af 
vandforbrug. 

8. Nye afkast med filtre fra 
arbejdsprocessen i hal C: 
Ingen forøgelse af 
vandforbrug. 

 
Råstoffer – type og 
mængde i driftsfasen 

  
 

 Ingen bemærkninger. 

Mellemprodukter – type 
og mængde i driftsfasen 

  
 

 Ingen bemærkninger. 
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Færdigvarer – type og 
mængde i driftsfasen 

  
 

 Ingen bemærkninger. 

Vandmængde i 
driftsfasen 

  
 

 Ingen bemærkninger. 

6. Affaldstype og årlige 
mængder, som følge af 
projektet i driftsfasen: 

   
 

  Ingen bemærkninger. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Farligt affald: a) Farligt affald – ingen 
forøgelse af årlige mængder. 
I år 2020 var der 2.000 kg 
farligt affald, der 
hovedsageligt var spildolie 
fra produktionen. 
 

 

b) Andet affald: b) Andet affald: 

Bi-product, kg - 

Waste for reuse, 
kg 

0 

Waste for 
recycling, kg 

175.096 

Waste for 
recovery, 
including energy 
recovery, kg 

3.386.70
0 

Waste for 
incineration 

275.970 

Waste for land fil, 
kg 

2.360 

Waste - 
Hazardous waste, 
kg 

2.060 

 

 

   
c) Spildevand til renseanlæg: 
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c) Spildevand til 
renseanlæg: 

 

 

 

        62.524 m2 
 

 

Produktionsudvidelsen vil betyde en øget mængde spildevand til afledning. Spildevandet afledes 
til et forrenseanlæg, der er placeret hos Hedensted Spildevand A/S.  
Hedensted kommune har den 14. januar 2022 oplyst følgende: 
”Anlægget er dimensioneret til den ønskede produktionsudvidelse. 
Der er søgt om en tilslutningstilladelse fra forrenseanlægget til Juelsminde Renseanlæg, Gludvej 
8, 7130 Juelsminde. Hedensted Kommune har vurderet, at denne kan meddeles. 
Produktionsudvidelsen på fabrikken må dog ikke ske før, forrenseanlægget er taget i drift.” 
 
 
Der udledes ikke spildevand direkte til recipient.  
 
 
 
 
 
I samme ansøgning som produktionsudvidelsen har Palsgaard ansøgt om lovliggørelse/tilladelse 
til en eksisterende udledning af overflade- og tagvand fra område B. Der sættes i 
miljøgodkendelsen krav til sikring af renheden af overfladevand, der ledes direkte til udledning i 
et vandløb. 
 
Der er den 4. december 2019 givet tilladelse til direkte udledning af overfladevand fra område A. 

d) Spildevand med 
direkte 
udledning til 
vandløb, sø, hav: 

 

d) O m2 
 

 

e) Håndtering af 
regnvand: 

e) Regnvand/overfladevand 
ledes i område A til 
forsinkelsesbassin og videre 
ud til håbets kanaler for at 
ende i havet (bugten). 
Regnvand/overfladevand 
ledes i område B direkte til 
håbets kanaler for at ende i 
havet (bugten). Denne del er 
medtaget i ansøgningen – 
Udledning af overfladevand 
til recipient fra område B 

 

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning?  

 
x  

 
Ingen bemærkninger. 

8. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
standardvilkår eller en 
branchebekendtgørelse? 

x 
 

G 201 - 11.4 Standardvilkår 1 
G 201 - 11.4 Standardvilkår 2                

G 201 - 11.4 Standardvilkår 7 

 

 
De nye kedler er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (pt. 
BEK nr 1535 af 09/12/2019) 

9. Vil projektet kunne 
overholde alle de angivne 
standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelse? 

x 
 

 
 

Palsgaard A/S har i deres ansøgningsmateriale redegjort for at grænseværdier i ovenstående 
bekendtgørelse kan overholdes. 
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10. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BREF-dokumenter? 

 
x  

 
Ikke relevant 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

x 
 

 
 

Ikke relevant 

12. Er projektet eller dele 
af projektet omfattet af 
BAT-konklusioner? 

 
x  

 
Ikke relevant 

13. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BAT-konklusioner? 

x 
 

 
 

 Ikke relevant 

14. Er projektet omfattet 
af en eller flere af 
Miljøstyrelsens 
vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj 
eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

x 
 

Støjvejledningen, støj fra 
virksomheder 
 

 
Projektet er omfattet af Støjvejledningen, Ekstern støj fra virksomheder, Vejledning fra 
Miljøstyrelsen, 5/1984, 1996  
 

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

x   
 

Ingen bemærkninger.  

