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1.  INDLEDNING 
 
Danisco, Tårnvej 25, 7200 Grindsted producerer kemiske stoffer og enzy-
mer til brug i levnedsmiddelindustrien og til farmaceutisk brug. I produktio-
nen bruges og oplagres en række stoffer, som på grund af deres egenska-
ber er omfattet af risikobekendtgørelsen. Det drejer sig om stoffer, som er 
giftige eller miljøskadelige, samt stoffer som er brandfarlige eller brandnæ-
rende. 
 
Danisco har systematisk gennemgået fare for uheld og indrettet virksomhe-
den, så farerne minimeres. Der er endvidere lavet forholdsregler, som ned-
sætter konsekvenserne af uheld, hvis disse alligevel skulle ske.   
 
Alle tekniske foranstaltninger til at forhindre uheld og nedsætte konsekven-
ser af uheld er omfattet af forebyggende vedligeholdelse og regelmæssig 
kontrol. Personalet er oplært i sikker brug af anlæggene og til en hurtig ind-
sats, hvis uheld skulle ske. 
 
Miljøstyrelsen har gennemgået virksomhedens sikkerhedsdokument, som 
beskriver ovenstående sammen med konsekvenserne af mulige uheld. Mil-
jøstyrelsen har vurderet, at Danisco har truffet tilstrækkelige forholdsregler 
til at sikre miljø og mennesker, som færdes eller bor rundt om virksomhe-
den. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og Daniscos sikkerhedsdokument 
dateret 1. oktober 2011 har Miljøstyrelsen foretaget revurdering af vilkår 
omhandlende virksomhedens risikoforhold og de foranstaltninger, virksom-
heden har etableret for at forebygge større uheld og imødegå følgerne der-
af.  
 
Denne afgørelse erstatter således Ribe Amts ”Afgørelse vedrørende sikker-
hedsrapport Danisco Grindsted”, dateret den 30. september 2005. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved medde-
lelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med 
mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Afgørelsen omfatter de stoffer, som fremgår af sikkerhedsdokumentets bilag 
F1 til brug som beskrevet i de sikkerhedsgennemgange, som for hvert stof 
er oplistet i sikkerhedsdokumentets bilag F2 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

./. 

2.1 Vilkår for revurderingen 
N1  Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i sikkerheds-

dokumentet.  
 
N2  Sikkerhedsledelsessystemet skal sikre, at alle fysiske barrierer (for-

anstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning for processer med 
og oplag af stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen) er omfattet af 
forebyggende vedligeholdelse. Alle aktive fysiske barrierer skal end-
videre løbende funktionstestes. Forebyggende vedligeholdelse og 
funktionstest skal dokumenteres. Dokumentationen skal kunne fore-
vises på tilsynsmyndighedernes forlangende.  

 
N3 Sikkerhedsledelsessystemets procedurer til forebyggelse af større 

uheld skal løbende vedligeholdes, og det skal gennem auditering 
dokumenteres, at medarbejderne har kendskab til og bruger proce-
durerne. Afvigelser identificeret ved auditering skal følges op med 
uddannelse og instruktion. Dokumentation for auditering og opfølg-
ning på afvigelser skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangen-
de. 

 
N4 Sikkerhedsledelsessystemet skal indeholde procedurer, som beskri-

ver afhjælpende foranstaltninger, hvis uheldet sker. Det skal gen-
nem auditering og øvelser dokumenteres, at medarbejderne har 
kendskab til og i praksis kan agere efter disse procedurer. Doku-
mentation for auditering og øvelser samt opfølgning på afvigelser 
skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
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N5 Ved enhver anlægsændring, som har sikkerhedsmæssig betydning 

for processer med og oplag af stoffer omfattet af risikobekendtgørel-
sen, skal der foretages en risikovurdering inden ændringen iværk-
sættes. Dette gælder også for midlertidige ændringer, men ikke for 
1:1 udskiftninger. 

 
N6 Ved større uheld, som indebærer spild af stoffer omfattet af risikobe-

kendtgørelsen på befæstede arealer, skal afløb til kloak hindres i vi-
dest muligt omfang. De spildte stoffer skal opsamles i egnede be-
holdere, f.eks. ved hjælp af egnede absorberende materialer. 

 
 Hvis de spildte stoffer løber til blåt system, skal afløb til Grindsted Å 

øjeblikkeligt standses, og vandet skal opsamles i de dertil indrette 
bassiner på kloaksystemet. Vandet skal efterfølgende renses eller 
bortskaffes på anden måde. 

 
 Hvis de spildte stoffer løber til rødt system, skal vandet opsamles i 

de dertil indrettede bassiner på kloaksystemet indtil, det er vurderet, 
om stofferne kan omsættes i renseanlægget på en måde, så afløbs-
vandet ikke forurener Grindsted Å. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 
det opsamlede vand bortskaffes på anden måde. 

