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1. Kommunens afgørelse og vilkår 

Frederikshavn Kommune meddeler hermed afgørelse om revision af 

miljøgodkendelsen for Scandic Pelagic A/S, Fabrik 2, Coastervej 1, 9990 Skagen. 

 

Virksomhedens hovedaktiviteter omfatter vejning, pakning, syrning, modning og 

ompakning af sild. 

 

De væsentligste miljøgener fra virksomheden er relateret til afledningen af spildevand 

fra fabrikken. 

 

Indledning: 

Virksomheden er omfattet af listebekendtgørelsens bilag 1 under følgende listepunkt:  

6.4b  Behandling og forarbejdning, med mindre den kun består i emballering, af 

følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er 

uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: 

i) Animalske råvarer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til 

produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag 

1. Fiskemelsfabrikker, benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, 

blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker (s) 

2. Andre virksomheder 

 

Eksisterende miljøgodkendelse til Scandic Pelagic A/S, Fabrik 2 er meddelt den 21. 

december 2017 ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, som følge af en 

revurdering af tidligere miljøgodkendelser. 

 

Afledningen af spildevand er reguleret i særskilt afgørelse for afledning af 

virksomhedens processpildevand til Skagen renseanlæg der ejes af Frederikshavn 

Spildevand A/S. 

 

BAT-konklusion for Fødevarer, drikkevarer og mælk 

EU offentliggjorde den 4. december 2019 en BAT-konklusion for Fødevarer, drikkevarer 

og mælk. BAT-konklusionen finder bl.a. anvendelse på det listepunkt, som Scandic 

Pelagic A/S er omfattet af. BAT-konklusionen indeholder de miljøkrav som EU har 

besluttet skal gælde for branchen senest den 4. december 2023. 

 

Den 2. april 2020 blev processen med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse 

igangsat ved annoncering på kommunens hjemmeside og ved brev til virksomheden.  

 

Annoncering gav ikke anledning til bemærkninger og kommentarer fra offentligheden 

og ingen anmodninger om at få udkast til afgørelse tilsendt i høring. 

 

Afgørelse og vilkår: 

Virksomheden har den 29. marts 2021 & 22. januar 2023 sammen med ansøgning om 

revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse, gennem deres rådgiver fra Krüger 

fremsendt BAT redegørelse for virksomhedens produktion ved udfyldelse af 

Miljøstyrelsens BAT-tjekliste for den pågældende BAT-note. Denne ses i bilag A. 

 



 

 

 

 

 

 

Side 4/14 

På grundlag af blandt andet oplysningerne i bilag A (BAT tjekliste) og rådgivers 

ansøgning i relation til spildevandsafledningen har Frederikshavn Kommune vurderet, 

at det ikke er nødvendigt med større ændringer i den eksisterende miljøgodkendelse 

for opfyldelse af BAT-konklusion for Fødevarer, drikkevarer og mælk – offentliggjort af 

EU den 4. december 2019, bortset fra tilføjelse af enkelte supplerende vilkår om 

miljøledelse. 

 

Baggrunden for denne vurdering er, at krav og retningslinjer i BAT-konklusionen 

allerede er gennemført, jf. de fremsendte oplysninger fra virksomheden og dennes 

rådgiver. 

 

Supplerende vilkår til eksisterende miljøgodkendelse af 21. december 2017: 

BAT tjekliste dokumentere opfyldelse af BAT krav, hvorfor eksisterende godkendelse af 

21. december 2017, stadfæstes med nedenstående supplerende vilkår om 

miljøledelse: 

a) Virksomheden skal vedligeholde et miljøledelsessystem, som opfylder BAT i 

BAT-konklusion nr. C (2019) 7989 for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren 

i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU 

b) Miljøledelsessystemet skal opfylde BAT-konklusionens bestemmelser senest 

den 4. december 2023. 

c) Virksomheden skal dokumentere over for miljømyndigheden, at det indførte 

miljøledelsessystem opfylder BAT-konklusionens bestemmelser og indeholder 

de elementer som der er angivet i BAT 1, jf. bilag A.  Dokumentationen skal 

fremlægges i forbindelse med miljøtilsyn og ved større ændringer af miljø-

ledelsessystemet skal miljømyndigheden orienteres senest 1 måned efter 

ændringen er trådt i kraft 

 

Afgørelsen om tilføjelse af ovenstående supplerende vilkår til den eksisterede 

miljøgodkendelse af 21. december 2017 som led i revurderingen meddeles i henhold til 

§ 41, stk. 1, jf. § 41a, og § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1.  