16. Vil det samlede anlæg, 
når projektet er udført, 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for støj og vibrationer? 

x 
 

 
 

Produktionsudvidelsen betyder øget transport og flytning af en støjkilde.  
Palsgaard A/S har i deres ansøgningsmateriale redegjort for, at grænseværdierne for støj fastsat i 
deres eksisterende miljøgodkendelse fortsat vil kunne overholdes med projektet.  
 

17. Er projektet omfattet 
af Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

 
x  

 
Projektet betyder en øget luftforurening og er derfor omfattet af gældende vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om luftforurening. 
 

18. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

x 
 

 
 

Ingen bemærkninger.  

19. Vil det samlede 
projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 

x 
 

 
 

Kedelafkast: 
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for, at de forventer at kunne overholde kravene 
i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Virksomheden har fremsendt 
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kunne overholde de 
vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 
Såfremt der allerede 
foreligger oplysninger om 
de indvirkninger, 
projektet kan forventes at 
få på miljøet som følge af 
den forventede 
luftforurening, 
medsendes disse 
oplysninger. 

depositionsberegninger der viser, at det øgede kvælstofbidrag fra projektet ikke vil have en 
væsentlig betydning for vandområder og nærliggende beskyttede naturområder.  
 
Procesafkast: 
Projektet betyder en øget luftforurening fra eksisterende og nye procesanlæg. 
Produktionsudvidelsen vil give øgede emissioner fra det nye spraytårn og nye afkast i hal C. 
Herudover vil den øgede driftstid på eksisterende anlæg overordnet betyde en øget luftforurening. 
 
Selve timeemissionerne vil ikke blive ændret med projektet, så gældende grænseværdier forventes 
overholdt.    

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 

x 
 

 
 

Støvemission er beskrevet under foregående punkt.  
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil give anledning til støvgener i driftsfasen.  

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
  

 
  

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 

 
x  

 
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil give anledning til lugtgener. 

I anlægsperioden? 
  

 
 

  
 

I driftsfasen? 
  

 
 

  

22. Vil projektet som 
følge af projektet have 
behov for belysning som i 
aften og nattetimer vil 
kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne 

 
x  

 
Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger.  

I anlægsperioden? 
  

 
  

I driftsfasen? 
  

 
 

  

23. Er projektet omfattet 
af risikobekendtgørelsen, 
jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige 
stoffer nr. 372 af 25. april 
2016? 

 
X   

 
 Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 
lokalplanens generelle formål? 

x 
 

 
 

Hedensted Kommune har den 14. januar 2022 oplyst, at det ansøgte 
projekt er i overensstemmelse med planforholdene. 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

 
x  

 
Ikke relevant 

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af 
naboarealer? 

 
x  

 
Ikke relevant 

27. Vil projektet kunne udgøre en 
hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
x  

 
Ikke relevant 

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

x 
 

 
 

Palsgaard ligger indenfor kystnærhedszoenen. Hedensted Kommune har 
den 14. januar 2022 oplyst, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse 
med planforholdene. 

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov? (skov er et bevokset areal med 
træer, som danner eller indenfor et 
rimeligt tidsrum ville danne sluttet 
skov af højstammede træer, og 
arealet er større end ½ ha og mere 
end 20 m bredt.) 

 
x  

 
Ikke relevant 

30. Vil projektet være i strid med 
eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 
x  

 
Ikke relevant 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 
3. 

  
Der findes beskyttede naturtype - eng 

nord og syd for området, hvor 

Palsgaard er beliggende. Se 

’Miljøforhold – ydre’ 

 
Inden for en kilometer fra virksomheden ligger der §3-beskyttede søer, 
vandløb, eng, mose og strandeng.   
 

32. Er der forekomst af beskyttede 
arter og i givet fald hvilke? 

 
x  

 
Projektområdet ligger inden for det generelle udbredelsesområde for flere 
bilag IV-arter. Det drejer sig om markfirben, spidssnudet frø, stor 
vandsalamander, vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus og 
dværgflagermus.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Hedensted Kommune har i deres høringssvar af 3. september 2019 oplyst, 
at de ikke har konkret kendskab til forekomster af bilag IV-arter i 
nærområdet. 
 
Hedensted Kommune oplyser endvidere, at de vurderer, at de nævnte arter 
ikke vil blive påvirket af det ansøgte.  Hedensted Kommune vurderer samlet 
set, at det ansøgte hverken vil indskrænke eller forringe egnede yngle- eller 
rastesteder for bilag IV-arter i området. 
 
Hedensted kommune oplyser, at der er registreret 5 rødlistede arter i 
området omkring Palsgaard: To arter af svirrefluer, Pragtsvirreflue og 
Ramsløg-Svirreflue, samt tre arter af fugle, toppet Skallesluger, gøg og 
gravand.  
 
