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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af varmekammer
ved DMT-anlæg
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 19. februar 2015 modtaget ansøgning
fra Cheminova A/S om etablering af varmekammer til behandling af hjælpestoffer på Dimethoate-anlæg.
Afgørelse
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at varmekammeret ikke giver
anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter
miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det
ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.
Oplysninger i sagen
Varmekammeret ønskes anvendt til opvarmning af viskøse overfladeaktive
stoffer eller opsmeltning af tilsvarende faste stoffer, så de lettere kan
håndteres i produktionsanlægget.
Varmekammeret består af en isoleret elektrisk opvarmet container med
plads til maksimalt 8 IBC/palletanke, svarende til ca. 8 tons i palletanke
eller tromler. Maksimal temperatur i varmekammeret er 50 °C med
automatisk nedlukning af varmekilde, når maksimal temperatur opnås. I
bunden af varmekammeret er en opsamlingskapacitet på 1000 l, svarende
til den største beholder, der kan placeres i kammeret.
Varmekammeret ønskes opstillet nord for pumpestation til spildevand sydvest for DMT-anlægget på nyetableret asfalteret areal, som har opkant
mod ubefæstet areal og fald til eksisterende befæstet areal med brønd til
opsamling af overfladevand.
Varmekammeret i sig selv giver ingen emissioner til luft eller vandsystemer. Da der er tale om et oplag i lukkede beholdere, temperaturreguleret til
maksimalt 50° C, vurderes der ikke at være behov for udluftning med kontrolleret luftafkast.

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Der er foretaget en vurdering af behovet for en systematisk sikkerhedsanalyse i henhold til P 471 i Cheminovas miljøledelsessystem. Vurderingen er,
at en sådan analyse ikke er påkrævet, da der hverken indgår ny kemi,
kendt kemi uden for normale rammer eller er en teoretisk mulighed for
større uheld.
Begrundelsen herfor er, at varmekammeret ikke vil blive benyttet til kemisk
ustabile stoffer, brandfarlige væsker, stoffer omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1 (Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006) eller
stoffer/produkter med høj toksicitet, jf. afsnittet "Teknisk beskrivelse".
Det vurderes, at ændringen er omfattet af det gældende kommuneplantillæg med VVM-redegørelse, Lemvig Kommune, Rammeområde 9E 1.1,
af februar 2010, samt at lokalplan nr. 127 E.21.01/2007 er fuldt dækkende
for projektet.
Lemvig Kommunes bemærkninger
Lemvig Kommune har i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 8, stk.
2, fremsendt sine bemærkninger til ansøgningen den 27. februar 2015.
Kommunen har redegjort for:
- Kommunens holdning til spildevandsforhold.
- Kommunens holdning til trafikale forhold, som ikke vurderes at
kræve ændringer.
- Forholdet til kommunens planlægning, hvor kommunen finder, at
projektet er i overensstemmelse med lokalplanens formål og
bestemmelser.
- Forholdet til handleplaner til efterlevelse af naturplaner.
- Forholdet til handleplaner til efterlevelse af vandplaner.
- Oplysninger om bilag 4-arter i Habitatdirektivet
Lemvig Kommunes beredskab har den8. maj 2015 oplyst, at det ikke har
bemærkninger til etableringen af varmekammeret, da kammeret hverken
skal håndtere brandfarlige eller akut toksiske stoffer.
Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte er omfattet af Kommuneplantillæg
med VVM-redegørelse for udvidelse/ændring af eksisterende anlæg og
produktioner på Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010.
Miljøstyrelsen vurderer, at etableringen af et varmekammer til behandling
af hjælpestoffer ikke medfører øget forurening eller risiko.
Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og
Miljøklagenævnet:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Sundhedsstyrelsen
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har
klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§
99 og 100
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og
Miljøklagenævnet. 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 den myndighed, der har truffet
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler
gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende
en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 24. juni 2015.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet
bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen
begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller
ophæve afgørelsen.
Søgsmål
Hvis du ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal
det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.
Med venlig hilsen
Anders T. Kristensen
Biolog
antkr@mst.dk
Dir. tlf.: 72 54 43 84
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Kopi til:
Lemvig Kommune
Embedslægeinstitution Nord
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Nord
Beredskabsstyrelsen
Midt- og Vestjyllands Politi
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd

lemvig.kommune@lemvig.dk;
senord@sst.dk;
at@at.dk;
brs@brs.dk;
mvjyl-opu@politi.dk;
dn@dn.dk; lemvig@dn.dk;
ajj-7600@webspeed.dk;
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