 

Stadfæstelsen af eksisterende miljøgodkendelse med ovenstående supplerende vilkår 

træder i kraft straks ved meddelelse af nærværende afgørelse, med mindre afgørelsen 

påklages. 

 

Der er ikke foretaget screening efter reglerne i miljøvurderingsloven2 i forbindelse med 

revurderingen. Da revurdering ikke indebærer en godkendelse af et nyt projekt, men 

alene medfører at eksisterende vilkår for virksomhedens godkendte drift videreføres, 

udløser revurderingen ikke i sig selv en sagsbehandling efter miljøvurderingsloven. 

 

Der er tidligere truffet afgørelse den 21. december 2017, om at virksomheden ikke skal 

udarbejde basistilstandsrapport efter listebekendtgørelsens3 § 14, stk. 1.  

Virksomheden vil heller ikke fremover bruge hjælpestoffer der er omfattet af reglerne 

om udarbejdelse af basistilstandsrapport, hvorfor Frederikshavn Kommune desuden 

                                                        
1 Lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse, Jf. lovbek. nr.. 5 af 3. januar 2023 
2 Lov nr. 425 af 18. maj 2016  om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
3 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed 
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har truffet afgørelse efter § 15, stk. 1 i listebekendtgørelsen om, at virksomheden ikke 

skal udarbejde supplerende basistilstandsrapport. 

 

 

2. Baggrunden for revurderingen af godkendelsen 

 

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 35 skal tilsynsmyndigheden tage en 

godkendelse af en bilag 1-virksomhed op til revurdering, når EU-Kommissionen har 

offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens 

hovedlistepunkt.  

 

Nærværende revurdering er udløst af EU´s offentliggørelse den 4. december 2019 af 

ny BAT-konklusion for Fødevarer, drikkevarer og mælk. Kravene i BAT-konklusionen 

skal være opfyldt senest 4 år efter offentliggørelsen dvs. senest 4. december 2023. 

 

Virksomheden er omfattet af miljøgodkendelse af 21. december 2017. Revurderingen 

blev for-annonceret på kommunens hjemmeside den 2. april 2020 og samme dag blev 

der sendt åbningsskrivelse til virksomheden.  

 

Revurderingen udløser ikke nye vilkår, udover supplerende vilkår om miljøledelse, idet 

virksomheden har redegjort for, at man allerede opfylder alle krav og retningslinjer i 

BAT-konklusionen. 

 

 

2.1 Beskrivelse af virksomheden 

 

Virksomhedens indretning er som beskrevet i miljøgodkendelsen fra 21. december 

2017. 

 

 

2.2 Miljøteknisk vurdering samt begrundelse for de stillede vilkår 

 

Vilkårene i miljøgodkendelsen fra 21. december 2017 er hovedsagligt stillet i henhold til 

Miljøstyrelsens vejledninger om luftforurening, støj, m.v. og den tidligere BAT-

konklusion for branchen. 

 

Der er ikke udarbejdet standardvilkår for det pågældende listepunkt. 

 

Bedst Anvendelig Teknik (BAT)  

BAT-konklusioner (Best Available Techniques) er EU’s miljøkrav til industri-

virksomheder (IED). Løbende bliver hver branche opdateret med nye BAT-konklusioner 

for at sikre, at alle brancher bruger de bedste, tilgængelige teknikker inden for 

specifikke miljøforhold såsom spildevand, emissionsniveauer osv. 

 

I den nye BAT-konklusioner for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren (FDM)– 

offentliggjort af EU den 4. december 2019 – er der som for den tidligere BAT- 

konklusion generelt fokus på reduktion af vandforbrug og affaldsfrembringelse og 
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relevant overvågning af vand-, energi- og råvareforbrug samt over spildevands- og 

røggasstrømme. 

 

BAT er fx at reducere mængden af spildevand og masseflowet af faste 

levnedsmiddelmaterialer i spildevandet og dermed også mindske behovet for 

spildevandsrensning. Samtidig er det BAT, at bevare en høj kvalitet af fisken således, 

at spildet reduceres i de efterfølgende processer.  

 

Virksomheden har bl.a. redegjort for følgende status i forhold til BAT 

 Der er indført kontrol med og optimering af energi-, vand-, og øvrigt 

råvareforbrug 

 Processer er optimeret med henblik på minimering af emissioner til vand og 

luft og med henblik på minimering af emballage og affald. 

 Der er indført miljøledelse og uddannelse / information af medarbejdere 

 Der er foretaget identifikation af mulige kilder til uheld / utilsigtede udslip og der 

er udarbejdet beredskabsplan 

 Systematisk vedligehold er implementeret på virksomheden 

 

I den nye BAT-konklusion er der desuden fokus på at minimere anvendelse af 

rengøringskemikalier og/eller desinfektionsmidler, som er skadelige for vandmiljøet, 

navnlig prioriterede stoffer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 

vandrammedirektiv 2000/60/EF. 

