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MILJØGODKENDELSE 
Vilkårsændring 

 
For: 
Kronospan ApS 

Adresse:      Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård 

Matrikel nr.:    1 1 bd m.fl. Pindstrup By, Marie Magdalene  

CVR-nummer:    11766110 

P-nummer:    1002911982 

Listepunkt nummer:    

 Bilag 1: 6.1.c Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende træ-

baserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor produkti-

onskapaciteten er større end 600 m3/dag. 

 Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affalds-

forbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For andet ikke-

farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, 

hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (Kraftcentralen (27 MW ke-

del)). 

 Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende 

anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret 

termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Kraft 6 (14 MW kedel) og 4 MW 

hedtoliekedel). 

 Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset 

fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, bio-

gasfremstilling, kompostering og forbrænding. (Genbrugstræ/altholz). 

 

 

Vilkårsændringen omfatter:  
 

Ændring af oplag af træråvarer i form af genbrugstræ. 

 

Dato: 1. april 2022 

 

Godkendt: Marianne Ripka 

 

 

Annonceres den 1. april 2022 

Klagefristen udløber 29. april 2022 

Søgsmålsfristen udløber den  29. oktober 2022 

Næste revurdering påbegyndes, når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-

konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.    

  

J.nr.: 2021-66468 

Ref.  Marip/marba/ 
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1. INDLEDNING 
Kronospan ApS, Novopan Træindustri beliggende Fabriksvej 2, 8550 Ryomgård 

har ansøgt om ændring af vilkår vedrørende aflæsning af træråvarer inkl. gen-

brugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader). 

 

På grundlag af oplysningerne i Bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse af vilkårs-

ændringer, godkender Miljøstyrelsen hermed følgende ændringer i miljøgodken-

delse og revurdering af 20. december 2019 med senere ændringer: 

 Ikke-støvende træråvarer i form af genbrugstræ til sorteringsanlægget kan 

foregå både udendørs og indendørs 

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

Alle øvrige vilkår er fortsat gældende.  

 

Der er udført en screening i henhold til miljøvurderingsloven. Projektets karakteri-

stika, placering og arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet 

er vurderet i forhold til miljøvurderingsloven. Der vurderes ikke at være nogen væ-

sentlig skadelig indvirkning på miljøet som følge af projektet. Derfor har Miljøsty-

relsen den 3. marts 2022 afgjort, at projektet ikke medfører krav om miljøvurde-

ring. (Bilag D) 

 

Der er udarbejdet en basistilstandsrapport i forbindelse med revurdering og miljø-

godkendelsen af 20. december 2019, som dækker hele virksomheden.  Miljøstyrel-

sen har afgjort, at den ansøgte vilkårsændring ikke udløser krav om udarbejdelse 

af supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 

2, idet der ikke bruges, fremstilles eller frigives yderligere relevante farlige stof-

fer/blandinger af stoffer i forbindelse med vilkårsændringerne ( Bilag C). Kro-

nospan skal således ikke udarbejde en supplerende rapport med oplysninger om 

og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening. 

 

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 

en periode på 8 år fra godkendelsens dato.  

 

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet over-

sigt fremgår af Bilag E. 

 

Vilkårsændringen 

Ændringen omfatter vilkår B8 og vilkår B21 i miljøgodkendelse og revurdering af 

20. december 2019 og er markeret med kursiv. 

 

Tidligere vilkår 

 

B8 

Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er 

rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.  

 

Nyt vilkår  
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B8  

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ/affaldstræ skal ske indendørs. 

Træråvarerne/affaldstræ, som ikke er støvende, kan aflæsses udendørs på befæ-

stet areal. Hvis udendørs oplag støver, skal det straks flyttes indendørs, eller op-

laget skal straks sprinkles.  

 

Tilsynsmyndigheden vurderer, om der er tale om støvende oplag. 

Rundtræ og hele plader kan aflæsses uden for.  

 
Tidligere vilkår  
B21  
Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og 
med lukkede porte, så støvudslip undgås.  
  
Nyt vilkår 
B21  
Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs med samtidig sprinkling, så 
det sikres, at der ikke er støv uden for bygningen. Når der ikke køres i bygningen, 
skal porte være lukkede, så støvudslip undgås.  

 

Sagens oplysninger 

I har ansøgt om følgende vilkårsændringer: 
 

"Vilkår B8 :Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget 
(undtaget er rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket 
aftipningsgrube.  

 
Vilkåret ansøges ændret til:  
Vilkår B8:  
Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang 
ske indendørs. Alternativt aflæsses udendørs i godkendte områder/miler.  
Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude.    
 
Vilkår B21  
Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og 
med lukkede porte, så støvudslip undgås.  
  
Vilkåret ansøges ændret til:  
Vilkår B21  
Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang 
ske indendørs, alternativt udendørs i godkendte områder/miler. Aflæsning 
af savsmuld skal ske indendørs og med lukkede porte eller sprinkling, så 
støvudslip undgås.  
Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude." 

 
Baggrunden for ordlyden i vilkår B8 i revurdering og miljøgodkendelse af 20. de-
cember 2019 stammer fra Kronospans egne oplysninger i ansøgningen om miljø-
godkendelse af sorteringsanlægget af 14. marts 2019.  

 
Miljøstyrelsen konstaterede ved tilsyn på Kronospan den 21. september 2021, at 
vilkår B8 ikke blev overholdt.  Ved tilsynet blev det oplyst, at aflæsning af råva-
rer/genbrugstræ sker til dels udendørs (udenfor hal D). Det blev oplyst, at der ikke 
er kapacitet i hal D til, at aflæsning kan ske inde i hallen i weekenden. 
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Miljøstyrelsen indskærpede den 14. oktober 2021, at vilkåret skulle overholdes.  

 

Jeres begrundelse for, at vilkåret ikke er overholdt, fremgår af ansøgningen om vil-

kårsændring, Bilag A. 
 

I begrundelsen oplyser I, at det ikke er lykkedes af finde en aftipningsgrubbe. Des-

uden oplyser I, at I stedet har kørt test, som påviser, at 75% af træråvarerne kan af-

læsses indendørs. 

 
Vilkår B21 , som er fastsat i revurdering og miljøgodkendelse af 20. december 
2019, gælder aflæsning af alle støvende materialer med henblik på at reducere 
støvgener.  

 

Miljøteknisk vurdering 

Vilkår B8 

Miljøstyrelsen har valgt at imødekomme ansøgningen delvist. Det medfører, at 

træråvarer/genbrugstræ/affaldstræ skal aflæsses indendørs. Fraktioner, som ikke 

er støvende, kan aflæsses udendørs på befæstet areal. 