I parkområdet mod syd, er der tidligere (2001) fundet Orangerosa 
skørhat, som er rødlistet (VU) samt stor kam-fluesvamp, som er rødlistet 
(NT). 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil kunne påvirke 
ovenstående arter, da habitater eller opholdssteder ikke vil påvirkes af 
projektet.  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste fredede område. 

  
 

1 km - Palsgaard park og gods 

 
I forbindelse med Palsgaard gods er der fredede alléer og et stykke skov. 
Projektet vurderes ikke at kunne påvirke de fredede områder. 
 
  

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  
5,5 km til habitat område 56 ved 
Endelave 

 
Ca. 5,5 km øst for virksomheden ligger Natura 2000 område nr. 56 
’Horsens Fjord, havet øst for Endelave’, som rummer Habitatområde 
nr. 52, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og Ramsarområde nr. 13. 
 
Endvidere ligger Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af 
Vejle Fjord ca. 6,5-7 km. Væk. 
 
 



 

 

 

 

 

 

17 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

35. Vil projektet medføre 
påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 
udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 
x  

 
Hedensted Kommune har i deres høringssvar af 3. september 2019 oplyst 
følgende:” 
Overfladevandet ledes ud i havet, hvor der ikke er Natura 2000, men i 
havet ca. 5 km øst for udledningen ligger Natura 2000 område nr. 56 
’Horsens Fjord, havet øst for Endelave’, som rummer Habitatområde nr. 52, 
Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 og Ramsarområde nr. 13. Nærmeste 
registrerede udpegningsgrundlag er ca 6,5 km øst for udledningen og er et 
stenrev. Ifølge Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Horsens Fjord, 
havet øst for og Endelave, skal planens mål om forbedret vandkvalitet i 
større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i 
vandplanlægningen, som nævnt ovenfor, og skal ikke indgå i de kommunale 
Natura 2000-handleplaner. Der er således ikke krav i Natura 2000-
handleplaner, som skal inddrages i forbindelse med nærværende sag.” 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at udledning af alm. belastet overfladevand ikke vil 
betyde en væsentlig påvirkning på overfladevand.  
 

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

 
x  

 
Området ligger i et område med drikkevandsinteresser men uden for 
område med særlige drikkevandsinteresser. 
 
 

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

x 
 

Se ’Miljøforhold – ydre’ 
 

Dele af Palsgaard matrikler er registreret som V1-kortlagt, men 
nyetableringer i forbindelse med produktionsudvidelsen er ikke placeret på 
et areal, hvor der er registreret jordforurening. 
 
 

38. Er projektet placeret i et område, 
der i kommuneplanen er udpeget 
som område med risiko for 
oversvømmelse.? 

 
x  

 
Ikke relevant. 
 
 
 

39. Er projektet placeret i et område, 
der, jf. oversvømmelsesloven, er 
udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 
x  

 
Ikke relevant. 
 

40. Er der andre lignende anlæg eller 
aktiviteter i området, der sammen 
med det ansøgte må forventes at 

 x   Der forventes ikke kumulative effekter fra lignende anlæg eller aktiviteter i 
området.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

kunne medføre en øget samlet 
påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold)? 
41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 
nabolande? 

 x   Ikke relevant. 
 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger med 
henblik på at undgå, forebygge, 
begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

  
I forbindelse med udvidelsen af 
produktionskapaciteten hos Palsgaard, 
vil Palsgaard følgende BAT 
referencedokumentet vedr. produktion 
af fødevarer, drikkevarer og 
mælk (Food, Drink and Milk 
Industries, FDM) anvendes ved 
projektering af nye anlæg. Dog findes 
der ikke en specifikt BAT checkliste til 
produktion af emulgator.  

Nyt kølespray etableres med de 
teknologier, der er anvendt til det 
nuværende kølespray hos Palsgaard. 
Kedelanlæg etableres med de 
teknologer, der er anvendt i den 
seneste udvidelse af kedelcentraler hos 
Palsgaard, hvor kedlerne bliver 
udstyret med LowNox brændere. Hvor 
det er muligt, anvendes princippet med 
naturlig cirkulation, det vil sige at der 
ingen pumper er, vandudladere eller 
andet energiforbrugende/tabsgivende 
udstyr. Al energien nyttiggøres i 
processen. Hvor det er økonomiske 
rentabelt, udstyres kedel med en 
højeffektiv integreret economicer der 
nyttiggør energien i røggassen. 

Palsgaard vil overholde de given 
standardvilkår, der er givet i 

 
Ingen bemærkninger.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

ovenstående BAT 
referencedokumentet. 

