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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer vedr. svovlsyre-
tank, sandvasker og afluftningstank på Karup Kartoffelmelfabrik 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 21. februar 2012 modtaget ansøgning fra 
Dansk Procesteknologi på vegne af Karup Kartoffelmelfabrik om godken-
delse af flytning af svovlsyretank, udskiftning af sandvasker og etablering af 
afluftningstank.  
 
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 
Flytning af svovlsyretank 
Den eksisterende 40 m3 ståltank til svovlsyre, som anvendes til sænkning af 
pH i proteinprocessen, er i dag placeret i stivelsesafdelingen. 
Tanken ønskes flyttet over i proteinafdelingen, idet svovlsyren først ønskes 
tilsat efter afluftning for at hindre, at proteinerne flokkulerer på strækningen 
fra stivelsesafdelingen til proteinafdelingen. 
 
Den nuværende placering af svovlsyretanken er i kemikalierum Z1. Den 
fremtidige placering bliver i kemikalierum Z2, hvor der også opbevares en 
tank med lud af samme størrelse som svovlsyretanken. Kemikalierum Z2 
har en opsamlingskapacitet på 98 m3. Placeringen af kemikalierum Z2 
fremgår af vedlagte oversigtsplan (F-07-07-02 Udgave 13). 
 
Udskiftning af sandvasker 
Den nuværende sandvasker ønskes udskiftet med en anden model. Sand-
vaskeren er en del af forraffineringsanlægget. Formålet med udskiftningen 
er at få fjernet mere sand fra vaskevandet og dermed mere sand fra de ef-
terfølgende processer. 
 
Placeringen af sandvaskeren er vist på vedlagte oversigtsplan (oversigts-
plan December 2010/rev. 1. december 2011). Den nye sandvasker placeres 
på samme sted som den nuværende, og vil være af nogenlunde samme 
dimensioner som den nuværende: Længde 7 m, bredde 3 m, og højde 4 m. 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Den nuværende sandvasker bruger 5 m3 grundvand i timen, for at sandet 
kan afledes til sandmagasinet. Den nye sandvasker har ikke forbrug af 
grundvand.  
 
Energimæssigt vil den nye sandvasker bruge mindre el-energi.  
 
Leverandøren af sandvaskeren vurderer, at støjniveauet er under 75 dB(A). 
WH – Rådgivende Ingeniører har for Karup Kartoffelmelfabrik i notat af 1. 
juni 2012 foretaget en vurdering af de ændrede støjforhold ved udskiftning 
af sandvaskeren. Med et lydeffektniveau på 75 dB(A) vil sandvaskeren give 
et støjbidrag på maksimalt 23 dB(A) i beregningspunkt R1 (bolig mod vest 
på Herningvej), som vil være det støjmæssigt mest kritiske punkt. Forud-
sættes at virksomheden støjer 45 dB(A), som er grænseværdien i R1, og at 
der kommer en ny støjkilde (sandvaskeren), som giver et støjbidrag på 23 
dB(A), giver dette et samlet støjbidrag på 45,0 dB(A). Sandvaskeren vil så-
ledes ikke medføre betydende ændringer i virksomhedens støjbidrag. 
 
Der vil blive foretaget en kontrolmåling af lydeffekten af sandvaskeren i sep-
tember 2012, når kampagnen er startet op, og anlægget sat i drift. Hvis det 
viser sig, at lydeffekten er større end 75 dB(A), vil der blive etableret en 
støjskærm mod boligen ved R1. 
 
Etablering af afluftningstank 
For at opnå en større effektivitet og energibesparelse i forbindelse med pro-
teinudvindingen, er det vigtigt, at frugtsaften fra stivelsesafdelingen afluftes, 
så den uundgåelige mængde skum ikke påvirker processen negativt med 
hensyn til effektivitet og energiforbrug.  
 
For at opnå dette ønskes etableret en 150 m3 rustfri ståltank, hvor frugtsaf-
ten til proteinprocessen udtages i midten nedenfor skummet. Fra afluft-
ningstanken til selve udfældningsprocessen tilføres ikke atmosfærisk luft, så 
der ikke igen etableres skum. Eventuelle mindre proteinrester i frugtvandet 
vil bundfælde og tages ud med henblik på tørring i proteintørreriet.  
 
Tanken har en diameter på ca. 4,2 m og en højde på 16 m.  
Placeringen fremgår af vedlagte oversigtsplan (oversigtsplan December 
2010/rev. 1. december 2011). 
 
Der kommer ingen støj eller lugt i forbindelse med drift af tanken. Pumpen til 
transport af bundfald fra tanken til proteinafdelingen via rørforbindelse er 
placeret indendørs i proteinafdelingen. I toppen af tanken findes en udluft-
ningsanordning, som anvendes i forbindelse med cip-rengøring af tanken. 
Cip-rengøring vil ske en gang om ugen i forbindelse med hele fabrikkens 
rengøring. Der er ingen udluftning fra tanken i forbindelse med drift. 
 
Afluftningstanken etableres på en flade af et betonfundament. Tanken etab-
leres ikke i et opsamlingsbassin. Tanken er af samme type, som anvendes 
på mejerier til råmælk uden opsamlingsbassin. 
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Arealet ved tanken hælder mod vest, ind mod matr.nr. 2m, som er en del af 
fabriksgrunden. I tilfælde af brud på tanken vil frugtsaften løbe ind på 
matr.nr. 2m. Denne grund har et lavt område, hvor eventuel saft kan op-
samles og opsuges med slamsuger. For at sikre mod nedsivning udlægges 
et lag komprimeret stabilgrus på arealet. Ved jordregulering etableres en 
jordvold på 0,5-0,7 m højde som en ekstra sikkerhed for, at saften ikke vil 
kunne løbe videre. Placering af matr. nr. 2m og angivelse af jordvoldens 
placering fremgår af vedlagte luftfoto. 
 