 

Årsagen til, at forslaget til vilkårsændring ikke er imødekommet fuldt ud er, at Mil-

jøstyrelsen vurderer, at der fortsat er mange berettigede klager over støvgener bl.a. 

fra de udendørs oplag på Kronospan.  

Miljøstyrelsen vurderer derfor, at alle træfraktioner, som er støvende, skal opbeva-

res indendørs. Alle øvrige træråvarer/affaldstræ skal så vidt muligt opbevares in-

dendørs og kun i begrænset omfang oplagres udendørs. 

 

Miljøstyrelsen har valgt at imødekomme ansøgningen om ændring af vilkår B21 

delvist.   

Kronospan har oplyst, at det af hensyn til personsikkerheden er nødvendigt at 

holde porten åben i bygninger med støvende materialer. Kronospan har derfor 

etableret vanddyser, som går i gang, når der er kørsel i hallen. Miljøstyrelsen har 

ændret vilkåret i overensstemmelse hermed. Det fremgår af vilkåret, at porte skal 

holdes lukkede, når der ikke er kørsel i bygningerne.  

 

Alle øvrige, gældende vilkår ændres ikke med denne afgørelse.  

Listepunkt 

 Bilag 1: listepunkt 6.1.c: Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af føl-
gende træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor pro-
duktionskapaciteten er større end 600 m3/dag. 

 Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsfor-
brændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For andet ikke-farligt af-
fald end dagrenovations- eller dagrenovationslignende affald, hvor kapaciteten 
er større end 3 tons/time.  

 Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende an-
læg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk 
effekt på mellem 5 og 50 MW.  

 Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra an-
læg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstil-
ling, kompostering og forbrænding.  
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BREF 

Kronospan er omfattet af BAT-konklusionerne for, hvad der betragtes som bedst 

tilgængelig teknik (BAT) for industrielle emissioner i forbindelse med fremstilling 

af træbaserede plader. Endvidere har kommissionen den 12. november 2019 of-

fentliggjort BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg. Da kraft5 på Kro-

nospan medforbrænder affaldstræ, der er klassificeret som affald, er dette anlæg 

således også omfattet af BAT-konklusionerne.  

 

Derudover er følgende BREF-noter relevante: 

 Spildevandsrensning  

 Energieffektivitet  

 Emissioner fra oplag 

 Økonomi og Cross-Mediaeffekter 

 Generelle moniterings principper 

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forure-

ningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Availa-

ble Techniques” eller BAT. 

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan 

opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår 

i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”. 

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af 

lovgivningen.  

 

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af 

ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ( 

”direktivet for industrielle emissioner” ) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. 

januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres 

miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år 

efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. 

Miljøvurderingsloven 

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Kronospan i henhold til §18 i miljø-

vurderingsloven. Vilkårsændringerne er omfattet af  Miljøvurderingslovens 1 bilag 

2, pkt. 13a). 

 

Miljøstyrelsen har screenet det ansøgte og har vurderet, at projektet ikke kan give 

anledning til krav om miljøvurdering. Afgørelsen er meddelt 3. marts 2022 og 

fremgår af Bilag D. 

Habitatbekendtgørelsen 

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at de ansøgte vilkårsændringer vil give anledning til 

negativ påvirkning af Natura 2000 områder eller bilag IV arter.  

                                                             
1 Miljøvurderingsloven, LBK nr 973 af 25/06/2020 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:DA:PDF
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Udtalelser/høringssvar 

Udtalelse fra andre myndigheder 

Syddjurs Kommune har den 1. marts 2022 fremsendt en udtalelse i henhold til 

Godkendelsesbekendtgørelsen §7, stk 3. 

 

Kommunen har vurderet det ansøgte og har ingen bemærkninger.  

Udtalelse fra borgere mv. 

Ansøgningen om godkendelse er annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 

15. december 2021.  

 

Der er ikke modtaget henvendelser vedr. ansøgningen.  

Udtalelse fra virksomheden 

Kronospan har med mail af 17. marts 2022 oplyst, at de ikke har bemærkninger til 

udkastet til vilkårsændring.  

 

Basistilstandsrapport  
I forbindelse med revurdering efter BAT-konklusionerne er der udført basistil-

standsrapport for hele Kronospan.   

 

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at de ansøgte vilkårsændringer ikke er 

omfattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter god-

kendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 2, da det ansøgte projekt ikke giver anledning 

til anvendelse af andre farlige stoffer/blandinger af stoffer end dem, som er vurde-

ret i forbindelse med påbuddet af 11. marts 2021. Der er heller ikke tale om hånd-

tering eller oplag af affaldstræ nye steder på virksomheden.  

 

Der er den 1. april 2022 meddelt afgørelse om, at der ikke skal laves supplerende 

basistilstandsrapport. 

Tilsynsmyndighed 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 
66. 

Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 
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Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 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 formål, og som har ønsket underretning om afgørel-

sen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 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 Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer 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 Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2022. 

 

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  

 

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om godkendelse, mens Miljø- og Fø-

devareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 

noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

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

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk 

 Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk 

 Region Midtjylland kontakt@regionmidtjylland.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

 Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk  

 Beredskab og Sikkerhed Randers – Favrskov – Djursland, 
mss@bsik.dk 

 

 

mailto:stps@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:mss@bsik.dk
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Bilag 
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Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse af vilkårsændring  
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 4  ANSØGNING OM VILKÅRSÆNDRING  

Indledning 
 

Virksomheden Kronospan ApS Novopan Træindustri er den 13. april 2000 god-

kendt i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5. Godkendelsen er efter på-

klage stadfæstet af Miljøstyrelsen i afgørelse af 6. september 2004.  

 

I november 2015 blev BAT-konklusionerne for produktion af træbaserede plader 

vedtaget, og den 20. december 2019 modtog virksomheden revurderet miljø-

godkendelse fra Miljøstyrelsen.  

 

I tiden efter revurderingen har Kronospan gennemført forsøg med henblik på at 

aflæsning af træråvarer kunne ske indendørs. Det kan ved almindelig planlæg-

ning ikke lade sig gøre, hvorfor nogle materialer nødvendigvis bliver aflæsset 

ude - og derudover er det nødvendigt at have ekstra materialer til weekender og 

ferier.  

Som alternativ har Kronospan etableret sprinkling fra transportbåndene i aflæs-

seområdet, og der ansøges derfor nu om ændrede vilkår som følger: 

 

Vilkår B8 

Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er 

rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.  

 

Vilkåret ansøges ændret til: 

 

Vilkår B8 

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske 

indendørs. Alternativt aflæsses udendørs i godkendte områder/miler. 

Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude. 
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.  

