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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for mindre udvidelse af produk-
tionshal 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 23. juni 2011 modtaget en ansøgning fra 
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S om udvidelse af produktionshal. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Eksisterende produktionsudstyr udskiftes med nyere og mere pladskræven-
de udstyr. Se bilag for detaljer. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Udskiftningen af udstyr medfører ikke ændret påvirkning af det eksterne 
miljø. Aktiviteterne kan fortsat rummes indenfor rammerne af virksomhe-
dens miljøgodkendelse af 17. december 2001. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 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 

 

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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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 21. september 2011 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. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

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 

  
Henrik Møller Hestbech 
Biolog, Cand. scient. 
72 54 44 12 
hemhe@mst.dk 

Anne Mette Kloster 
Biolog, Cand. scient.  
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Kopi til: 
Thisted Kommune  thistedkommune@thisted.dk  
Sundhedsstyrelsen, Region Nordjylland nord@sst.dk 
Danmarks Fiskeriforening  mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace   info.nordic@greenpeace.org 
Dansk Sejlunion  ds@sejlsport.dk 
Friluftsrådet, kreds Nordvest jf@newmail.dk 
Dansk Ornitologisk Forening thisted@dof.dk 

natur@dof.dk 
Danmarks Idrætsforbund  dif@dif.dk 
Noah   noah@noah.dk 

mailto:thistedkommune@thisted.dk
mailto:nord@sst.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info.nordic@greenpeace.org
mailto:ds@sejlsport.dk
mailto:jf@newmail.dk
mailto:thisted@dof.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:dif@dif.dk
mailto:noah@noah.dk
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Bilag 1. 
Ansøgningsmateriale 

 
Emne 

Bemærkning 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold  

 

1)   Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.  Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S 
Ndr. Strandvej 54 
7730 Hanstholm 
Tlf. 97 96 10 22 

2)   Virksomhedens navn, adresse, matrikel-nummer og CVR- og 
P-nummer.  

Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S 
Ndr. Strandvej 54 
7730 Hanstholm 
Matr. nr. 39d og 39ad Hansted By, Han-
sted. 
CVR: 10830281 
P-nr.: 1000138566 

3)   Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, 
hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis 
ejeren ikke er identisk med ansøgeren.  

Hanstholm Havn 
Auktionsgade 39 
7730 Hanstholm 
Tlf. 96 55 07 10 

4)    Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse 
og telefonnummer.  

Thorkil Olesen 
Hanstholm Fiskemelsfabrik A/S 
Ndr. Strandvej 54 
7730 Hanstholm 
Tlf. 97 96 10 22 
E-post: thorkil@hafimeal.dk 

B. Oplysninger om virksomhedens art   

5)   Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksom-
hedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.  

F 103 

6)   Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der 
er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidel-
ser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om 
udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bli-
ver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gi-
ves oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.  

Der ansøges om udskiftning af 3 eksiste-
rende kogere til 2 nye kogere, og af 3 
eksisterende dekantere til 2 nye. 
Udstyret indgår i fabrikkens koge-presse-
linjer 1-3. Presserne bliver ikke udskiftet. 
 
Den samlede kapacitet af linjerne er ca. 
25 ton råvare pr. time, og den forventes 
ikke ændret. 
 
De nye kogere er ca. 3 m længere end de 
eksisterende, og produktionshallen skal 
derfor udvides. Desuden benyttes lejlig-
heden til at renovere gulv og evt. kloak i 
det berørte område i bygningen. 
 
Formålet er at udskifte udslidt udstyr, 
sikre større driftsstabilitet og reduceret 
vedligehold. 
 
Strategien om at benytte store dekantere 
frem for presse, med henblik på at mini-
mere forbrug af formalin lever stadig som 
langsigtet mål, men denne udskiftning 
gennemfører ikke strategien. Det vil i 

givet fald være en ændring af 
processen, og det er der ikke tale om. 
Der er imidlertid også i nærværende 
projekt nogle ting, som åbner for 
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Emne 

Bemærkning 

ændringer på længere sigt: 
 
- Vi skifter ikke presserne. Det er dels 
af økonomiske hensyn, men også 
fordi vi senere kan skifte presserne til 
nyere typer og evt. en ændret 
teknologi. 
 
