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1. INDLEDNING 
Cheminova A/S er en kemisk virksomhed, hvis hovedprodukter omfatter 
plantebeskyttelsesmidler. Virksomheden ligger på halvøen Rønland med 
betydelig afstand til nærmeste naboer. 
 
Cheminova har med ansøgning af 13. juli 2011 søgt om at opstille et uden-
dørs varmekammer til opvarmning af diverse kemikalier til brug i Forsøgsaf-
delingen. Cheminova har den 28. juni 2012 fremsendt revideret ansøgning 
om brug af varmekammer, idet der nu ikke længere søges om tilladelse til 
avendelse af varmekammeret til brandfarlige væsker.  
 
I Forsøgsafdelingen findes allerede to smeltekar, der har en samlet kapaci-
tet på 8 stk. 200 l tromler. Ved opstilling af varmekammeret øges kapacite-
ten til 32 stk. 200 l tromler. 
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed miljøgodkendelse til det ansøgte.  
 
Det ansøgte vurderes at være omfattet af Kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse for Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010. 
 

1Forsøgsafdelingen er omfattet af risikobekendtgørelsen , og til ansøgningen 
af 28. juni 2012 er vedlagt opdaterede afsnit til sikkerhedsrapporten for For-
søgsafdelingen. En sikkerhedsanalyse har vist, at varmekammeret medfø-
rer forøget risiko for større uheld. Det skyldes, at der bl.a. vil ske opvarm-
ning af MP-3 i Solvesso 200 ND (methyl-parathion i opløsningsmidlet Sol-
vesso 200 ND). Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet de nød-
vendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld fra var-
mekammeret og begrænse virkningerne for mennesker og miljø af sådanne 
uheld.  
 
Det ansøgte giver ikke anledning til produktion af spildevand og affald eller 
forøget støjemission af betydning.  
 
Luftforurening reguleres af gældende vilkår i virksomhedens miljøgodken-
delse, som bl.a. indeholder måleprogram for emissioner til luften. Stoffer, 
som emitteres i forbindelse med det ansøgte, er omfattet af måleprogram-
met.  
 
Det er vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte supplerende vilkår for 
det ansøgte. 
 
Det vurderes, at den ansøgte ændring ved sin art, størrelse og beliggenhed 
kan gennemføres uden væsentlige gener for omgivelserne og uden væsent-
lig virkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med vilkårene i 
virksomhedens miljøgodkendelse.   
 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, 
meddeler Miljøstyrelsen hermed miljøgodkendelse til opstilling af varme-
kammer ved Forsøgs-afdelingen. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Der er ved afgørelsen ikke fundet behov for fastsættelse af supplerende 
vilkår. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har redegjort for, at der er truffet 
de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen 
ved anvendelse af den bedste teknologi.  
 
Desuden vurderes det, at opstiling og brug af vamekammeret kan ske uden 
at det indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter i de 
nærliggende naturbeskyttelsesområder. Det ansøgte vurderes at være om-
fattet af Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Rønland/Cheminova 
A/S fra februar 2010. 
 
Den ansøgte ændring giver ikke anledning til en ændring i kørsel til og fra 
virksomheden. Al til- og frakørsel foregår ad Thyborønvej, som er eneste 
adgangsvej til virksomhedens område. 
 
Der udledes ikke spildevand i forbindelse med det ansøgte projekt. 
 
Gældende vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse (kaldet totalgodkendel-
se i det følgende) omfatter bl.a. løbende udførelse af luftmåleprogram for 
emissioner til luft - herunder for de stoffer, som emitteres fra varmekamme-
ret. 
 
Det er vurderet, at der ikke er behov for at fastsætte vilkår for det ansøgte. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Varmekammerets dimensioner er begrænsede. Kammeret kan indeholde 
24 stk. 200 l tromler og opstillingen indebærer ikke andre bygningsmæssige 
ændringer. 
 
Det ansøgte vurderes at være omfattet af Kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse for udvidelse/ændring af eksisterende anlæg og produktioner på 
Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010. 
 
