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Påbud om ændring af miljøgodkendelsens vilkår Luft 1.1, Luft 8.1 og 
Luft 8.2 
 
Cheminova har med brev af 3. januar 2012 fremsendt dokumentation for 
opfyldelse af vilkår Luft 1.1.  
 
Desuden er der søgt om ændring af vilkår Luft 8.1 og Luft 8.2 således, at 
kravet om, at stoffer, som der ikke foreligger en emissionsgrænse og en B-
værdi til, automatisk betragtes som hovedgruppe 1 klasse I stoffer, bortfal-
der. 
 
I stedet ønsker Cheminova, at stofferne vurderes ud fra oplysninger om 
beslægtede stoffer. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus træffer hermed afgørelse om ophævelse af vilkår Luft 
1.1 og om ændring af vilkår Luft 8.1 og Luft 8.2: 
 
Vilkår Luft 1.1   Vilkåret ophæves. 
 
Vilkår Luft 8.1 I afsnit ”Emissionskrav til stoffer i hovedgruppe 1”, fjernes 

nedenstående tekst: 
 

”Alle organiske stoffer, der anvendes ved eller fremstilles i forbin-
delse med triazolproduktionen, henregnes til hovedgruppe 1, 
klasse 1, med en massestrømsgrænse på 0,5 g/h og en emissi-
onsgrænseværdi på 0,25 mg/Nm3 hvis der ikke er fastsat anden 
værdi, og hvis Miljøstyrelsen ikke har fastsat en anden hoved-
gruppe/klasse for stoffet.”   

 
Vilkår Luft 8.2 Under tabellen i vilkåret fjernes flg. tekst: 

 

”Alle organiske stoffer, der anvendes ved eller fremstilles i forbin-
delse med produktionen i Triazol-anlægget, henregnes til hoved-
gruppe 1, klasse 1, med en B-værdi på 0,001 mg/m3, hvis der ikke 
fastsat anden B-værdi, og hvis Miljøstyrelsen ikke har fastsat en 
anden hovedgruppe/klasse for stoffet. 1)  

 
Alle organiske stoffer, der anvendes ved eller fremstilles i forbin-
delse med produktion og formulering af Clodinafop, henregnes til 
hovedgruppe 1, klasse 1, med en B-værdi på 0,001 mg/m3, hvis 
der ikke er fastsat anden B-værdi, og hvis Miljøstyrelsen ikke har 
fastsat en anden hovedgruppe/klasse for stoffet. 2)” 

 
Afgørelsen er truffet som påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1. 
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Cheminovas oplysninger 
 
Vilkår Luft 1.1 
Ifølge vilkår Luft 1.1 skal Cheminova fremsende redegørelse for, om der 
foreligger oplysninger, som kan begrunde en ændret klassificering af mo-
noglym 1 (der er klassificeret som et hovedgruppe 1 klasse I stof, jf. vilkår 
Luft 8.1 og 8.2). 
 
Desuden skal der ifølge vilkår Luft 1.1 fremsendes redegørelse for mulighe-
derne for at nedbringe emission af monoglym så kravene i vilkår Luft 8.1 
kan overholdes. 
 
Cheminova har med brevet af 3. januar 2012 fremsendt redegørelse iht. 
vilkår Luft 1.1. 
 
Klassificering af monoglym 
Af det fremsendte fremgår det, at monoglym bør betragtes som et hoved-
gruppe 1 klasse II stof med en B-værdi på 0,015 mg/m3 og en emissions-
grænse på 2,5 mg/m3 og en massestrømsgrænse på 25 g/time. 
 
Dokumentation for den ønskede ændring af klassificeringen af monoglym er 
fremsendt i form af en videnskabelig rapport baseret på eksisterende data. 
Rapporten er udarbejdet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 5/2006 ”Metode til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i 
jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden”. 
 
Cheminova overholder de foreslåede grænseværdier for monoglym. 
 
Muligheder for at nedbringe emissionen af monoglym 
Der er udført flere tekniske tiltag til nedbringelse af tabet af monoglym. Dis-
se tiltag har haft en positiv effekt. 
 
Der er ikke fremsendt oplysninger om yderligere muligheder for at nedbrin-
ge emissionen af monoglym og udgifter knyttet hertil, men det oplyses, at 
der fortsat arbejdes på at nedbringe tabet. 
 
Luft 8.1 og 8.2 
Der ansøges om, at den i vilkårene fastlagte praksis om, at alle stoffer, hvor 
der ikke er fastlagt en B-værdi og en emissionsgrænse, regnes som hoved-
gruppe 1 klasse 1 stoffer ophæves. Det betyder, at vilkår Luft 8.1 og 8.2 
skal justeres i overensstemmelse hermed. 
 
I stedet ønskes anvendt en praksis, hvor Miljøstyrelsen fastlægger grænse-
værdierne ud fra kendskab til grænseværdier for lignende stoffer. 
 

                                                 
1 Ethylen glycol dimethyl ether 
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Miljøstyrelsens vurdering 
 
Ad Luft 1.1 
Der er fremsendt dokumentation iht. vilkår Luft 1.1. Miljøstyrelsen er viden-
de om, at virksomheden har arbejdet med at nedbringe tabet igennem læn-
gere tid. Dog er der ikke fremsendt oplysninger om yderligere muligheder 
for at nedbringe emissionen af monoglym og udgifter hertil. Vilkåret ophæ-
ves, da det ikke længere er relevant.  
 
Af det fremsendte fremgår det, at monoglym bør betragtes som et hoved-
gruppe 1 klasse II stof med en B-værdi på 0,015 mg/m3 og en emissions-
grænse på 2,5 mg/m3 og en massestrømsgrænse på 25 g/time.  
 
Da monoglym ikke er indplaceret i Luftvejledningen er stoffet hidtil konser-
vativt blevet henregnet tilhovedgruppe 1 klasse 1 med en B-værdi på 0,001 
mg/m3 og en emissionsgrænse på 0,25 mg/m3. Den foreslåede B-værdi 
ligger på niveau med eller under B-værdien for andre ethere. 
 
Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger til dokumentationen, og grænsevær-
dierne vil blive justeret iht. det ansøgte i miljøgodkendelsen (aftale Luft A2 
og A4). 
 
Ad vilkår Luft 8.1 og 8.2 
Miljøstyrelsen finder, at klassificering af nye stoffer (som der ikke foreligger 
en B-værdi for) bør ske på baggrund af data for stofferne og for sammenlig-
nelige stoffer.  
 
Vilkår Luft 8.1 og 8.2 justeres i overensstemmelse med ovenstående. Det 
betyder, at der bliver behov for at klassificere stoffer, som emitteres fra 
Triazolområdet og Clodinafop-produktionen.  Dette vil blive gjort efterføl-
gende i aftale Luft A2 og A4. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 20. november  2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. 



   

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Aarhus. 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 geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Hans Sand Kristensen Anne-Louise Rønlev 
Biolog Civilingeniør 

anjro@mst.dk haskr@mst.dk
Dir. tlf.: 72 54 43 75 Dir. tlf.: 72 54 44 48 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Cheminova A/S miljo_cheminova@cheminova.dk; 
Lemvig Kommune lemvig

 4 

.kommune@lemvig.dk; 
Naturstyrelsen Vestjylland ves@nst.dk; 

midt@sst.dkEmbedslægerne Midtjylland ; 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4 at@at.dk; 
Beredskabsstyrelsen brs@beredskabsstyrelsen.dk; 

mvjyl-opa@politi.dkMidt- og Vestjyllands Politi ; 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk; lemvig@dn.dk; 
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd ajj-7600@webspeed.dk; 
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