Vilkår B21 

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og 

med lukkede porte, så støvudslip undgås. 

 

Vilkåret ansøges ændret til: 

 

Vilkår B21 

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske 

indendørs, alternativt udendørs i godkendte områder/miler. Aflæsning af sav-

smuld skal ske indendørs og med lukkede porte eller sprinkling, så støvudslip 

undgås.  

Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude. 



 

. 
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

1) Ansøger 
Kronospan ApS 

Pindstrup 

8550 Ryomgård 

Tlf. nr.: 89 747474 

E-mail: novopan@kronospan-dk.dk 

2) Virksomheden 
Kronospan ApS 

Pindstrup 

8550 Ryomgård 

Tlf. nr.: 89 747474 

E-mail: novopan@kronospan-dk.dk 

Matrikel nr. 11 bd m. fl. Pindstrup By, Marie Magdalene 

 

CVR nr.   11766110 

P-nr.       1002911982 

3) Ejeren af ejendommen 
Samme som ansøger 

4) Kontaktpersoner 
 

Kontaktperson:  

 

Jette Wulff 

Kronospan ApS 

Pindstrup 

8550 Ryomgård 

Tlf.: 61 55 46 97 

E-mail: j.wulff@kronospan-dk.dk   
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B. Oplysninger om virksomhedens art 

5) Virksomhedens listebetegnelse 
Kronospan ApS er omfattet af "Bekendtgørelse nr. 1317 af 20/11/2018 om god-

kendelse af listevirksomhed" (godkendelsesbekendtgørelsen). 

 

Kronospan er omfattet af listepunkterne: 

›  Bilag 1: 6.1.c Fremstilling i industrianlæg af: En eller flere af følgende 

 træbaserede plader: OSB-plader, spånplader eller fiberplader, hvor 

 produktionskapaciteten er større end 600 m3/dag. 

›  Bilag 1, listepunkt 5.2.b: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i af-

faldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For andet 

ikke-farligt affald end dagrenovations- eller dagrenovations- lignende 

affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time. (Kraftcentralen (27 

MW kedel)). 

›  Bilag 2, listepunkt G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproduce

 rende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel 

 indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Kraft 6 (14 MW kedel) 

 og 4 MW hedtoliekedel). 

›  Bilag 2, listepunkt K206: Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bort

 set fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophug

 ning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. (Genbrugs

 træ/altholz). 

 

6) Beskrivelse af det ansøgte projekt – 
vilkårsændring vilkår C5 og B30 

 

Vilkår B8 

Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til sorteringsanlægget (undtaget er 

rundtræ og hele plader) skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube.  

 

Kronospan har i perioden fra 2015, hvor aftipningsgruben for første gang blev 

nævnt, undersøgt og vurderet muligheden for etablering af en grube. Det er ikke 

lykkedes at finde den helt rigtige løsning. 

I forhold til aflæsning indendørs har der været kørt test, som har godtgjort, at 

op til 75% af de daglige mængder kan aflæsses indendørs, mens resten aflæs-

ses udendørs. 
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Kronospan har tidligere gennemført en undersøgelse af forskellige materialers 

støvende egenskaber og i den forbindelse benyttet en skala fra 1-5, hvor 5 er 

den højeste risiko for støvbelastning. 

Vi har nu opdateret undersøgelsen i forhold til de ændringer der er sket på virk-

somheden – fig. 2. 

 

I den tidligere undersøgelse støver oplag af groft neddelt genbrugstræ f.eks. 

”1”, mens håndtering og aflæsning støver med værdien ”3”. 

 

I forbindelse med kortlægningen skal det fremhæves, at en højtliggende støv-

kilde støver betydeligt længere væk end en lavtliggende, ligesom vandbedysning 

dæmper støvet. 

 

Vi arbejder på at få etableret godkendte områder/miler udendørs, hvor gen-

brugstræet vil blive leveret med lastbiler. Områderne vil være i henhold til gæl-

dende regler og iht. aftale med brandmyndigheder.  Desuden vil der kunne etab-

leres sprinkling. 

 

Ligeledes har vi etableret mulighed for sprinkling fra de transportbånd, der kryd-

ser pladsen, så der kan sprinkles i forbindelse med aflæsning og håndtering.  

Dermed vurderer vi, at værdien for aflæsning og håndtering vil kunne reduceres 

til ”1”. 

 

Vilkåret ansøges ændret til: 

 

Vilkår B8 

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske 

indendørs. Alternativt aflæsses udendørs i godkendte områder/miler. 

Rundtræ og hele plader kan aflæsses ude. 

 

 

Vilkår B21 

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller i aflæsningsgrube og 

med lukkede porte, så støvudslip undgås. 

 

Vilkår B21 ønskes ændret på samme måde som vilkår B8, så det fremover er 

muligt at levere genbrugsmaterialer i hal i det omfang det kan lade sig gøre, 

mens resten leveres i godkendte områder/miler på pladsen. 

 

Støvende materialer (savsmuld og støv) leveres i hal. Her har Kronospan foreta-

get en risikovurdering og etableret vandbedysning i hallerne til dæmpning af 



 

 

     

ANSØGNING OM VILKÅRSÆNDRING  9  

.  

støvet. Ved kørsel i hallen med støvende materialer startes vandbedysningen, og 

porten holdes åben af sikkerhedshensyn. Det medfører således ikke støvudslip 

men sikrer personsikkerheden bedst muligt. 

 

Vilkåret ansøges ændret til: 

 

Vilkår B21 

Aflæsning af træråvarer i form af genbrugstræ skal i videst muligt omfang ske 

indendørs, alternativt udendørs i godkendte områder/miler. Aflæsning af sav-

smuld skal ske indendørs og med lukkede porte eller sprinkling, så støvudslip 

undgås.  

 

 

Støvbekæmpelse 

Kronospan har tidligere gennemført en analyse af støvkilder på virksomheden. 

 

Fig.1 – kortlægning af støvkilder 

 

Med den højeste score 5 finder vi:  

› Knusning/flisning af spånplader. Denne proces sker ikke længere ude 

men i hal med vandbedysning og lukket port. Vurderingen er dermed 

faldet til ”2”. 

› Flisning af rundtræ. Processen sker ikke længere med egen flishugger 

(score ”5”) men med ekstern flishugger, der lægger flisen ned på ste-

det. Dermed falder scoren til ”1”. 
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› Rør, redlere, transportbånd, som er højtliggende kilder med muligt ud-

slip af fint materiale. 