 

I den nye BAT-konklusion er der endvidere fastsat bindende BAT-relaterede 

emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for emissioner til vand og luft. 

De BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for emissioner til vand gælder ved 

direkte udledning til en recipient og er derfor ikke relevante for Scandic Pelagic der 

afleder spildevand til rensning på Skagen renseanlæg. 

De BAT-relaterede emissionsniveauer (BAT-AEL'er) for emissioner til luft vedrører 

udelukkende processer i forbindelse med røgning. Processen er ikke relevant for 

Scandic Pelagic. 

 

Det er Frederikshavn Kommunes vurdering, at virksomheden lever op til kravet om 

anvendelse af BAT i produktionen. BAT i forhold til håndtering af spildevand er vurderet 

i virksomhedens tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak, men vurderes 

ligeledes opfyldt. 

 

Spildevand 

Der er den 23. oktober 2017 meddelt afgørelse om revision af tilladelse til afledning af 

spildevand til det offentlige kloaksystem fra virksomheden på Coastervej 1, 9990 

Skagen.  

 

Foranlediget af øget belastning på Skagen rensningsanlæg har Frederikshavn 

Spildevand A/S indgået aftale med Scandic Pelagic A/S om etablering af nyt særligt 

behandlingsanlæg til forrensning af spildevandet inden endelig rensning på Skagen 

Renseanlæg.  
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Scandic Pelagic har på den baggrund søgt om revision af tilslutningstilladelsen fra 

2017.  

 

Den nye tilslutningstilladelse skal sikre, at spildevand fra Scandic Pelagic A/S kan 

renses på Skagen Renseanlæg uden at renseanlægget overskrider rammerne for 

udledning til Skagerrak (renseanlæggets udledningstilladelsen). 

 

Ikke forurenet overfladevand fra befæstede arealer og tage, afledes via en række 

brønde til havnes regnvandskloak. 
 

 

Basistilstandsrapport  

I forbindelse med miljøgodkendelsen fra 21. december 2017, blev der truffet afgørelse 

om, at virksomheden ikke skal udarbejde basistilstandsrapport efter bekendtgørelsens4 

§ 14, stk. 1, idet der ikke bruges, fremstilles eller frigives farlige stoffer fra fabrikken.  

Vurderingen fra 2017 er fortsat gældende idet der heller ikke fremover bruge 

hjælpestoffer der er omfattet af reglerne om udarbejdelse af basistilstandsrapport. 

 

2.3 Planlægningsforhold 

 

Virksomheden ligger i et område der i kommuneplanen er udlagt som erhvervsområde 

(SKA.H.01.09 - Notkajen). Området kan anvendes til erhverv og der kan etableres 

virksomheder svarende til virksomhedsklasse 4-8. Virksomheden er omfattet af 

lokalplan nr. 170-E – egentligt erhverv, Skagen Havn. Lokalplanen fastlægger at 

området kan anvendes til havne- og fiskeriformål, fiskeforarbejdning samt 

havnerelateret industri med mere. Området kan endvidere anvendes til oplagring af 

tønder, kasser etc. med tilknytning til virksomhedens produktion. 

 

Virksomhedens placering i området er således i overensstemmelse med 

planforholdende. 

 

 

3. Forholdet til loven 

 

3.1 Lovgrundlag 

 

Afgørelsens vilkår er meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, da der er 

tale om en revision af en eksisterende godkendelse. 

 

Bestemmelserne findes i lov nr. 358 af 6. juni 1991 om miljøbeskyttelse og i 

bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed 

(godkendelsesbekendtgørelsen). 

 

                                                        
4 Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed 

(godkendelsesbekendtgørelsen). 
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Virksomheden er af Frederikshavn Kommune placeret under følgende listepunkt på 

listebekendtgørelsens bilag 1: 

 

6.4b  Behandling og forarbejdning, med mindre den kun består i emballering, af 

følgende råvarer, uanset om de har været forarbejdet før eller er 

uforarbejdede, med henblik på fremstilling af levnedsmidler eller foder fra: 

i) Animalske råvarer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til 

produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag 

1. Fiskemelsfabrikker, benmelsfabrikker, blodmelsfabrikker, 

blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker (s) 

2. Andre virksomheder 

 

 

 3.2 Tidligere meddelte afgørelser 

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til virksomheden: 

 

Miljøgodkendelse af 21. december 2017 meddelt til Skagerak Pelagic A/S, som påbud 

efter miljøbeskyttelseslovens § 41 i forbindelse med revision af tidligere 

miljøgodkendelser.  