Palsgaard anvender ikke stoffer, der er 
optaget på listen over uønskede stoffer. 

Palsgaard er også i gang med at 
projektere og snart etablere et nyt 
renseanlæg, hvor spildevandet 
omdannes til biogas, der anvendes som 
opvarmningsform til varmeproduktion.  

Palsgaard er også ved at projektere en 
omfartsvej nord om Palsgaard Industri 
for at sikre, at lastbilstrafikken ved den 
øget mængde af færdigvarer.  

Palsgaard har indgået et samarbejde 
med en større affaldsbehandler på det 
danske marked omkring håndtering af 
vores affald, således at affaldet bliver 
sorteret bedre, men også en bedre 
udnyttelse af affaldsressourcer. En del 
af vores spildprodukter i produktionen 
bliver allerede i dag sendt til foder- og 
biogasproduktion. 

I processen med udarbejdelsen af en ny 
lokalplan er der arbejdet med de nye 
bygningers indvirkning på 
landskabsmiljøet, og der er i den 
forbindelse udarbejdet en 
miljøvurdering ift. visuel indtryk af det 
nye spraytårn i herregårds landskabet.  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør under-
søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger 

     X   Ikke relevant. 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  
anlægsfasen 
driftsfasen 

     X   Ikke relevant. 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 
jordarealer 

  X  Ikke relevant. 

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, 
herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer 

  X  Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Klimaændringer vurderes på baggrund af 
projektets art og karakter heller ikke at kunne medføre risiko for større ulykker. 

Indebærer projektet risiko for 
menneskers sundhed 

  X  Der vil ikke være en risiko for menneskers sundhed forbundet med projektet. 

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  X  Der vil ikke være udledning af drivhusgasser forbundet med projektet. 

Tænkes projektet placeret i 
Vadehavsområdet 

     X   Ikke relevant. 

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

     X   Projektet gennemføres i forlængelse af arealerne til den eksisterende virksomhed. Der er ikke 
reservater eller naturparker i virksomhedens nærhed, og der er ikke oplysninger om etablering af 
reservater eller naturparker i området. 
 

Indebærer projektet en mulig 
påvirkning af sårbare vådområder 

     X   Ikke relevant. 

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

     X   
 

1.     Nationalt:         Det er vurderet, at den øgede kvælstofdeposition eller udledning af almindelig belastet 
overfladevand ikke vil have en væsentlig påvirkning på de nærliggende §3 beskyttede områder.  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør under-
søges 

 

2.     Internationalt (Natura 2000):         Det er vurderet, at den øgede kvælstofdeposition eller udledning af almindelig belastet 
overfladevand ikke vil have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder.  
 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 
habitatdirektivets bilag IV 

     X   Projektområdet ligger inden for det generelle udbredelsesområde for flere bilag IV-arter. Det drejer 
sig om markfirben, spidssnudet frø, stor vandsalamander, vandflagermus, langøret flagermus, 
sydflagermus og dværgflagermus.  
 
Hedensted Kommune har i deres høringssvar af 16. januar 2022 oplyst, at de ikke har konkret 
kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet. 
 

Forventes området at rumme danske 
rødlistearter 

     X 
 

Selve projektområdet forventes ikke at rumme rødlistearter. 
 
 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet 

     X     

      Overfladevand:             Det er vurderet, at merudledningen af kvælstof ved deposition ikke vil medføre en forringelse af 
overfladevandområder. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at udledning af alm. belastet overfladevand ikke vil kunne påvirke det 
modtagende vandløb eller nedstrømsliggende vandområder væsentligt. 
 

      Grundvand:          Ikke relevant 

      Naturområder:         Det er vurderet, at merudledningen af kvælstof ved deposition ikke vil medføre en forringelse af §3- 
beskyttet natur omkring Palsgaard. 
 

      Boligområder (støj/lys og Luft):         Ikke relevant  
 
Der er ikke lempede grænseværdier for støj eller luft, og projektet vil ikke betyde, at grænseværdier 
vil blive overskredet.  

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning 

     X   Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at kunne påvirke sårbare områder væsentligt. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør under-
søges 

 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

     X   Der er enkeltliggende ejendomme i nærheden af virksomheden. Der er ingen nærliggende 
tætbefolkede områder. 
 

Kan projektet påvirke historiske, 
kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 
 

     X   Hedensted Kommune har den 14. januar 2022 oplyst, at det ansøgte projekt er i overensstemmelse 
med planforholdene.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, 
æstetiske eller geologiske landskabstræk. 
 

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 
personer, der berøres) 

        De primære miljøpåvirkninger fra projektet er et øget støjbidrag, øgede luftemissioner, øget 
kvælstofdeposition samt udledning af organisk stof og kvælstof til vandområder. Gældende 
grænseværdier forventes overholdt med projektet.  
 