Der er ikke regnvandsledninger, som vil kunne påvirkes af en eventuel ud-
strømning fra tanken.  
 
Tanken er sikret mod overfyldning ved alarm og omslagsventil. Som ekstra 
sikkerhed findes et rør i den øverste del af tanken, der vil føre saften ind i 
proteinfabrikken, hvor den vil kunne opsamles. 
 
Hvert år inden kampagnen foretages kontrol af tankens tilstand i forbindelse 
med en energiaudit, hvor alle maskiner, bygninger, tanke mm. gennemgås. 
Den årlige kontrol består af en indvendig og udvendig besigtigelse af tan-
ken. 
 
Påkørsel af tanken er ikke mulig, da der ikke kan komme køretøjer i nærhe-
den af denne. 
 
Alle rørledninger i forbindelse med tanken er overjordiske. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag, at flytning af svovlsyre-
tank, udskiftning af sandvasker og etablering af afluftningstank kan ske 
uden, at det medfører øget forurening. 
 
Miljøstyrelsen lægger til grund for afgørelsen, at: 
 
• Kemikalierummet, hvor svovlsyretanken placeres, har opsamlingskapa-

citet til at tilbageholde indholdet af den største tank i kemikalierummet. 
Dette er i overensstemmelse med vilkår 41 i om oplag af kemikalier og 
andre hjælpestoffer i miljøgodkendelse af 22. oktober 2002;  
 

• at udskiftning af sandvaskeren ikke vil medføre betydende ændringer i 
virksomhedens støjbidrag, og at støjen fra sandvaskeren bliver efter-
kontrolleret, når anlægget er sat i drift, samt at der om nødvendigt vil 
blive etableret støjdæmpning i form af en støjskærm. 
Miljøstyrelsen skal bemærke, at det nuværende støjbidrag ved boligen i 
beregningspunkt R1 om natten på hverdage er 50,2 dB(A). Støjgræn-
sen på 45 dB(A) er således overskredet. Der foreligger en støjhand-
lingsplan for virksomheden, som bl.a. omfatter nedlæggelse af boligen 
ved R1 senest i januar 2015. Selv om støjproblemet vil være løst om 
senest 2,5 år, lægger Miljøstyrelsen vægt på, at der ikke sker en for-
øgelse af støjen frem til boligens nedlæggelse, og at støjbidraget fra 
sandvaskeren ikke vil være en hindring for, at støjgrænsen vil kunne 
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overholdes.  
 

• at afluftningstanken ikke medfører støj- og lugtgener, at mindre utæt-
heder vil kunne opdages, og at et eventuelt udslip af frugtsaft fra tan-
ken i tilfælde af et tankbrud vil kunne tilbageholdes og opsamles og ik-
ke udgør en risiko for forurening af Karup Å og nærliggende naturom-
råder. Miljøstyrelsen vurderer, at et lag komprimeret stabilgrus vil udgø-
re et fast underlag, som sikrer mod nedsivning i en grad, så hovedpar-
ten af frugtsaften vil kunne opsamles. Dette vurderes at være accepta-
belt, ud fra karakteren af væsken (kartoffelsaft og ikke et kemikalie), og 
da virksomheden ligger i et område med begrænsede drikkevandsinte-
resser.  

 
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
vurderer, at det ansøgte ikke er ”til skade for miljøet”. Det ansøgte skal der-
for ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive annonceret på www.mst.dk den 5. juli 2012. 
 
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 

 
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 2. august 2012 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 
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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 annonceret. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Bente E. Jørgensen 
Civilingeniør 
 
 
Bilag: 
• Oversigtsplan (F-07-07-02 Udgave 13) 
• Oversigtsplan december 2010/rev. 1. december 2011 
• Placering af jordvold 
 
 
Kopi til:  
Viborg Kommune – viborg@viborg.dk 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland – midt@sst.dk 
Arbejdstilsynet – at@at.dk 
Danmarks Naturfredningsforening – dn@dn.dk 
Friluftsrådet Kreds Limfjord Syd – ajj-7600@webspeed.dk 
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Oversigtsplan
Karup Kartoffelmelfabrik
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F-07-07-02 Udg.13

VW

A. Vejebod og prøvetagning. (A)
B. B1:Påslagskasse, B2:Kartoffelmagasin. (A)
C. Vaskeri, indsugning kedler. (A)
D. Sten  og sandsepareringsanlæg.(A)
E. Stivelsestørreri.(FV)
F. Riverrum.River (A). Pumper (FV)
G. Produktionshal i 5 etager.
H. Pulpepressere og pulpelagerplads. (A)
I. Værksteder.
J. Værksteder og reservedelslager.
K. K1:Vandreservoir, K2:Vandværk.
L. L1:Dampkedel stiv., L2:Dampkedel protein.
M. Tavlerum.
N. Afsækning, lager og bulkudlev.  Stivelse. (FV)
O. Lagersiloer. (FV)
P. Transformatorer.
Q. Operatørrum. Q2: Vakuumfilterrum (FV).
R. Kontorer, kantiner og personalefaciliteter.
S. Protamylassetanke. (A)
T. Laderum for eltrucks/fyrrum.
U. U1:Proteinfabrik, U2:Proteintørreri (FV).

X. Inddampningsfabrik. (A)
Y. Y1: Fiberfabrik. Y2: Fødekasse.(FV)
Z. Z1, Z2: Kemikalielagre.
Æ. Oliedepot.

FV = fødevaregodkendte smøremidler.
A = almindelige smøremidler.

V. V1:Lagersilo protein, V1: silo protein. (FV)
W. Afsækning og lager protein.(FV)
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