Kronospan har i længere tid arbejdet med de højtliggende kilder i en 

arbejdsgruppe, der har som formål at fjerne eller begrænse disse kil-

der. Et tydeligt resultat af gruppens arbejde ses i den daglige kortlæg-

ning af støvnedfaldet hos fabrikkens naboer. Scoren bibeholdes, dog 

skal det bemærkes, at der er langt lavere risiko for støvudslip. 

 

Med scoren 4 finder vi:  

› Transport af nyt og ældre fint, homogent brændsel 

Kronospan har i flere år arbejdet på at reducere støvet fra disse pro-

cesser og f.eks. etableret daglig rengøring med vand og fejning af alle 

køreveje, rengøring med fejebil 3 gange om ugen og senest reduktion 

af den brændselsmængde, der skal transporteres fra genbrugsanlæg-

get til kraftcentralen. 

Samtidig er brændselsstakken låst med vand og græs, og de steder, 

hvor der køres fra stakken, sprinklet. 

Støvvurderingen for processen vil dermed være ændret til ”1-2”. 

 

Med scoren 3 finder vi: 

› Aflæsning og transport af grovneddelt træ (genbrugstræ) 

Aflæsning af genbrugstræ sker i hal D, alternativt udendørs i god-

kendte områder/miler. Desuden vil der kunne etableres sprinkling. Vur-

deringen falder dermed fra ”3” til ”1-2”. 

› Aflæsning af grovneddelt spånplade forventes fremover at ske i østen-

den af hal C, alternativt i boks ved Holzma/hal 30. Dermed vil aflæs-

ning kunne score ”1”,  

› Køreveje er tidligere vurderet til ”1-3”. Vurderingen fastholdes, idet ri-

sikoen for støv kan opstå i tørre og blæsende perioder. 

 

  



 

 

     

ANSØGNING OM VILKÅRSÆNDRING  11  

.  

Opdateret kortlægning: 

 

Fig.2 – opdateret kortlægning 

 
 

Resultatet af Kronospans støvgruppes arbejde ses i dokumentationen for støv-

nedfald, hvor der åtd. ikke har været overskridelser i månedsmiddelværdien i 

noget målepunkt: 

 

 

Fig.3 – oversigt over støvnedfaldsværdier pr. måned 
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7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af 
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol af 
risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 

8) Evt. ophørstidspunkt 
Det ansøgte projekt er ikke et midlertidigt men et lovliggørelsesprojekt. 
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C. Etablering 

9) Bygningsmæssige ændringer 
Vilkårsændringen vil ikke kræve bygningsmæssige ændringer. 

10) Tidsplan for bygge- og anlægsarbejder 
Virksomheden er allerede i drift. Forholdene i denne ansøgning er beskrevet som 

de foregår på virksomheden. Der ansøges dermed med denne ansøgning om vil-

kårsændring og lovliggørelse. 



 

. 
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D. Virksomhedens placering og driftstid 

11) Virksomhedens placering 
Placeringen af virksomheden i forhold til tilstødende og omkringliggende grunde 

fremgår af Figur 1. 

 

 

Figur 1 Oversigtsplan – markeret som Kronospan ApS, Novopan Træindustri 

 

Ifølge Syddjurs Kommuneplan 2009 er Kronospan ApS, Novopan beliggende i 

rammeområde 5.2.E3: Erhvervsområde ved Fabriksvej, syd, Kronospan ApS, 

Novopan Træindustri, som er udlagt som erhvervsområde til virksomheder af 

miljøklasse 2-5. Kronspan er desuden omfattet af lokalplan nr. 45 godkendt af 

den tidligere Midtdjurs Kommune i 1990.  

Der er ikke noget i de generelle planbestemmelser i kommuneplanen og lokal-

planen, der er i modstrid mod de ansøgte ændringer.  

12) Driftstid 
Virksomheden er i drift 24/7 i ca. 360 dage pr. år.  

100 m 
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13) Til- og frakørselsforhold 
De hidtil anvendte transportveje anvendes fortsat. Der vil ikke være tale om 

ændringer i antallet af transporter. 

 

i. Jordforurening 

Der vil ikke ske opgravning og flytning af jord i forbindelse med projektet. 

Hele Kronospans grund er områdeklassificeret og V1 klassificeret, da der er for-

modning om jordforurening på grunden. Det medfører at der er krav om analy-

ser af jord der graves op og bortkøres, såfremt dette skulle blive relevant.   

ii. Ramsar- og Natura2000 områder 

Nærmeste Natura2000 område er N47 "Eldrup Skov og søer og moser i Løven-

holm Skov", der ligger ca. 6 km fra virksomheden. Ændringen forventes ikke at 

påvirke internationale (Natura2000) områder.  

iii. §3 naturområder 

Flere beskyttede naturområder (naturbeskyttelseslovens § 3) ligger indenfor en 

radius af 500 m fra de ansøgte anlæg. Disse naturtyper omfatter to engområ-

der, fire moseområder og to søer/vandhuller. Det vurderes usandsynligt, at an-

lægget vil påvirke disse områder.  

Ændringen forventes ikke at påvirke bilag IV arter eller arter på den danske rød-

liste. 

14) Produktionskapacitet 
Der er ikke sket ændring af produktionskapaciteten i forhold til tidligere. 

15) Driftsforstyrrelser og uheld 
Ændringen af de to vilkår vil ikke medføre driftsforstyrrelser eller uheld. Ændrin-

gen af vilkår C5 forventes ikke at få stor effekt på miljøet, idet behovet for nød-

udledning fra tørrerne er kraftigt reduceret og muligvis helt afskaffet i forbin-

delse med etablering af posefilter efter kraft 5 og frakobling fra vådelektrofilte-

ret. 

For vilkår B30 vil den ansøgte ændring ikke medføre ændringer, idet støv i for-

bindelse med kørsel og håndtering af genbrugsmateriale opstår i det øjeblik, 

hvor materialerne håndteres eller skubbes i stak, hvilket ikke kan ske med luk-

ket skovl. 
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16) Luftforurening 
Ved ændringen vil virksomheden fortsat overholde vilkår om støvnedfald i omgi-

velserne. 

17) Spildevand 
Ændringerne vil ikke medføre ændringer i spildevandet fra virksomheden. 

 

18) Støj 
Der bliver ikke tilført nye støjkilder ved ændringerne.  