Miljøpåvirkningens 
grænseoverskridende karakter 

        Ikke relevant. 
 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

     X   Miljøpåvirkningerne vurderes som ikke væsentlige. Gældende grænseværdier forventes overholdt 
med projektet.  
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Miljøpåvirkningerne er sandsynlige, så længe driften pågår.  

Miljøpåvirkningens:         Produktionsudvidelsen vurderes at være af varig karakter, men forventes ikke at have en væsentlig 
miljøpåvirkning. 
 
Miljøpåvirkningerne pågår, så længe virksomheden er i drift.  
 
Miljøpåvirkninger vil være reversible over en tidsperiode efter ophør af virksomheden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varighed 
Hyppighed 
Reversibilitet 
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Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  

Giver resultatet af screeningen 
anledning til at antage, at det anmeldte 
projekt vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt, således at det er krav om 
miljøvurdering (VVM-pligt):  

 X På baggrund af ovenstående og da projektet vil blive etableret på arealer i umiddelbar tilknytning til det eksisterende 
fabriksområde vurderer Miljøstyrelsen, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), 
fordi det ud fra det i sagen oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med, at projektet ikke 
har væsentlig betydning for eller indvirkning på: Natura 2000-områder, § 3-beskyttet natur, bilag IV-arter og omkringboendes 
sundhed.  
 

 

Dato: 9. februar 2022 Sagsbehandler: Line Spinner Heerwagen  
 



 

   

Bilag B: Hedensted Kommunes kommentarer af 14. januar 2022 



 

 

 

 

Miljøstyrelsen Virksomheder 

Lyseng Allé 1 

8270 Højbjerg 

 

Sendt til mst@mst.dk  

 

 

 

 

 

 

 

Svar på høring i forbindelse med miljøgodkendelse og screeningsafgørelse 

vedr. Palsgaard A/S - jeres j.nr. 2021-18966 

Med skrivelse af 29. oktober 2021 samt supplerende skrivelse af 16. december 

2021 har I bedt om Hedensted Kommunes udtalelse i henhold til miljøvurde-

ringsloven og godkendelsesbekendtgørelsen. Den 11. januar 2022 har I på ny 

fremsendt ønske om vores høringssvar.  

 

Høringssvar  

 

Planforhold 

Det ansøgte projekt om Palsgaards udvidelse af produktionskapaciteten er i 

overensstemmelse med kommuneplanramme 1E.07 og lokalplan 1132, der blev 

offentliggjort den 7. maj 2021.  

 

Se lokalplan 1132 via dette link:  

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/lokalplanid/516.  

 

Se også vores bemærkning i afsnittet ”Forholdet til Hedensted Kommunes plan-

lægning, fredninger og beskyttede værdier”. 

 

Spildevandsforhold 

Området fremgår af kommunens spildevandplan1 som værende spildevandskloa-

keret med privat håndtering af regnvand. 

 

Processpildevand: 

Processpildevandet fra Palsgård ledes til nyt internt forrenseanlæg, der placeres 

på Glud-vej 8, 7130 Juelsminde, hos Hedensted Spildevand A/S. Anlægget er di-

mensioneret til den ønskede produktionsudvidelse.  

Der er søgt om en tilslutningstilladelse fra forrenseanlægget til Juelsminde Ren-

seanlæg, Gludvej 8, 7130 Juelsminde. Hedensted Kommune har vurderet, at 

denne kan meddeles.  

Produktionsudvidelsen på fabrikken må dog ikke ske før, forrenseanlægget er ta-

get i drift. 

 

Direkte udledning - Udledning af almindelig belastet overfladevand 

Miljøstyrelsen har i høringsskrivelsen af den 29. oktober 2021 forespurgt Heden-

sted Kommune om, hvorvidt vi er enige i, at der er et regnbetinget udløb i ma-

gasin M3? 

                                           
1 Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015-2020 med tilhørende tillæg, se evt. dette link: 

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/9559.  

Stationsparken 1 
7160 Tørring 
T: 79755000 
 
Rikke Bjerg 
D: +4579755673 
 
Mail:  
rikke.bjerg@hedensted.dk 
 
Sagsnr. 09.02.00-K04-3-21 

 

14. januar 2022 

mailto:mst@mst.dk
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/7#/lokalplanid/516
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/9559
mailto:Rikke.bjerg@hedensted.dk
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Hedensted Kommune kan oplyse, at en registreret beskyttelse efter naturbeskyt-

telseslovens § 3 ikke er uforeneligt med, at magasin M3 er et bassin, der funge-

rer som et spildevandsteknisk anlæg2. Vi vurderer, at udløbet er i udløb nr. 