 

 

3.3 Foroffentlighed og partshøring 

Den 2. april 2020 blev processen med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse 

igangsat ved annoncering på kommunens hjemmeside og ved brev (åbningsskrivelse) 

til virksomheden med anmodning om senest 1. oktober 2020 at redegøre for hvordan 

virksomheden vil lever op til de krav, der fremgår af BAT-konklusionen. 

 

Der kom ingen bemærkninger i forbindelse med denne forannoncering. 

 

Udkast til afgørelsen har været sendt i partshøring til ansøger. Der er i den forbindelse 

kommet enkelte bemærkning der er indarbejdet i afgørelsen. 

 

 

3.4 Revurdering 

Tilsynsmyndigheden skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år tage godkendelsen op til 

revurdering og om nødvendigt ændre godkendelsen i lyset af den teknologiske 

udvikling. Den første revurdering skal dog foretages, når der er gået 8 år fra det 

tidspunkt hvor virksomheden blev godkendt første gang.  

 

Når EU-kommisionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende der vedrører 

virksomhedens hovedlistepunkt, skal tilsynsmyndigheden tage virksomhedens 

godkendelse op til revurdering. Revurderingen omfatter den samlede virksomhed, 

herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter. Eventuelle nye vilkår som følge af BAT-

konklusionen skal overholdes senest 4 år efter offentliggørelse af BAT-konklusionen i 

EU-Tidende.  
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3.5 Retsbeskyttelse 

 

Nye vilkår er meddelt som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Vilkår meddelt 

som påbud har ikke 8 års retsbeskyttelse, men kan påklages.  

Allerede gældende vilkår, jf. miljøgodkendelsen fra 21. december 2017, kan ikke 

påklages og retsbeskyttelsen for denne afgørelse ændres ikke 

 

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men 

tilsynsmyndigheden kan ændre vilkårene i miljøgodkendelsen ved påbud.  

 

Inden for retsbeskyttelsesperioden kan tilsynsmyndigheden - som hovedregel - ikke 

meddele påbud eller forbud til virksomheden. Tilsynsmyndigheden skal dog tage 

godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis: 

 

1). der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, 

2). forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne 

forudses ved godkendelsens meddelelse, 

3). forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved 

godkendelsens meddelelse, 

4). væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en 

betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører 

uforholdsmæssigt store omkostninger, 

5). det af hensyn til driftssikkerheden - i forbindelse med processen eller 

aktiviteten - er påkrævet, at der anvendes andre teknikker, eller 

6). der er fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold på 

virksomheder, der er omfattet af regler fastsat i medfør af 

risikobekendtgørelsen. 

 

Kommunen kan i særlige tilfælde tilbagekalde en godkendelse eller fastsætte særlige 

vilkår i en eksisterende godkendelse, herunder vilkår om sikkerhedsstillelse. 

 

3.6 Aktindsigt 

 

Der er adgang til aktindsigt i godkendelsessagen samt i de resultater af virksomhedens 

egenkontrol som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af. Adgangen til aktindsigt - og de 

begrænsninger der er i adgangen til aktindsigt - følger af reglerne i offentlighedsloven, 

forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

 

3.7 Offentliggørelse og klagevejledning 

 

Miljøgodkendelsen 

Afgørelsen, som er meddelt i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler, offentliggøres 

ved annoncering på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) og på Digital 

MiljøAdministration (https://dma.mst.dk)  den 28. februar 2023. 

 

http://www.frederikshavn.dk/
https://dma.mst.dk/
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Afgørelsen kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og 

interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 

sagens udfald.  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via 

dette link: https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som 

borger) eller via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen 

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 som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og 

organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i 

Klageportalen. Gebyret betales tilbage hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 

udenom 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 Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 

din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagefristen er 4 uger fra godkendelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved 

midnat den 28.03.2023.  

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 96 har en klage over en godkendelse ikke 

opsættende virkning, med mindre ministeren bestemmer andet. Udnyttelsen af 

godkendelsen sker på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i 

klagemyndighedens adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse. 

 

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, skal søgsmål til prøvelse af afgørelsen efter 

loven være anlagt ved domstolene inden 6 måneder efter afgørelsens bekendtgørelse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jesper Ø. Christensen 

MIljøsagsbehandler 

 

 

 

Kopi tilsendt: 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (trnord@stps.dk) 

Danmarks Naturfredningsforening (dnfrederikshavn-sager@dn.dk) 

Friluftsrådet, hovedkontoret (fr@friluftsraadet.dk) 
  

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/
mailto:trnord@stps.dk
mailto:dnfrederikshavn-sager@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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