19) Forslag til vilkår og egenkontrol 
Egenkontrolforslag er – ud over egenkontrol af nedfaldsstøv - daglig rundering 

og etablering af log til registrering af overvågningen. 
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Bilag B. Syddjurs Kommunes udtalelse 

  



  

Miljø og Klima 

Lundbergsvej 2 Postadresse 

8400 Ebeltoft  

 Lundbergsvej 2 

Tlf.: 87 53 50 00 8400 Ebeltoft 

syddjurs@syddjurs.dk  

www.syddjurs.dk  
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Kronospan ApS 

Pindstrup 

8550 Ryomgård 

Att. Jette Wullf 

 

 

 

 

Udtalelse til ansøgning om vilkårsændring vedrørende aflæsning af 

træråvarer 

Kronospan ApS har d. 2. december 2021 ansøgt om vilkårsændringer vedrørende aflæs-

ning af træråvarer. Konkret ansøges der om ændring af:  

• Vilkår B8 

• Vilkår B21 

 

Miljøstyrelsen er godkendelses- og tilsynsmyndighed for Kronospan ApS og det er Miljø-

styrelsen, der skal behandle virksomhedens ansøgning om vilkårsændring. Syddjurs 

Kommune er myndighed for Kronospan ApS i henhold til affald, der stammer fra virksom-

heden og spildevand, der ledes til kloak. 

 

Jf. § 7 stk. 3 i Godkendelsesbekendtgørelseni skal kommunalbestyrelsen udarbejde en 

udtalelse i sagen. Udtalelsen skal omfatte oplysninger om kommunalbestyrelsens hold-

ning til spildevandsforhold, trafikale forhold og forholdet til kommunens planlægning, her-

under handleplaner til efterlevelse af vandområde- og naturplaner, samt oplysninger om 

bilag 4-arter i lov om naturbeskyttelse. 

 

Syddjurs Kommune har følgende bemærkninger til ansøgningen: 

 

Spildevand  

Kronospan ApS er beliggende i et område med separatkloakering. Virksomheden udleder 

processpildevand, sanitært spildevand og overfladevand til offentlig kloak. 

 

Syddjurs Kommune er i gang med en revurdering af virksomhedens spildevandstilladelse 

grundet ændringer af virksomhedens rensning og anvendelse af processpildevand. 

 

Syddjurs Kommune vurderer, at eventuelle vilkårsændringer, jf. det ansøgte, ikke vil have 

indflydelse på virksomhedens spildevandsforhold.  

 1. marts 2022 

 Sagsnr.: 21/46592 

 Kontaktperson: 

 Louise Krogbæk Andreasen 

 87535717 

 loka@syddjurs.dk 
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Trafikale forhold 

Syddjurs Kommune vurderer at eventuelle vilkårsændringer, jf. det ansøgte, ikke medfø-

rer ændringer af de trafikale forhold. 

 

 

Kommunens planlægning 

Kronospan ApS er omfattet af rammeområde 5.2.E1 og 5.2.E3 i kommuneplanen vedta-

get 16.12.2020. Virksomheden er desuden omfattet af lokalplan nr. 45, LP045 - Er-

hvervsområde (Novo Pan), Pindstrup fra 1991.  

 

Syddjurs Kommune vurderer, at eventuelle vilkårsændringer, jf. ansøgningen, ikke vil 

have indflydelse på de planmæssige forhold, der er gældende for området. 

 

 

Vandområde- og naturplaner samt bilag IV-arter 

Syddjurs Kommune vurderer at de eventuelle vilkårsændringer, jf. ansøgningen, i teorien 

vil medføre en let øget transport af træstøv fra virksomheden. Natura 2000-området: El-

drup Skov og moser i Løvenholm Skov er sårbart overfor dræning, skovdrift, forsuring og 

kvælstofdeposition. Træstøv indeholder så små mængder kvælstof, at den marginalt 

øgede støvtransport efter kommunens vurdering kan afvises at medføre en påvirkning af 

Natura 2000-området. 

  

I forhold til bilag IV-arter, er der registreret eller formodet forekomst af spidssnudet frø, 

stor vandsalamander, markfirben samt arter af flagermus i nærheden af Kronospan ApS. 

Ingen af arterne er sårbare overfor en marginalt øget støvtransport, og det er derfor vur-

deringen, at de ansøgte vilkårsændringer ikke vil skade yngle-/ rasteområder for bilag IV-

arter. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Louise Krogbæk Andreasen 

Professionsbachelor 

 

 

Kopi til Miljøstyrelsen 

Att. Marianne Ripka 

 

 

i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Nr. 2080 af 15. november 2021 
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Bilag C. Afgørelse om ikke-basistilstandsrapport  

Kronospan Aps 

Fabriksvej 2 

8550 Pindstrup 

 

CVR-nummer: 11766110 

 

Att: Jette Wulff ( j.wulff@kronospan-dk.dk ) 

Virksomheder 

J.nr. 2021-66468 

Ref. Marip/marba 

Den 1. april 2022  

  

 

Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstands-

rapport i forbindelse med vilkårsændringer, Kronospan. 
 

Kronospan er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.1.c og 5.2.b samt bilag 2, listepunkt 

G201 og K206 i godkendelsesbekendtgørelsen2. 

 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 træffer myndigheden afgørelse 
om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport jf. § 15, stk. 2 og 
2. 
 
Vurderingen af behovet for udarbejdelse af en basistilstandsrapport er foretaget 
for bilag 1-aktiviteten, og aktiviteter der er teknisk og forureningsmæssigt forbun-
det hermed jf. godkendelsesbkg. §15 stk. 1. Fremover benævnt bilag 1-virksomhe-
den.  
 
Kronospan har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden dateret 
den 7. januar 2019.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte vilkårsændringer på Kronospan ikke er om-
fattet af kravet om udarbejdelse af supplerende basistilstandsrapport efter godken-
delsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1, da det ansøgte projekt ikke giver anledning til 
anvendelse af andre farlige stoffer/blandinger af stoffer end dem, som er vurderet i 
forbindelse med påbuddet af 5. juli 2018.  
 

Kronospan skal således ikke udarbejdes en supplerende rapport med oplysninger 
om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forure-
ning. 
 

Oplysninger 
I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelserne for Kronospan Aps af 20. 
december 2019 er der gennemført en basistilstandsrapport for hele Kronospan.    
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de ansøgte vilkårsændringer ikke giver anledning til an-
vendelse af andre farlige stoffer/blandinger af stoffer end dem, som er vurderet i 
forbindelse med ovenstående påbud.  

                                                             
2Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1534 af 9. december 2019 

mailto:j.wulff@kronospan-dk.dk
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Partshøring 
Der er foretaget høring af Kronospan ApS i henhold til forvaltningsloven.  

 

Kronospan har ikke bemærkninger til afgørelsen.  

 
 
Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 

Miljøstyrelsen meddelte den 5. juli 2018 påbud om, at Kronospan skal udarbejde 

en basistilstandsrapport.  