UBR01 

 

Miljøstyrelsen oplyser via fremsendt materiale, at magasin M1 også har udløb i 

UBR01. 

 

Det fremgår af kortmaterialet, at Magasin M2 og M3 er forbundet, og at M3 og 

M4 kan forbindes. 

Magasin 4 og 5 er forbundet og udleder i udløb UCR01. 

Herudover er der ligeledes magasin M6 i opland C og M7 i opland B. 

 

Alle magasiner er registreret beskyttet efter naturbeskyttelseslovens3 § 3. 

 

Det modtagende vandområde, der hvor UBR01 og UCR01 udløber, skal opfylde 

de gennerelle regler om god tilstand, og har ikke en højere målsætning, jævnfør 

MiljøGIS for Vandområdeplaner 2015-2021 og høring af vandområdeplaner 

2021-2027, som den 22. december 2021 er udsendt i høring. Håbets Landkanal 

udløber i Sandbjerg Vig. Kystvandet ’Aarhus Bugt syd, Samsø og Nordlige Bælt-

hav’, som Håbets Landkanal udløber i, er omfattet af målsætning om god økolo-

gisk og kemisk tilstand.  

 

Afledning af vand fra afværgepumpning i M3 

Vi gør opmærksom på, at der i magasin M3 er tilledning af vand fra afværge-

pumpning. Vandet fra afværgepumpningen er belastet af tetrachlorethen, og 

renses ikke inden, det tilledes magasin M3. Vedlagt er e-mailkorrespondance af 

den 29. marts 2019 ”Vand _fra_afværgeboring_ledes _i_voldgraven.pdf”, hvor 

forholdet er beskrevet. 

Ligeledes vedlægges følgende dokumenter: 

- ”Palsgård – historisk oversigt – Bilag 2 Oversigtskort med spildevandsled-

ning 2.pdf” af den 4. november 2011, 

- ”Palsgård – rambøll rapport 1 3 – rapport 2004 side 1-25. pdf.” af 14. ja-

nuar 2005. 

- ”Palsgård – rambøll rapport 2 3 – rapport 2004 side 26-42. pdf.” af 14. 

januar 2005. 

- ”Palsgård – rambøll rapport 3 3 – rapport 2004 side 43-50. pdf.” af 14. 

januar 2005. 

 

Miljøstyrelsen bør ved udarbejdelse af miljøgodkendelse/udledningstilladelse for 

udløb UBR01 vurdere, om afledning af vand fra afværgepumpningen kan betrag-

tes som regnbetinget overfladevand, der er almindeligt belastet, eller er proces-

spildevand, og i tilfælde af, at der er tale om processpildevand, sikre, at miljø-

kvalitetskrav overholdes. Vær ligeledes opmærksom på, at kystvandet er udpe-

get som skaldyrvande4. 

 

  

                                           
2 Miljøstyrelsens Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper fra 2019, vedr. 
menneskeskabte søer: ”Benævnelsen er i sig selv ikke vigtig, det er det forhold, at der har udviklet 
sig et karakteristisk naturligt dyre- og planteliv i tilknytning til søen, der er afgørende.” 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1986 af den 27. oktober 2021 af den om naturbeskyttelse (Naturbeskyttel-
sesloven). 
4 Jævnfør MiljøGIS for vandområdeplaner 2015-2021, se evt dette link: https://mil-
joegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019. Krav fremgår af bekendtgørelse 
nr. 840 af 27. juni 2016 om kvalitetskrav for skaldyrvande. 

https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
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PFAS 

Hedensted Kommune er ligeledes bekendt med, at der i vandindvindingsboring 

på Palsgaard er fundet PFAS, se analyse af drikkevandet i vedlagte Analyserap-

port af den 16. november 2021. 

 

Miljøstyrelsen bør sikre, at der ikke i overfladevand er PFAS, der udledes til 

vandområder. 

 

Hydraulisk belastning 

Hedensted Kommune vurderer, at når der sker forsinkelse svarende til naturlig 

afstrømning via de viste magasiner (forsinkelsesbassiner), vil modtagende vand-

områder ikke væsentligt belastes hydraulisk udover naturlige forhold. Håbets 

Landkanal er, udover belastninger fra oplandet, også påvirket af indstrømmende 

havvand fra Sandbjerg Vig. 

 

Anmodning om tilbagemelding vedrørende direkte udledning og oplande hertil 

Hedensted Kommune skal anmode om kopi af afgørelsen om udledning, når 

denne er meddelt, og færdigmelding for eventuelt udført projekt, så de privat-

ejede udløb kan registreres i den nationale database PULS. 

Såfremt kloakoplande ændres i forbindelse med sagens behandling, ønsker vi li-

geledes orientering om dette. 