Rønland er delvist omgivet af Natura 2000-områder udpeget som Ramsar- 
og fuglebeskyttelsesområder. I en afstand af mere end 4 km er beliggende 
et habitatområde. Endvidere er Harboøre Tange og kystzonen på den sydli-
ge del af Rønland § 3-område (strandeng). Det er i VVM-redegørelsen vur-
deret, at de af redegørelsen omfattede udvidelser/ændringer ikke indebærer 
forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller med-
fører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er 
udpeget for. 
 
Virksomhedens placering fremgår af virksomhedens totalgodkendelse. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Vilkår vedr. generelle forhold fremgår af virksomhedens totalgodkendelse.  
Heraf fremgår det bl.a., at meddelte miljøgodkendelser bortfalder, hvis de 
ikke er taget i brug inden 2 år fra meddelelse af godkendelse. 
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3.2.3 Indretning og drift 
Vilkår for indretning og drift fremgår af virksomhedens totalgodkendelse. 
Opvarmning af kemikalier i Forsøgsafdelingen foregår i dag i 2 smeltekar 
der har en samlet kapacitet på 8 stk. 200 l tromler. Etableringen af varme-
kammeret vil øge den samlede kapacitet til 32 stk. 200 l tromler 
 
Det ansøgte giver ikke anledning til at fastsætte ændrede/supplerende vil-
kår for indretning og drift. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Luftforurening fra virksomheden reguleres af gældende vilkår i virksomhe-
dens totalgodkendelse.  
 
Beholdere i kammeret vil stå med let løsnet spuns/låg for at hindre trykop-
bygning, når temperaturen stiger. Under drift er der ikke emission fra var-
mekammeret, da den varme luft cirkulerer internt i kammeret, som er tryk-
prøvet. Når lågerne åbnes, stopper den interne luftcirkulation, mens en an-
den ventilator starter, så der trækkes frisk luft fra døråbningen og ind i 
kammeret. Denne luft afkastes til atmosfæren.  
 
Det vurderes, at emissionen fra kammeret vil ligge på et meget lavt niveau – 
lavere end ved tilsvarende opvarmning i smeltekar. Kammeret åbnes kun få 
gange pr. døgn, og temperaturen i kammeret ligger på et niveau, hvor de 
opvarmede kemikaliers damptryk er lave. Derfor vil der kun være få mindre 
emissioner forbundet med brugen af kammeret. 
 
Vilkår Bas 7.1 i virksomhedens miljøgodkendelse (kaldet totalgodkendelse i 
det følgende) omfatter krav om løbende udførelse af luftmåleprogram for 
lokale udledninger/afkast og rumventilation for virksomhedens produktions-
afsnit, herunder for Forsøgsafdelingen.  
 
De væsentligste stoffer, som emitteres fra Forsøgsafdelingen er omfattet af 
det gældende måleprogram iht. miljøgodkendelsens vilkår Bas 7.1, aftale 
Bas A3. Afkastet fra varmekammeret er dog ikke omfattet af aftalen, og der 
skal derfor udføres screeningsmålinger jf. vilkår Bas 7.2, med henblik på 
tilpasning af måleprogrammet i vilkår Bas 7.1 (jf. aftale Bas A3).  
 
Emissionen af forurenende stoffer vurderes at være meget lav. Det vurde-
res derfor, at der ikke er behov for at fastsætte supplerende vilkår for luft-
forurening. 
 
3.2.5 Lugt 
Det ansøgte er uden betydning for lugtemissionen fra virksomheden. Der er 
derfor ikke stillet supplerende vilkår herom.  
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der forekommer ikke spildevand fra varmekammeret.  
 