- Vi udvider bygningen lidt mere, end 
de nye kogere egentligt kræver. 
Det åbner plads til yderligere udstyr 
senere. 
 
- Vi flytter lidt rundt på opstillingen af 
maskinerne. Også det åbner plads til 
yderligere udstyr senere. 
 
Her og nu er der altså ikke tale om 
ændringer i processen. 
 

7)   Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeri-
ets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer.  

Nej. 

8)   Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede 
ophørstidspunkt oplyses.  

Nej. 

C. Oplysninger om etablering   

9)   Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssi-
ge udvidelser/ændringer.  

Eksisterende produktionshal udvides med 
7,3 m x 14,7 m, dvs. i alt 107 m

2
. 

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og 
anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis an-
søgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. 
lovens § 36, oplyses tillige den forventede tidshorisont for 
gennemførelse af disse.  

Byggestart: 1. august 2011 
Byggeslut: 14. oktober 
Driftsstart: 21. oktober 

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed   

11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med 
angivelse af virksomhedens placering i forhold til omgivel-
serne, herunder placering i forhold til tilstødende og omlig-
gende grunde. På planen angives placeringen i koordinater 
med angivelse af koordinatsystem for et veldefineret punkt, 
f.eks. hjørne af skel, samt højdekoter hvor det er relevant. 
Planen forsynes med en nordpil.  

Uændret 

12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.  Uændret 

13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende 
anlæg, herunder støjkilder, afviger fra den samlede virksom-
heds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virk-
somheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal 
dette oplyses.  

Uændret 

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af 
støjbelastningen i forbindelse hermed.  

Uændret 

E. Tegninger over virksomhedens indretning   

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af 
tegninger, der - i det omfang det er relevant - viser følgende: 

      (Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.) 

 

    - Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden 
på ejendommen.  

Uændret 

    - Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herun- Tegning med angivelse af bygningsudvi-
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Emne 

Bemærkning 

der placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages 
arbejde udendørs, angives placeringen af dette.  

delse og ændret placering af produkti-
onsanlæg er tidligere fremsendt. 

    - Placeringen af skorstene og andre luftafkast. Uændret 

    - Placeringen af støj- og vibrationskilder. Uændret 

    - Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, 
olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til offentlig kloak og 
befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede rørfor-
bindelser og tanke/beholdere.  

Uændret 

    - Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herun-
der overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere 
samt rørføring 

Uændret 

    - Interne transportveje.  Uændret 

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion   

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af 
råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorga-
nismer.  

Uændret 

17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, 
herunder materialestrømme, energiforbrug og -anvendelse, 
beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spilde-
vandsgenererende processer/ aktiviteter samt affaldsproduk-
tion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmate-
rialet.  

Uændret 

18) Oplysninger om energianlæg (brændselstype og maksimal 
indfyret effekt) 

Uændret 

19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan 
medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.  

Uændret 

20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med op-
start/nedlukning af anlæg.  

Uændret 

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik   

21) Redegørelse for den valgte teknologi og andre teknikker med 
henblik på at forebygge, og hvis dette ikke er muligt, at be-
grænse forureningen fra virksomheden, herunder en be-
grundelse for hvorfor dette anses for den bedste tilgængeli-
ge teknik.  

Uændret 

Redegørelsen skal indeholde oplysninger om mulighederne 
for: 

 

    - at effektivisere råvareforbruget,  Uændret 

    - at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med 
mindre skadelige eller betænkelige stoffer,  

Uændret 

    - at optimere produktionsprocesserne,  Uændret 

    - at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig 
gøre, om mulighederne for genanvendelse og recirkulation 
og  

Uændret 

   - at anvende bedst tilgængelige rensningsteknik. Uændret 

Redegørelsen skal tillige belyse de energimæssige konse-
kvenser ved den valgte teknologi, herunder om der er valgt 
den mest energieffektive teknologi.  