 

Natur 

Naturbeskyttelsesloven  

Som allerede nævnt er magasinerne (forsinkelsesbassiner5) registreret som be-

skyttet natur6. Vandløbet Håbets Landkanal er ligeledes registreret beskyttet ef-

ter § 3 i naturbeskyttelsesloven, og der er langs Håbets Landkanal enge, regi-

streret beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, hvor privat vandløb udløber i Hå-

bets Landkanal. Herudover er der langs Håbets Landkanal beskyttede sø og 

mose, samt langs Sandbjerg Vig beskyttede strandenge.  

 

Miljøstyrelsen skal være opmærksom på, at når der er registreret beskyttelse ef-

ter naturbeskyttelseslovens § 3 må tilstanden af den beskyttede naturtype ikke 

forringes; med mindre, der er truffet afgørelse herom. 

 

Natura 2000  

Der skal jf. habitatbekendtgørelsen7 foretages en vurdering af om projektet kan 

påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV arter i området væsentligt. 

 

Vandet ledes ud i havet, hvor der ikke er Natura 2000, men i havet ca. 5 km øst 

for udledningen ligger Natura 2000 område nr. 56 ’Horsens Fjord, havet øst for 

Endelave’, som rummer Habitatområde nr. 52, Fuglebeskyttelsesområde nr. 36 

og Ramsarområde nr. 13. Nærmeste registrerede udpegningsgrundlag er ca 6,5 

km øst for udledningen og er et stenrev. Ifølge Natura 2000-handleplan 2016-

2021 for Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, skal planens mål om forbed-

ret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem 

indsatsen i vandplanlægningen, som nævnt ovenfor, og skal ikke indgå i de kom-

munale Natura 2000-handleplaner. Der er således ikke krav i Natura 2000-hand-

leplaner, som skal inddrages i forbindelse med nærværende sag. 

 

                                           
5 Spildevandsteknisk anlæg. 
6 jævnfør Naturbeskyttelseslovens § 3. 
7 Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen). 
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Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til udpeg-

ningsgrundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000 om-

rådet er udpeget for at beskytte. 

 

Bilag IV arter  

Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser, jf. Håndbog om dyrearter på habitat-

direktivets bilag IV, faglig rapport nr. 635, fra 2007 fra DMU, udbredelsesområde 

for flere bilag IV-arter. Det drejer sig om markfirben, spidssnudet frø, stor vand-

salamander, vandflagermus, langøret flagermus, sydflagermus og dværgflager-

mus. Hedensted Kommune har ikke konkret kendskab til forekomster af bilag IV-

arter i nærområdet. 

 

Da det ansøgte ikke vurderes at medfører væsentlige ændringer for de habitater, 

som de nævnte arter kan være tilknyttet, skov, søer og for markfirben, sol-

vendte skråninger med veldrænende, løse jordtyper og sparsom bevoksning, 

vurderer Hedensted Kommune at de nævnte arter ikke vil blive påvirket negativt 

af det ansøgte. 
 

Rødlistede arter 

Der er i Naturbasen registreret 5 rødlistede arter i området omkring Palsgaard: 

To arter af svirrefluer, Pragtsvirreflue (EN) og Ramsløg-Svirreflue (NT), samt tre 

arter af fugle, toppet Skallesluger (VU (ynglefugle), LC (trækfugle)), gøg (NT 

(ynglefugle)) og gravand (VU (ynglefugle), LC (trækfugle)). 

 

De ovennævnte rødlistede arters habitater, her hhv. gammel skov og standeng, 

vurderes ikke at blive væsentligt påvirkede af det ansøgte, hvormed arterne hel-

ler ikke vurderes at blive påvirket.   

 

I parkområdet mod syd, er der tidligere (2001) fundet Orangerosa skørhat, som 

er rødlistet (VU) samt stor kam-fluesvamp, som er rødlistet (NT).  

 

Da projektet ikke påvirker omgivende natur- og græsarealer, vurderes det ikke 

at kunne påvirke de nævnte arter. 

 

Uddybende bemærkninger: 

De to rødlisteder arter af svirrefluer er fundet i området, jf. Naturbasen. 

- Pragtsvirreflue, Caliprobola speciosa. EN på den danske rødliste.  

o Meget sjælden art, der kun kendes fra under 10 danske lokaliteter. 

Arten er knyttet til løvskove og er indikator for skov med præg af 

urørt skov. Forekomsten af egnede levesteder er stærkt fragmen-

teret. 

- Ramsløg-Svirreflue, Portevinia maculata. NT på den danske rødliste. 

o En sjælden og lokal art. Den er knyttet til fugtige løvskove med 

bevoksninger af Ramsløg, der er værtsplante for larven. Efter 

2000 kendes fund fra ca. 20 lokaliteter. 