3.2.7 Støj 
Den ansøgte ændring er uden betydning for støjemissionen fra virksomhe-
den. Der er derfor ikke stillet vilkår herom. 
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3.2.8 Affald 
Der fremkommer ikke nyt affald, som følge af opstillingen af varmekamme-
ret. Der er derfor ikke fastsat herom. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Ikke relevant for projektet. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Der er i basisvilkårene i virksomhedens totalgodkendelse stillet krav vedr. 
jord og grundvand. Den ansøgte ændring giver ikke anledning til øget risiko 
for jord- og grundvandsforurening, idet kammeret er udstyret med et opsam-
lingskar på 1.000 liter (nok til at rumme indholdet af største beholder, som 
kan placeres i kammeret) 
 
3.2.11 Til- og frakørsel 
Projektet giver ikke anledning til ændring i til- og frakørsel til /fra virksomhe-
den. Al til- og frakørsel foregår ad Thyborønvej, som er eneste adgangsvej 
til virksomhedens område. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Totalgodkendelsen rummer vilkår for årlig indberetning i hhv. basisvilkår og 
vilkår for luftemissioner. Der vurderes ikke at være behov for at fastsætte 
yderligere vilkår. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor. 
Det vurderes, at der ikke behov for at fastsætte yderligere vilkår. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 

2Det ansøgte er omfattet af risikobekendtgørelsen , og der er udarbejdet sup-
plement til sikkerhedsrapporten for Forsøgsafdelingen, som er vedlagt an-
søgningen om miljøgodkendelse.  
 
Cheminova har i sikkerhedsrapporten vurderet, at det ansøgte indebærer 
risiko for et større uheld som følge af opvarmning af bl.a. MP-3 i Solvesso 
200ND. Blandingen er mærket giftig (mærket Tx og R26/28 iht. klassifice-
ringsbekendtgørelsen3), og ved for høj temperatur kan ske en krakning, hvor-
ved der frigives de giftige gasser dimethylsulfid og SO2. Det fremgår samtidig 
af sikkerhedsrapporten, at sandsynligheden for krakning er meget lille og at 
reaktionstiden, før der kan ske krakning, er mange timer. 
 
Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at stille supplerende vilkår i 
relation til risikomæssige forhold. Desuden vurderes det, at de gældende 
vilkår er dækkende, og at virksomheden har truffet de nødvendige foran-
staltninger med henblik på at forebygge større uheld fra varmekammeret og 
begrænse virkningerne for mennesker og miljø fra sådanne uheld.  
 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 50 af 12. januar 2011 om klassificering, emballering, 
mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. 
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3.2.15 Ophør 
Der er i virksomhedens totalgodkendelse stillet vilkår herfor. Miljøstyrelsen 
vurderer, at der ikke er behov for at stille yderligere vilkår herom.  
 
3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
 
Der findes ikke specifikke BREF-dokumenter for Forsøgsafdelingen. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Lokalavisen Lemvig 
den 16. august 2011. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende an-
søgningen. 
 
Udkast til afgørelse er sendt til virksomheden til kommentering. Virksomhe-
den har oplyst ikke at have oplysninger til udkastet. 

 8 



   

4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens totalgodkendelse og 
gives under forudsætning af, at vilkårene i totalgodkendelsen overholdes.  
 
Nærværende godkendelse indarbejdes i virksomhedens totalgodkendelse, 
som foreligger på elektronisk form på Miljøstyrelsens hjemmeside 
(www.mst.dk) og hvori alle meddelte afgørelser indarbejdes. 
 
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, 
der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været ud-
nyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkt D 106 ”virksomheder, der 
fremstiller plantebeskyttelsesmidler”.   
 
4.1.3 Revurdering 
Afgørelsen skal revurderes i år 2019. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen 
Der henvises til afsnit 3.2.14.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Det ansøgte 
vurderes at være omfattet af Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for 
Rønland/Cheminova A/S fra februar 2010. Der henvises til afsnit 3.2.1. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-områder og er derfor om-
fattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen 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  
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 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, Lyseng 
Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 2. 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. 
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 miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Cheminova A/S miljo_cheminova@cheminova.dk; 
Lemvig Kommune lemvig.kommune@lemvig.dk; 
Naturstyrelsen Vestjylland ves@nst.dk; 
Embedslægerne Midtjylland midt@sst.dk; 

at@at.dkArbejdstilsynet, Tilsynscenter 4 ; 
Beredskabsstyrelsen brs@beredskabsstyrelsen.dk; 
Midt- og Vestjyllands Politi mvjyl-opa@politi.dk; 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk; lemvig@dn.dk; 
Friluftsrådet, Kreds Limfjord Syd ajj-7600@webspeed.dk; 
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