Uændret 

Desuden skal redegørelsen indeholde et resumé af de væ-
sentligste af de eventuelle alternativer, som ansøger har un-
dersøgt.  

Uændret 

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegræn-
sende foranstaltninger  

 

Luftforurening   

22) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrøm-
men for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra 
hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives 
endvidere emissioner af lugt og mikroorganismer. For de 

Uændret 
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enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.  

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i 
Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af 
lugt- og luftforurening fra virksomheder.  

Uændret 

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, gene-
rel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt 
muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Kon-
centrationen af mikroorganismer i emissionen angives.  

Uændret 

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgra-
den for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.  

Uændret 

23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.  Uændret 

24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med 
opstart/nedlukning af anlæg.  

Uændret 

25) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de 
beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gælden-
de vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra 
virksomheder.  

Uændret 

Spildevand   

26) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal 
virksomheden udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. 
Beskrivelsen skal indeholde følgende:  

 

    - Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er 
tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspilde-
vand og kølevand.  

Uændret 

    - For hver spildevandstype oplysninger om spildevands-
mængde, sammensætning og afløbssteder for det spilde-
vand virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger 
om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stof-
fer, samt oplysning om mikroorganismer. 

Uændret 

    - Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år 
samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller 
år.  

Uændret 

    - Hvis der afledes kølevand, skal der redegøres for kølevan-
dets temperatur, herunder variationen over døgn, uge, må-
ned eller år.  

Uændret 

    - Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere. Uændret 

    - En beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensnings-
graden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer. 

Uændret 

27) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak 
eller udledes direkte til vandløb, søer eller havet eller andet. 
Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg ind-
sendes særskilt til kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 
28.  

Uændret 

28) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, 
søer eller havet, skal der indsendes oplysning om opblan-
dingsforhold i det modtagende vandområde.  

Uændret 

29) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons kvælstof eller 
7,5 tons fosfor pr. år eller derover til vandløb, søer eller ha-
vet skal ansøgningen tillige ledsages af de oplysninger, der 
fremgår af den til enhver tid gældende spildevandsbekendt-
gørelse.  

Uændret 

Støj   

30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kør-
sel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndte-
ring, jf. punkt 15.  

Uændret 

31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende 
foranstaltninger både for de enkelte støj- eller vibrations-
fremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern trans-

Uændret 
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port og for virksomheden som helhed.  

32) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede 
punkter i naboområderne udført som »Miljømåling - ekstern 
støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.  

Uændret 

Affald   

33) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virk-
somhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald 
angives EAK-koderne.  

Uændret 

34) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomhe-
den (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) 
og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på 
virksomheden.  

Uændret 

35) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til hen-
holdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse.  

Uændret 

Jord og grundvand   

36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse 
af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndte-
ring og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for 
fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og be-
holdere.  

Uændret 

I. Forslag til vilkår og egenkontrol   

37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virk-
somhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.  

      Egenkontrolvilkår bør indeholde: 

 

    - Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder  Uændret 

    - Forslag til rutiner For vedligeholdelse og kontrol af rens-
ningsforanstaltninger. 

Uændret 

    - Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de 
aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne. 

Uændret 

    - Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerheds-
mæssig betydning.  

Uændret 

      Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem opfordres til at 
koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessy-
stemets rutiner.  

Uændret 

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld   

38) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 19 
nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.  

Uændret 

39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imøde-
gå driftsforstyrrelser og uheld.  

Uændret 

40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at be-
grænse virkningerne for mennesker og miljø af de under 
punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.  

Uændret 

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens op-
hør.  

 

41) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at 
træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksom-
hedens ophør.  

Uændret 

L. Ikke-teknisk resume   

42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-
teknisk resume.  

Nogle af de ældste maskiner på fabrikken 
skiftes ud med nyt udstyr. 3 gamle kogere 
erstattes med 2 nye og 3 gamle dekante-
re erstattes med 2 nye. 
De nye kogere er lidt længere end de 
gamle, og derfor forlænges fabrikshallen 
med 7 m. 

 
 