 
Dette indebærer en vurdering af, om karakteren og mængden skal udgøre en risiko 
for længerevarende jord- eller grundvandsforurening fra stoffer, der hidrører fra 
den eller de aktiviteter på virksomheden, der er omfattet af IE-direktivet3. 

 

Virksomheden har således udarbejdet en rapport med oplysninger om og doku-

mentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening. 
 
På baggrund af oplysningerne i miljøansøgningen vurderer Miljøstyrelsen ikke, at 
der anvendes andre eller nye stoffer i forbindelse med de ansøgte vilkårsændrin-
ger. 
 
Klagevejledning 

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 56, stk. 4, 

men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse. 
 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet: 

 afgørelsens adressat 

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

 kommunalbestyrelsen  

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 

Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen. 

 
Søgsmål 

Søgsmål 

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

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 
 
Offentliggørelse og annoncering 

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

 

                                                             
3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissio-

ner. 



 

 Side 14 af 16  

Med venlig hilsen 

 

Marianne Ripka 
 

 

 

 

Kopi til:  

 Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk 

 Styrelsen for patientsikkerhed: stps@stps.dk 

 Region Midtjylland kontakt@regionmidtjylland.dk 

  

mailto:stps@stps.dk
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Bilag D. Afgørelse om ikke-VVM pligt  
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Kronospan ApS 

Fabriksvej 2 

8550 Ryomgård  

CVR-nummer:  11766110 

 

Att. Jette Wulff, j.wulff@kronospan-dk.dk  

 
 

 

 

 

 

  

 

Virksomheder 

J.nr. 2021-66468 

Ref. Marip/marba 

Den 3. marts 2022 

 

 

Afgørelse om, at vilkårændringer vedr. oplag på Kronospan ikke er 

omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt) 

 

Miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Kronospan ApS, Fabriksvej 2, 8550 

Ryomgård om ændring af vilkår vedr. aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til 

sorteringsanlægget.  

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at ændring af vilkår vedr. 

oplag af genbrugs/affaldstræ ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor 

ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truf-

fet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Begrundelse 

Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 10. Det ansøgte 

projekt er omfattet af bilag 2, punkt 13 a). 

  

Det ansøgte omfatter om ændring af vilkår vedr. aflæsning af træråvarer inkl. gen-

brugs-/affaldstræ til sorteringsanlægget, således at visse fraktioner kan aflæsses 

udendørs. 

 
Der sker ingen ændringer af arealanvendelse, anlæg eller emissionsgrænser som 
følge af projektet. Der stilles vilkår, som sikrer, at gældende vejledninger og be-
kendtgørelser fortsat vil kunne overholdes. Det vurderes ikke, at ændringen vil på-
virke hverken §3 områder eller Natura 2000 områder.   
 
Virksomheden er omfattet af BAT-konklusionerne for produktion af træbaserede 
plader og BAT-konklusionerne for affaldsforbrænding. BAT-konklusionerne vil 
forsat kunne overholdes. 
 
På baggrund af oplysningerne fra Kronospan vurderer Miljøstyrelsen ikke, at kon-
densoren giver anledning til manglende overholdelse af gældende vejledninger.   

 

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

973 af 25. juni 2020 

mailto:j.wulff@kronospan-dk.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. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be-

føjelser for virksomheden. Ansøgningen er vedlagt som bilag. 

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Syddjurs Kommune. 

 

Kommune har ikke haft bemærkninger til det ansøgte projekt. 

  

Natura 2000-områder 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturty-

per i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne.  

Der sker ingen ændring af emissioner til luft. Grænseværdierne for emissioner til 

luften ændres ikke.  

 

Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bi-

lag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.  

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 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. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. 

marts 2022. 

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig in-

teresse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-

vurderingslovens § 50. 

 

http://www.mst.dk/
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Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.nmkn.dk. Klageportalen ligger 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 Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside(https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/).   

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer 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 Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter, at I er blevet gjort bekendt med af-

gørelsen.  

 

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 Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder ef-

ter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes 

afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets 

mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage op-

sættende 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 afgørelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Ripka 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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72 54 44 37 

marip@mst.dk 

 

 

Kopi til: 

Syddjurs Kommune syddjurs@syddjurs.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Styrelsen for patientsikkerhed 

 

trnord@stps.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

 

  

 

 

mailto:dn@dn.dk
mailto:trnord@stps.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk


 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Ansøgning om ændrede vilkår for oplag af træråvarer og affaldstræ 

MST-journalnummer: 2021-66468 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (lov nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM)). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, 

resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Der ansøges om vilkårsændring for 2 vilkår: 

Vilkår B8 
Aflæsning af træråvarer inkl. genbrugstræ til 
sorteringsanlægget (undtaget er rundtræ og hele plader) 
skal ske indendørs eller i en inddækket aftipningsgrube 
og  

Vilkår B21 

Aflæsning af støvende materialer skal ske indendørs eller 
i aflæsningsgrube og med lukkede porte, så støvudslip 
undgås. 

 
 
Intet at bemærke 
 

 

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

Kronospan ApS 
Fabriksvej 2, Pindstrup 

8550 Ryomgård 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Tlf: 61554697 
j.wulff@kronospan-dk.dk 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherres kontaktperson 

Kronospan ApS 

Miljøchef Jette Wulff 
Fabriksvej 2, Pindstrup 

8550 Ryomgård 
Tlf: 61554697 

j.wulff@kronospan-dk.dk 

 
  

 

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). 

Fabriksvej 2, Pindstrup 
8550 Ryomgård 

 
Matr. Nr.: Matrikel nr. 11bd m.fl. Pindstrup By, Marie 

Magdalene 

 
  

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) 

Syddjurs Kommune 
 

Intet at bemærke. Syddjurs Kommune har med brev af 1. 
marts 2022 oplyst, at de ikke har bemærkninger til det ansøgte 

 
 

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 

skal angives). For havbrug angives anlæggets 

placering på et søkort. 

 Ikke relevant 
 

Se revurdering og miljøgodkendelse af 20. december 2019 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 

med indtegning af anlægget og projektet 

(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 
(målestok skal angives) 

Ikke relevant 
 

 Se revurdering og miljøgodkendelse af 20. december 2019 

 
 

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: 

 
Intet at bemærke 
 

mailto:j.wulff@kronospan-dk.dk
mailto:j.wulff@kronospan-dk.dk
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 

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: 
 

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13 a. 

 
 

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 

 
Ikke relevant 

 
Intet at bemærke 
 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering   Ikke relevant, der sker ingen ændringer i 

arealanvendelsen 

 
Der anvendes en mindre del af udeområdet til oplag af ikke-
støvende genbrugs/affaldstræ 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2   
 

  

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
  

 
  

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 

 Ikke relevant. 

