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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af ny
protamylassetank på Karup Kartoffelmelfabrik
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 18. marts 2014 modtaget en ansøgning fra
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. om godkendelse til etablering af en ny
protamylassetank.
Afgørelse
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at etablering samt drift af ny
protamylassetank ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår.
1
Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte
kræver tilladelse efter en anden lovgivning.
Oplysninger i sagen
Der etableres en ny protamylassetank på ca. 5000 m3 i tilknytning til
virksomhedens øvrige tanke på Åhusevej, matr. Nr. 3a, Karup By, Karup.
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. ønsker en øget kapacitet til protamylasse, dels
for at kunne mindske en energikrævende opkoncentrering af protamylassen og
dels af hensyn til en øget produktion fra kommende kampagne.
Protamylasse (næringsholdigt inddampet kartoffelfrugtvand) anvendes som
gødningsmiddel på landbrugsjord. Protamylassen afhentes i tankbiler.
Afhentningen sker uden for kampagneperioden.
Protamylassetanken udføres som en delvist nedgravet betonelementtank med fast
overdækning. Tanken er indvendigt foret med en HDPE-lining og udstyret med
niveaumåler, og der afgives alarm ved overfyldning og ved hurtige niveaufald.
Rundt om tanken etableres omfangsdræn, der føres til inspektionsbrønd.
Miljøstyrelsens vurdering
I 2013 søgte Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. om etablering af en tilsvarende
tank. Da virksomhedens daværende miljøgodkendelse ikke indeholdte de
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nødvendige vilkår i forbindelse med indretning og drift af protamylassetanken, var
det nødvendigt at fastsætte vilkår herfor i en miljøgodkendelse (meddelt 22.
august 2013). Efterfølgende - i afgørelse af 17.december 2013 - er virksomhedens
samlede miljøforhold blevet revurderet og drift af protamylassetankene er nu
reguleret af vilkårene i denne afgørelse.
Den større mængde protamylasse vurderes ikke at medføre en forøgelse af den
godkendte forurening. Afhentning af protamylassen vil medføre 5-6 ekstra
transporter dagligt, men da afhentningen i al overvejende grad sker uden for
kampagneperioden, og de fleste transporter foregår i dagtimerne fra kl 7 og 18,
vurderer Miljøstyrelsen ikke, at de ekstra transporter vil kunne betyde
overskridelse af gældende støjgrænser.
Den øgede produktion i øvrigt vil ske inden for rammerne af gældende vilkår, og
vil alene ske ved at udvide antallet af kampagnedage, således at der på den enkelte
produktionsdag ikke vil ske en øget aktivitet hverken omkring
produktionsmængde eller antal transporter.
Det er Miljøstyrelsens vurdering at de ansøgte ændringer ikke giver anledning til
forøget forurening i forhold til virksomhedens godkendelse eller giver anledning til
ændring af eksisterende vilkår, eller fastsættelse af nye vilkår. De anmeldte
ændringer er derfor ikke godkendelsespligtige.
Miljøstyrelsen har vurderet, at projektet ikke kan betragtes som en væsentlig
ændring. Modtagelse af annoncen har derfor ikke været annoncerer i henhold til §
2
17 i Godkendelsesbekendtgørelsen
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening af 19. maj 2014 vurderet, at
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

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
lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø
eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om
afgørelsen
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen
Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk.
Klagen skal være modtaget senest den 17. juni 2014 kl. 16.00. Miljøstyrelsen
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
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Klagegebyr
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til
500 kr.
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet
modtager ikke check eller kontanter.
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist
på 14 dage, afvises klagen fra behandling.
Gebyret tilbagebetalt, hvis
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste
ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet.
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en 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 man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Kopi til:
Viborg Kommune, viborg@viborg.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk
Embedslægeinstitutionen Nord, senord@sst.dk

Med venlig hilsen

Ida Hansen
72 54 42 37
idhan@mst.dk
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