
 

Odense 
J.nr. ODE-430-00260 
Ref. Ribei/sulvi 
Den 25. januar 2011 
 

 Danisco Grindsted 
 Tårnvej 25   
 7200 Grindsted 
  

 
 
 
 
 
 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med Natamycin fer-
mentering i Biofabrikken 
 
Miljøstyrelsen Odense (daværende Miljøcenter Odense) har den 16. no-
vember 2010 modtaget ansøgning fra Danisco Grindsted om at producerer 
3-5 fermenteringer af Natamycin i fermentorerne i biofabrikken.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense 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 
Danisco Grindsted ønsker at lave forsøgsproduktioner med natamycin fer-
mentering i biofabrikken, hvor der ellers fermenteres aminosyrer. Formålet 
med forsøgene er, at undersøge om det eksisterende fermenteringsudstyr i 
biofabrikken kan anvendes til produktion af natamycin. I dag er fermente-
ringskapaciteten begrænsende for natamycinproduktionen, så en perma-
nent udvidelse af natamycin produktionen kan eventuelt realiseres hvis fer-
mentorerne i biofabrikken ligeledes kan anvendes til natamycin produktion. 
 
Produktionen af natamycin omfatter fermentering og en efterfølgende op-
rensning. Denne afgørelse omhandler kun fermenteringen, da fermentet 
efter endt fermentering vil blive overført via en eksisterende rørforbindelse 
til høsttanken, hvorfra oprensningen starter.  
 
Selve forsøgsproduktionen af natamycin i biofabrikken vil foregå ligesom 
ved fermentering i de allerede godkendte fermentorer til natamycin produk-
tion. Der vil blive lavet forsøg med 3-5 fermenteringer i biofabrikken. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Danisco har redegjort for at afkastet fra de to fermentorer, der indgår i for-
søget, ledes til cykloner hvor aerosoler, evt. indeholdende natamycin, vil 
blive tilbageholdt. Afløbet fra cyklonerne vil blive opsamlet og behandlet i 
henhold til den gældende miljøgodkendelse. 
 
Fermentorerne vil blive skyllet med varmt vand og base, hvilket ifølge Dani-
sco vil sikre at natamycin rester nedbrydes inden det ledes til renseanlæg-
get. 
 
For at undgå utilsigtet udslip af natamycin under forsøgsfermenteringerne 
vil afløbet fra produktionsområdet blive forbundet til en opsamlingstank. 
 
Udover disse forhold har Danisco vurderet, at der ikke er flere væsentlige 
miljøforhold. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
På baggrund af ovenstående er det MST Odense’s opfattelse, at den øn-
skede forsøgsrække med natamycinproduktion kan finde sted i biofabrikken 
indenfor vilkår i gældende miljøgodkendelse. Forsøgsproduktionen vil ikke 
give anledning til forøget forurening og er således ikke godkendelsespligtig. 
 
Håndteringen af de beskrevne miljøforhold er i overensstemmelse med vil-
kår B5 og C21 i den gældende godkendelse: 
 B5  Utilsigtet tilledning af natamycin til rødt system skal begrænses ved, 

at der på kloaksystemet fra fermentorhallen er en afspærringsventil 
som altid er lukket under brug af fermentoren. 

C21  Luft, som indeholder aerosoler med farligt støv (natamycin), skal 
renses i coaleske filtre inden den afkastes (CU131 og CU132). Der 
skal forefindes procedurer for drift og vedligeholdelse af coaleske 
filtrer, som sikrer, at de altid er funktionsdygtige. Proceduren skal fo-
revises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
I denne vurdering er yderligere indgået, at der er tale om en begrænset for-
søgsproduktion. Ved en eventuel permanent udvidelse af natamycinproduk-
tionen vil der skulle søges om godkendelse på ny og i den forbindelse skal 
der redegøres for at produktionen lever op til BAT. 
 
Da MST Odense vurderer, at den begrænsede natamycin forsøgsprodukti-
on ikke kan betragtes som en væsentlig ændring, har modtagelsen af an-
søgningen ikke været annonceret i henhold til § 11 i godkendelsesbekendt-
gørelsen2. 
 
Det er endvidere MST Odense’s opfattelse, at produktionen ikke er til skade 
for miljøet. Produktionen bryder ikke med planlagt arealanvendelse, opfyl-
der gældende miljøkrav og forøger eller flytter ikke miljøpåvirkninger. Pro-

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
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duktionen er således ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen3 og er derfor 
ikke screenet for VVM pligt. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
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 
 embedslægeinstitutionen 
 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 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den 26. januar 2011 og 
på www.mst.dk. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få til-
sendt afgørelsen besvares på 72544000 eller ode@mst.dk. 
 
Klager sendes til MST Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense 
SØ eller ode@mst.dk. MST Odense videresender klagen til Natur- og Miljø-
klagenævnet.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
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 
 

 
Rikke Beider 

72544259 
ribei@mst.dk

  
  

                                                 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
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Kopi til:  
Billund Kommune, kommunen@billund.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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