 
 

 
Kronospan ønsker at opbevare en større andel træaffald 
udendørs. 
 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 

meget i m 

Projektet omfatter udelukkende en ændring i 
vilkår om aflæsning af råvarer 

 

Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 

  
 

  

Projektets bebyggede areal i m2   
 

  

Projektets nye befæstede areal i m2   
 

  

Projektets samlede bygningsmasse i m3   
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 

projektet 

  
 

  

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

  Ikke relevant 

 

 
Der sker ingen anlægsændringer som følge af 
ansøgningen.  

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 

 
 

Vandmængde i anlægsperioden  
 

Affaldstype og mængder i anlægsperioden  
 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden   
 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

søer, hav i anlægsperioden 

  
 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

  
 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 

ind og ud samt angivelse af placering og 

opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet 
i driftsfasen: 

 Ikke relevant 
 

Kronospan ønsker at opbevare en større andel træaffald 
udendørs ift. tidligere vilkår. 
 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen  Der vil ikke ske ændringer i flow eller 

placering af produkter 

 
 Kronospan ønsker at opbevare en større andel træaffald 
udendørs ift tidligere vilkår. 
 

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 

  
 

  

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen   
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Vandmængde i driftsfasen   
 

  

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

  Ikke relevant 

 

 
 Intet at bemærke 
  

  

  
Farligt affald: Der vil ikke blive tale om mere affald og 

heller ikke om ændring i de producerede 

affald  

 

Andet affald:   
 

Spildevand til renseanlæg:   
 

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

sø, hav: 

  

Håndtering af regnvand:   
 

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning?  

 
x  

 
Ikke relevant 

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

branchebekendtgørelse? 

 
x Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til 

punkt 10 

 
Projektet er omfattet af standardvilkårene for liste pkt. K206:  
Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under 
listepunkt 5.3 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomhed, autoophugning, skibsophugning, 
biogasfremstilling, kompostering og forbrænding. 

 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 

angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelse? 

x 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 

vilkår, der ikke vil kunne overholdes. 

 
Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse, som sikrer at 
vilkårene kan overholdes. 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

x 
 

Kronospans produktion er omfattet af BREF-
dokumentet for produktion af træbaserede 

plader 

 
Kronospans oplag er desuden omfattet af BREF dokumentet 
om emissioner fra oplagring. Afsnit 5.3.1 om åbne oplag: For 

korttids oplagring: Fugte overflade med holdbare 

støvbindende midler eller vand eller overdække overflade med 
fx presenning 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

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

x 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke 
BREF-dokumenter, der ikke vil kunne 

overholdes. 
 

 
Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 
20.december 2019, som sikrer, at BREF dokumentet kan 

overholdes.  

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

x 
 

BAT-konklusioner for produktion af 

træbaserede plader 

 
Kronospans oplag er desuden omfattet af BREF dokumentet 

om emissioner fra oplagring.  

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

x 
 

Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-
konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. 

 

 
 Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse og revurdering af 
20.december 2019, som sikrer, at BREF dokumentet kan 

overholdes. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 

Miljøstyrelsens vejledninger eller 

bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 
fastsatte støjgrænser? 

 
x Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller 

de pågældende vejledninger eller 

bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 

 

 
   Projektet er ikke i sig selv omfattet af Miljøstyrelsens 

vejledninger. Der er fastsat vilkår i miljøgodkendelse og 

revurdering af 20.december 2019, som sikrer, at vejledende 
støjgrænser overholdes. 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

x 
 

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang 
og begrundelse for overskridelsen 

 
Ikke relevant. Der sker ikke anlægsarbejde. 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 

udført, kunne overholde de vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

x 
 

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang 

og begrundelse for overskridelsen 

 
Der forventes ikke at ske ændringer i virksomhedens 

støjniveau pga. projektet.  

17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens 

vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

 
x Virksomheden er reguleret af 

miljøgodkendelse af 20. december 2019. 

 
Ikke relevant. Der forventes ikke at være emissioner som 

følge af projektet. Eventuelt diffust støv er reguleret af vilkår i 

miljøgodkendelse og revurdering af 20. december 2019.  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x 
 

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang 

og begrundelse for overskridelsen. 
Vær opmærksom på, at det er 

anlægsperioden der behandles i dette felt. 

 

 
Ikke relevant 

19. Vil det samlede projekt, når 

anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 

x 
 

Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang 

og begrundelse for overskridelsen. 

 
Ikke relevant.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

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. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

 
x Hvis »ja« angives omfang og forventet 

udbredelse. 

 
Hvis der er tale om støv fra punktkilder, skal 

det være oplyst herom i punkt 17 

 
Der forventes ikke at være emissioner som følge af projektet. 

Eventuelt diffust støv er reguleret af vilkår i miljøgodkendelse 

og revurdering af 20. december 2019. 

I anlægsperioden? 
  

 
 

 

I driftsfasen? 
  

 
  

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 

eller øgede lugtgener 

 
x Hvis »ja« angives omfang og forventet 

udbredelse. 

 
Hvis der er tale om lugt fra punktkilder, skal 

det være oplyst herom i punkt 17 

 
Ikke relevant 

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 Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 

 
Intet at bemærke 

I anlægsperioden? 
  

 
  

I driftsfasen? 
  

 
 

  

23. Er projektet omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 

 
x   

 
  
Ikke relevant 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

 
 

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

x 
 

Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
 

Intet at bemærke 

25. Forudsætter projektet 

dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

 
X Hvis »ja« angiv hvilke: 

 
Intet at bemærke 

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

 
X Det kan fx være en sikkerhedszone, et 

miljøkonsekvensområde, eldriftsservitut, kabelservitut 

 
Intet at bemærke 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder? 

 
X  

 
Intet at bemærke 

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

 
X  

 
Intet at bemærke 

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 Definition af skov fremgår af skovloven.  

 

 
Intet at bemærke 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

30. Vil projektet være i strid med 

eller til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X Se http://fredningsnaevn.dk/fredninger 

 
Intet at bemærke 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 

  
Nærmeste §3 område er en beskyttet mose beliggende ca. 

500 m fra Genbrug 

 
Intet at bemærke 

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

 
X I det nærmeste §3 område er der registreret spidssnudet 

frø og i §3 området ca. 1100 meter nord for kraftcentralen 

et overdrev, hvor der er registreret markfirben. 

 
Kommunen vurdere ikke, at projektet vil påvirke bilag IV 
arter. Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering 
 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
Nærmeste §3 område er en beskyttet mose beliggende ca. 

500 m fra anlægget er der registreret spidssnudet frø, og i 

§3 området ca. 1100 m nord for kraftcentralen et 

overdrev, hvor der er registreret markfirben. 

