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Afgørelse om, at co-processing af rapsolie ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)  
 
Miljøstyrelsen har den 7. marts 2022 modtaget jeres ansøgning via  BOM om tilla-
delse til at co-processe rapsolie på raffinaderiet. 
 
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 miljøvurde-
ring (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 
 
Begrundelse 
Co-processing af rapsolie medfører ikke ændringer på anlægget eller i raffinaderi-
ets påvirkning af omgivelserne. Ligeledes ændres der ikke på raffinaderiets risiko-
mæssige påvirkning af omgivelserne.  
  
Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A. 
 
Miljøstyrelsen begrunder afgørelsen med at: 

• Der er ingen øgede emissioner i forhold til luft, lugt, støj, spildevand og emis-
sioner til jord og grundvand. 

• Der er ingen anlægsændringer. 

• Der er ingen påvirkninger af Natura 2000 områder, bilag IV arter og anden 
beskyttet natur, herunder § 3 områder eller rød- og gullistede arter. 

 
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 

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

1976 af 27. oktober 2021 
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Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 
fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be-
føjelser for anlægget, jf. 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2.  Ansøgningen 
er vedlagt som bilag A. 
 
 
Co-processing af rapsolie er omfattet af bilag 2, pkt. 13a i miljøvurderingsloven.  
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Fredericia Kommune. 
 
Kommentarer modtaget til sagen: 
Fredericia Kommune har gennemgået ansøgningsmaterialet og har følgende be-
mærkninger: 
  
Kommunens planlægning  
Crossbridge Energy, Raffinaderiet er beliggende i et område uden lokalplan men 
indenfor kommuneplanområde nr. N.E.3A - Erhvervsområde i Fredericia Nord, ud 
mod Ydre Ringvej. Der er ikke ændret i rammerne for N.E.3A i forbindelse med re-
vision af kommuneplanen. Tilsvarende er de tilstødende erhvervsrammer N.E.3B, 
N.E.3C, N.E.2A og N.E.2B samt landrammen T.L.2. heller ikke ændret.  
 
Særligt ved risikovirksomheder  
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed. 
Det er i forbindelse med ansøgning i BOM oplyst, at rapsolien ikke i sig selv er op-
fattet af risikobekendtgørelsen, men da projektet indebærer hydrotreating af raps-
olie sammen med gasolie, anses projektet for at være omfattet af risikobekendtgø-
relsen. Det oplyses supplerende, at der f.eks. kan være en øget risiko for korrosion. 
 
Vi (kommunen) vil gerne orienteres om resultatet af risikosagsbehandlingen, her-
under Miljøstyrelsens vurderinger og accept efter risikobekendtgørelsen og evt. 
ændringer i risikoforhold og udlagte risikozoner som følge af projektet.  
 
Støj  
Ved gennemgang af det modtagne materiale ses der ikke at foreligge oplysninger 
om støjudbredelsen fra driften af de berørte anlæg. Det er Fredericia Kommunes 
opfattelse, at det ved vilkår sikres, at støjbidraget ved ændret drift af de berørte an-
læg vil ligge på et niveau, som må betegnes som negligeabelt, og dermed ikke giver 
anledning til forøgelse af virksomhedens samlede støjbelastning i omliggende om-
råder.  
 
Luft  
Ved gennemgang af det modtagne materiale kan det konstateres, at det oplyses, at 
der ikke forekommer forøget luftforurening i forbindelse med ændret drift af an-
læggene. Det er Fredericia Kommunes opfattelse, at det ved vilkår skal sikres, at 
immissionskoncentrationsbidraget for de udledte stoffer ved driftsændringen ikke 
giver anledning til overskridelse af de gældende B-værdier udenfor virksomhedens 
eget areal for de emitterede stoffer. Ligeledes skal det sikres, at der ikke emitteres 
stoffer eller stofmængder der giver anledning til forøget lugtimmissionskoncentra-
tionsbidrag i omgivelserne udenfor virksomhedens eget areal.  

                                                             
2Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendt-

gørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 

 



   

 
Spildevand  
Raffinaderiet er beliggende i et område, som jf. Fredericia Kommunes spilde-
vandsplanen er spildevandskloakeret (Kloak opland F3-23). Det oplyses i ansøg-
ningsmaterialet at der ikke er ændringer i spildevandsforhold og befæstede area-
ler. Det oplyses endvidere i ansøgningsmaterialet (VVM-skema), at det vand der 
dannes i processen behandles i surtvandsanlægget sammen med øvrigt proces-
vand, og at den dannede vandmængde er ubetydelig i forhold til hele raffinaderiets 
spildevandsmængde.  
 
Afledning af spildevand fra Crossbridge Energy er omfattet af og skal følge kravene 
i tilslutningstilladelse af 9. juli 2010.  
 
Trafikale forhold  
Crossbridge Energy oplyser, at den ansøgte aktivitet vil generere 5 lastbiler i døgnet 
det er derfor ikke et problem i forhold til trafikken. 
 
Beskyttede naturtyper  
Nærmeste beskyttede natur jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er to mindre søer, som 
er mere end 600 m syd for de ansøgte aktiviteter. Nærmeste beskyttede vandløb 
ligger mere end 1.500 m vest for de ansøgte aktiviteter. De ansøgte aktiviteter vur-
deres på grund af afstanden ikke at medføre en væsentlig negativ påvirkning af de 
beskyttede naturområder. 
 
Vurdering i henhold til Habitat-bekendtgørelsen  
I henhold til § 7, 8 og 11 i ”Bekendtgørelse om udpegning og administration af  
Internationale naturbeskyttelsesområde samt beskyttelse af visse arter” (bek. nr. 
1240 af 24. oktober 2018) skal ansøgningen omfatte en konkret vurdering af på-
virkningen af udpegede områder og arter.  
 
Habitatområde, ramsarområde og fuglebeskyttelsesområde.  
Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en 
afstand af godt 5 km fra de ansøgte aktiviteter. Lillebælt, som er nærmeste ramsar-
område, fuglebeskyttelsesområde og også EF-habitatområde ligger ca. 12 km fra 
virksomheden. Når afstanden tages i betragtning, vurderes de ansøgte aktiviteter 
hos virksomheden ikke at have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, 
der udgør udpegningsgrundlaget for ovennævnte beskyttede områder. 
 
Bilag IV-arter 
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have le-
vested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted på arealer omkring virk-
somheden. På baggrund af faglig rapport nr. 635 og rapport nr. 322 fra Danmarks 
Miljøundersøgelser er der inden for et 10x10 km kvadrat fundet følgende bilag IV-
arter i området, hvor virksomheden er placeret: vandflagermus, sydflagermus, od-
der, markfirben og stor vandsalamander.  
 
De ansøgte aktiviteter hos virksomheden vurderes ikke at yde skadelig virkning på 
bestanden af bilag IV-arter eller at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområ-
der for de nævnte arter. 
 
Natura 2000-områder  
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper 
i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, da 
der ikke ændres i raffinaderiets påvirkning af omgivelserne.  



   

 
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, da der ikke 
ændres i raffinaderiets påvirkning af omgivelserne. 
 
 
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 23. 
maj 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. 
 
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.naevneneshus.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/MitID.  
 
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 

http://www.mst.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


   

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 20. juni 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 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 efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-
gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu-
lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsæt-
tende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan på-
byde 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, jf. miljøvur-
deringslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en rets-
sag ved domstolene. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Grahn Nielsen 
 
 
Kopi til: 
Fredericia Kommune 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
Friluftsrådet 
 
 
Bilag: 
Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema  
 

http://www.domstol.dk/