 

De tre rødlistede arter af fugle er jf. Naturbasen registreret i området, alle på 

strandengen syd for Palsgaard: 

- Toppet Skallesluger, Mergus serrator. Rødliste: VU (ynglefugle), LC 

(trækfugle) 

- Gøg, Cuculus canorus. Rødliste: NT (ynglefugle) 

- Gravand, Tadorna tadorna. Rødliste: VU (ynglefugle), LC (trækfugle) 
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Udtræk fra Naturbasen: 

 
 

 

Trafikale forhold 

ingen bemærkninger til sagen. 

 

Forholdet til Hedensted Kommunes planlægning, fredninger og beskyt-

tede værdier 

I området er en Fredningsdeklaration, ”Palsgaard alleer”, fra 1952. Fredningen 

omhandler gamle alleer, stengærde og Humlegaard skov. Disse elementer vur-

deres ikke at blive påvirket af det ansøgte, som derfor ikke vurderes at kræve 

tilladelse fra Fredningsnævnet.” 
 

Vi forventer jævnfør jeres ønske af den 11. januar 2021 særskilt at fremsende 

svar om rørbro og tanke i tankanlæg.  

 

Vi har den 6. januar 2022 meddelt vedlagte afgørelse ”Godkendelse af ændret 

parkeringsareal samt internt vejforløb”, hvori vi efter planlovens § 19 meddeler 

dispensation fra bestemmelse §3.4 i Lokalplan 1132, så parkeringsanlæg og vej-

forløb kan etableres som beskrevet under ansøgers oplysninger. Dispensationen 

meddeles, da det er Hedensted Kommunes opfattelse, at der er tale om mindre 

justeringer af hensyn til virksomhedens interne logistik og trafiksikkerhed. Afgø-

relsen kan påklages og der er fire ugers klagefrist fra den dag, afgørelsen er 

meddelt. 

 

Om ansøgers oplysninger, se indsatte kortuddrag, og har I brug for yderligere 

supplerende oplysninger, kan vi eftersende relevant ansøgningsmateriale.  
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Ansøgers oplysning er bl.a. følgende kortuddrag: 

 
 

 

Miljøstyrelsen bedes være opmærksom på, om ændring af parkeringsanlæg samt 

internt vejforløb giver anledning til ændringer af afvandingen. I så fald ønsker vi 

oplysninger om eventuelle ændringer i kloakoplande og udledningstilladelser. 

 

Vi har ingen bemærkninger til ændringerne af p-arealerne samt den nye vej i 

forhold til det beskyttede dige, som vi vurderer ikke berøres, eller til drikke-

vandsinteresser, da projektområdet er i område med drikkevandsinteresser 

(OD).  
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Øvrige forhold 

Er der spørgsmål eller kommentarer til dette høringssvar, står Hedensted Kom-

mune gerne til rådighed, og følgende sagsbehandlere i Hedensted Kommune kan 

kontaktes:  

 

Vedrørende planforhold, fredninger og beskyttede værdier: 

- Martin Weihe Esbensen, tlf. nr. 79 75 56 98 

Vedrørende natur: 

- Vibeke Rahbek, tlf. nr. 79 75 56 75. 

Vedrørende afledning af processpildevand: 

- Susanne Juul Sørensen, tlf. nr. 79 75 56 74. 

Vedrørende udledning af regn- og spildevand til vandområder: 

- Rikke Bjerg, tlf. nr. 79 7 5 56 73.  

 

For øvrige spørgsmål og/eller kommentarer er henvendelse velkommen til un-

dertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Rikke Bjerg 

Biolog 
(Elektronisk fremsendt – ikke underskrevet) 

 

 

Vedlagt: 

-  e-mailkorrespondance af den 29. marts 2019 ”Vand _fra_afværgebo-

ring_ledes _i_voldgraven.pdf”. 

- ”Palsgård – historisk oversigt – Bilag 2 Oversigtskort med spildevandsled-

ning 2.pdf” af den 4. november 2011. 

- ”Palsgård – rambøll rapport 1 3 – rapport 2004 side 1-25. pdf.” af 14. ja-

nuar 2005. 

- ”Palsgård – rambøll rapport 2 3 – rapport 2004 side 26-42. pdf.” af 14. 

januar 2005. 

- ”Palsgård – rambøll rapport 3 3 – rapport 2004 side 43-50. pdf.” af 14. 

januar 2005. 

- Analyserapport af den 16. november 2021. 

- Hedensted Kommune afgørelse af den 6. januar 2022 ”Godkendelse af 

ændret parkeringsareal samt internt vejforløb” med klagevejledning. 
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