 
 Det forventes ikke, at projektet kan påvirke områder uden 

for virksomhedens område 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  
Det nærmeste Natura 2000 område er område nr. 47 – 

Eldrup Skov, søer og moser i Løvenholm Skov. Natura 

2000-området består af fem separate delområder, der 
ligger inde i et større overvejende løvskovsområde, Eldrup 

og Løvenholm-skovene. 
 

Mindste afstand fra Kronospan til Natura 2000 området er 

ca. 5,5 km. 
 

Samlet set vurderes ændringen ikke at påvirke hverken §3 
områder eller Natura 2000 områder. 

 
 
Det forventes ikke, at projektet kan påvirke områder uden for 
virksomhedens område 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske 
ændringer af vandområder eller 

grundvandsforekomster? 

 
X Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. 

 
Oplag af affaldstræ/genbrugstræ mm. skal placeres på 
befæstet areal med mulighed for kontrolleret opsamling 
af overfladevandet.  
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

 
X Kronospan ligger i et område med 

drikkevandsinteresser. 

 
Oplag af affaldstræ/genbrugstræ mm. skal placeres på 
befæstet areal med mulighed for kontrolleret opsamling 
af overfladevandet. Der forventes således ikke at være 
risiko for forurening af jord- og grundvand pga. 
projektet.  

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 
x 

 
Området er områdeklassificeret samt registreret som 

V1 (lokalitetsnr. 721-00013) 

 
Intet at bemærke.  

38. Er projektet placeret i et 

område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse.? 

 
x Udpegningen i kommuneplaner har til formål at forebygge 

skader ved oversvømmelse eller erosion og skal give 

mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden 

tilvejebringelse af en lokalplan. 

 

Der henvises til de gældende kommuneplaner. 

 

 
Intet at bemærke.  
 
 
 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 
x Områderne kan ses her: 

http://www.klimatilpasning.dk/vaerktoejer/oversvoemmels
eskort.aspx 

 

 
Intet at bemærke 
 

40. Er der andre lignende anlæg 

eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må 

forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold)? 

 x     Miljøstyrelsen har ikke kendskab til andre projekter, 
som kan medføre en kumulativ påvirkning af miljøet.  

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 x      
Intet at bemærke 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet 

inden ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger med 

  
 Ændringen i vilkåret søges for at få bedre mulighed 
for at aflæsse råvarer til oparbejdning i 
genbrugsanlægget. Der vil samtidig med ændringen 
ske en forbedring af forholdene på virksomheden. 

 
Intet at bemærke. Kronospan har ikke oplyst, hvilke 
forbedringer af forholdene på virksomheden, som 
projektet medfører.  



 

 

 

 

 

 

11 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

henblik på at undgå, forebygge, 

begrænse eller kompensere for 

væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet? 

 

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

 x       Der er tale om en lovliggørelse. Projektet giver ikke anledning til anlægsændringer.  

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  
anlægsfasen 

driftsfasen 

     x   
 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x   

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, 

herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer 

x     

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x   
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

x     

Tænkes projektet placeret i 
Vadehavsområdet 

 x       
 

Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

     x   
 

Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder 

     x   
 

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

     x   
 

1.     Nationalt:           
2.     Internationalt (Natura 2000):         

 

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

     x    

Det fremgår af Syddjurs Kommunes vurdering, at projektet ikke forventes at påvirke bilag IV arter. 
Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering. 
 
 
 
 
 

Forventes området at rumme 
danske rødlistearter 

     x 
 

 
 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 

fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet 

     x      
 

      Overfladevand:               

      Grundvand:            

      Naturområder:           
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

      Boligområder (støj/lys og Luft):           

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

     x   
 

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

     x   Pindstrup by ligger tæt på virksomheden, men det forventes ikke, at de ansøgte 
vilkårsændringer vil påvirke naboer.  
 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

 

     x   Oplag af affaldstræ/genbrugstræ mm. skal placeres på befæstet areal med mulighed for 
kontrolleret opsamling af overfladevandet. Der forventes således ikke at være risiko for 
forurening af jord- og grundvand pga. projektet. Evt. miljøpåvirkning i form af diffust støv 

Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

          Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres. 

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

         Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres. 
 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

         
 Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres. 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed          Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres. 

Miljøpåvirkningens:          Der stilles vilkår i miljøgodkendelsen, som sikrer, at eventuelle miljøpåvirkninger minimeres. 
 
 
 

Varighed 

Hyppighed 
Reversibilitet 

        

         
 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 

krav om miljøvurdering:  

  Projektet forventes ikke at kunne påvirke miljøet væsentligt. 

Dato:_______1. marts 2022______________ Sagsbehandler:______Marianne Ripka 
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Bilag E. Lovgrundlag 

Ikke nødvendigvis udtømmende.  

 

Love 

Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019. 

Planloven (PL): 

Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning. 

  Miljøvurderingsloven (MVL): 

Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), nr. 973 af 25. juni 2020.  

  Naturbeskyttelsesloven: 

Lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse, nr. 240 af 13. marts 2019. 

 

Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. juni 2021. 

Standardvilkårsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 1537 af 9. 

december 2019. 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. 

for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 244 af 

22. februar 2021.  

Affaldsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om affald, nr. 2159 af 9. december 2020. 

Miljøtilsynsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.  

Luftkvalitetsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten, nr. 1472 af 12. december 

2017. 

Affaldsforbrændingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald, nr. 1271 af 21. november 2017. 

Store fyr-bekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fy-

ringsanlæg, nr. 2120 af 13. december 2020. 

MCP-bekendtgørelse: 

Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1535 af 9. decem-

ber 2019. 

Biomassebekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om biomasseaffald, nr. 84 af 26. januar 2016. 

Træaffaldsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbej-

dende virksomheder, nr. 1471 af 12. december 2017. 

december 2020. 

Habitatbekendtgørelsen: 
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Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-

sesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1595 af 6. december 2018. 

Brugerbetalingsbekendtgørelsen: 

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om mil-

jøbeskyttelse og anvendelse af gødning m.v., nr. 2007 af 11. december 2020. 

Click or tap here to enter text. 

   

 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

Miljøgodkendelsesvejledningen:  

https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/ 

Luftvejledningen:  

Vejledning nr. 12415 af 1. januar 2001, om begrænsning af luftforurening fra virk-

somheder. https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-

6/pdf/87-7944-625-6.pdf 

B-værdivejledningen:  

Vejledning nr. 20/2016 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/08/978-

87-93529-02-1.pdf 

   

 

 

 

 

BREF-noter 

Se oversigt på: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/ 
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