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Virksomheder 

J.nr. 1270-00908 

Ref. anjro/dossu 

Den 23. maj 2013 

  

 

MILJØGODKENDELSE 

VILKÅRSÆNDRING 
 

For: 

KMC Derivat 
beliggende Markedspladsen 7, 7330 Brande  

Matrikel nr.:  1 ov og dele af 1 ft, Brande By, Brande  

CVR-nummer:  15230614 

P-nummer:  1.008.016.220 

Listepunkt nummer:  B210 b) 

 

Vilkårsændringen omfatter:  
Ændring vilkår B1 (i tillæg til miljøgodkendelse til etablering af anlæg til 

blanding af eddikesyreanhydrid og adipinsyre af 7. februar 2011) fra en 

tilladt årlig produktion af eddikesyreanhydrid på 50 tons til 75 tons.  

 

Godkendt: 

 

Annonceres den 27. maj 2013 

Klagefristen udløber den 24. juni 2013 

Søgsmålsfristen udløber den 27. november 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Louise Rønlev  

  



 

2 

Afgørelse 

På grundlag af oplysningerne i bilag B, ansøgning om miljøgodkendelse, 

træffer Miljøstyrelsen hermed afgørelse om, at vilkår B1 i tillæg til 

miljøgodkendelse til etablering af anlæg til blanding af eddikesyreanhydrid 

og adipinsyre af 7. februar 2011 ændres fra: 

  

Vilkår B1 Produktionen af blandet anhydrid må maksimalt udgøre 50 

tons pr. år. Året regnes som regnskabsåret (pt. 1. september 

til 31. august). 

 

til: 

 

Vilkår B1 Produktionen af blandet anhydrid må maksimalt udgøre 75 

tons pr. år. Året regnes som regnskabsåret (pt. 1. september 

til 31. august). 

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i Miljøbeskyttelses-

loven1. 

 

Sagens oplysninger 

KMC Derivat har ved brev af 10. april 2013 søgt om ændring af vilkår B1 i 

virksomhedens miljøgodkendelse af 7. februar 2011 om etablering af 

anlæg til blanding af eddikesyreanhydrid og adipinsyre, idet produktionen 

af blandet anhydrid ønskes øget fra de i vilkår B1 tilladte 50 tons årligt til 

75 tons årligt.  

 

Blandeanlægget er placeret i en eksisterende kemikaliebygning. 

Produktionen sker ved, at eddikesyreanhydrid og adipinsyre ledes til en 

blandetank, og herefter til en lagertank efter endt reaktion. Den ansøgte 

øgede produktion af blandet anhydrid vil ske ved, at der blandes større 

mængder ad gangen. Der sker således ingen anlægsændringer. 

 

Spildevand 

Der genereres ikke spildevand fra anlægget. 

 

Støj 

Det er oplyst, at der ikke er støjemission fra blandeanlægget. Antallet af 

leverancer af råvarer vil ikke blive øget, idet der vil blive hjemtaget større 

voluminer ved de enkelte leverancer. 

 

Luft 

Emissionen fra anlægget består af fortrængningsluft fra blandetank og 

lagertank samt tankånding. Emissionen fra blandeanlægget er meget 

begrænset, og vil fortsat være det efter den ansøgte udvidelse.  

 

Affald 

Affaldet består af tomme sække, som bortskaffes som brændbart affald. 

 

                                                             
1
 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Opsamlingskapacitet 

Blandeanlægget og tilhørende tanke mv. er placeret i et rum indrettet med opkant. Der kan 

opsamles 40 m3 i rummet, hvilket langt overstiger rumfang af blandeanlæg, buffertank og 

påslag. 

 

Miljøteknisk vurdering 

Luft 

Der er knyttet et udluftningsrør til blandeanlægget. Røret er ledt 1 meter og tag og er ikke 

forsynet med renseforanstaltninger.  

 

Den tilladte produktionsmængde er fortsat meget begrænset, og hermed bliver emissionen 

fra fortrængningsluften også meget begrænset. Tankåndingen vil ligeledes være meget 

begrænset, da oplagringen sker indendørs og temperaturudsving derfor vil være minimale. 

 

Emissionen fra blandeanlægget er vurderes derfor at være uden miljømæssig betydning, 

også ved en øget produktion på anlægget. 

 

Jord og grundvand 

Der er ingen risiko for jord- og grundvandsforurening, idet der kan opsamles 40 m3 i det 

rum som anlægget er placeret i, hvilket langt overstiger rumfang af blandeanlæg, buffertank 

og påslag. 

 

Øvrige miljøforhold (støj, spildevand og affald) 

De støjmæssige forhold vil ikke blive påvirket, idet anlægget ikke ændres og antallet af 

råvareleverancer ikke øges. Der genereres ikke spildevand fra anlægget. 

Affaldsproduktionen i forbindelse med produktionen (som bestå tomme sække) er minimal. 

 

VVM  

Der er tidligere lavet en screening af anlæggets betydning for miljøet i forbindelse med 

udarbejdelse af miljøgodkendelsen af 07.02.2011. Konklusionen var, at etablering af 

anlægget ikke var VVM-pligtigt. Det er vurderet, at det ansøgte ikke er omfattet af VVM-

reglerne, da det kun giver anledning til forsvindende forøget forurening. 

 

Høring  

Ikast-Brande Kommune har med mail af 23. april 2013 oplyst, at kommunen ikke har 

bemærkninger til det ansøgte. 

Udkast til afgørelse er sendt til virksomheden, som med mail af 13. maj 

2013 har oplyst ikke at have bemærkninger til udkastet. 

 
Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 

 

Miljøgodkendelsen 

Følgende parter kan klage 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 
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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 24. juni 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus 
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. 
Klagegebyret 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 gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, 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 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets 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. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 

Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 

bestemmer noget 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 mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved 

domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har 

offentliggjort afgørelsen. 
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Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

 

KMC Derivat jmj@kmc.dk og hes@kmc.dk 

KMC, Kartoffelmelcentralen kmc@kmc.dk 

Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk 

Embedslægeinstitutionen Midtjylland midt@sst.dk 

Fødevareregionen fvst@fvst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

DN Ikast-Brande Ikast-brande@dn.dk 

Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

Friluftsrådet, kreds Midtvestylland  midtvestjylland@friluftsraadet.dk 

 

 

 

 

 
BILAG 

 

Bilag A: Liste over sagens akter 

13.05.2013 KMC Derivat har ingen bemærkninger til udkastet 

03.05.2013 Udkast til afgørelse sendt til virksomheden 

23.04.2013 Ikast-Brande Kommune har ikke bemærkninger til ansøgningen 

22.04.2013 Kopi af ansøgning til Ikast-Brande Kommune (høring) 

10.04.2013 Revideret ansøgning om ændring af vilkår B1, blandeanlæg  

05.03.2013 Miljøstyrelsens bemærkninger til ansøgning af 28. februar 2013 

28.02.2013 Ansøgning om ændring af vilkår B1 

19.02.2013 Korrespondance vedr. overholdelse af vilkår B1 
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Bilag B: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 