 
 Ovenstående princip skal indarbejdes i virksomhedens procedurer 

og indgå i træning/øvelser af disse. Procedurer skal opdateres se-
nest den 1. juni 2012.  

 
N7 Vand fra slukning af brande skal i videst muligt omfang opsamles i 

kloaksystemets bassiner og efterfølgende renses eller bortskaffes 
på anden måde. 

 
N8 Det skal sikres, at alle uheld og nærved uheld, hvor risikostoffer er 

eller kan være indblandet, registreres. Registreringen skal indeholde 
en vurdering af den faktiske konsekvens og den potentielle konse-
kvens, hvis alle barrierer svigter. Registreringerne skal forevises til-
synsmyndigheden på forlangende. 

 
 Hvis de faktiske eller potentielle konsekvenser kan skade personer 

uden for virksomheden eller skade miljøet, skal tilsynsmyndigheden 
orienteres straks. Efterfølgende skal der senest en uge efter uheld 
eller nærved uheld sendes en redegørelse til tilsynsmyndigheden 
indeholdende uddybende beskrivelse af hændelsen, relevante 
egenkontrolmålinger, samt oplysninger om hvilke tiltag, der iværk-
sættes for at undgå tilsvarende hændelser i fremtiden. 

 
N9 Kemikalietanke, som er indrettet til oplag af stoffer omfattet af risiko-

bekendtgørelsen, og som tidligere har været anvendt til dette, skal 
være fysisk afspærrede, således at stoffer omfattet af risikobekendt-
gørelsen ikke ved en fejl kan pumpes fra påfyldningsstudser eller 
andre tanke til de afspærrede tanke. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens forhold til risikobekendtgørelsen 
Danisco Grindsted er en virksomhed, som ved kemiske og biologiske pro-
cesser fremstiller kemiske forbindelser og enzymer til levnedsmiddelindu-
strien og til farmaceutisk brug. 
 
I forbindelse med produktionen bruges og dannes stoffer, som er omfattet af 
risikobekendtgørelsen fordi de er giftige, brandfarlige, brandnærende, miljø-
skadelige og reagerer kraftigt med vand. På baggrund af opgørelse af de 
maksimalt forekomne stofmængder konstateres, at Danisco Grindsted er 
omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af giftige stoffer og miljøskadeli-
ge stoffer. De maksimalt forekomne mængder gør, at virksomheden er om-
fattet af §4 i risikobekendtgørelsen (kolonne 2). 
 
Ved seneste afgørelse om risikoforhold (Ribe Amt, 30. september 2005) var 
virksomheden omfattet af bekendtgørelsens §5 (kolonne 3). Årsagen til æn-
dringen er, at stoffet allylchlorid er blevet omklassificeret, således at det ikke 
længere betragtes som giftigt.  
 
På grund af reducerede mængder af brandfarlige stoffer er virksomheden 
ikke længere omfattet af risikobekendtgørelsens §3 stk. 3. Kommunalbesty-
relsen skal således ikke træffes afgørelse efter beredskabslovens §34 stk. 
1. De brandfarlige stoffer indgår dog, som alle stoffer omfattet af risikobe-
kendtgørelsen, i det udarbejdede sikkerhedsdokument og myndighedernes 
behandling af dette. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Danisco Grindsted er jævnfør lokalplan 139 fra Grindsted Kommune (2006) 
beliggende i et område udlagt til erhvervsområde for virksomheder der stil-
ler særlige beliggenhedskrav. Dette videreføres i kommuneplan for 2009-
2021 hvor virksomheden er beliggende i rammeområde 1.E.5. 
Virksomheden har eksisteret på adressen siden 1924. 
 
Virksomheden er beliggende i kanten af Grindsted by. Mod syd og vest er 
flere boligområder beliggende. Mod nord og øst grænser virksomheden op 
til marker og skov (uplanlagte områder i landzone). Nord og syd for virk-
somheden findes mindre områder med nyttehaver (kolonihaver, hvor der 
ikke må overnattes).  
 
Rent tag- og overfladevand og renset spildevand udledes til Grindsted Å. 
Grindsted Å er i gældende vandplan målsat til god økologisk tilstand. Den 
nuværende tilstand omkring Daniscos udløb er moderat økologisk tilstand. 
Vandplanerne indeholder ikke en indsats, idet åen på strækningen er und-
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taget målopfyldelse til 2021 på grund af uforholdsmæssige store omkost-
ninger.  
 
Fra cirka 20 km nedstrøms Daniscos udløb og til Varde Ås udløb i Vadeha-
vet, er vandløbet udpeget som Natura 2000 område. I udpegningsgrundlage 
indgår bl.a. den prioriterede art snæblen. 
  

3.2 Vurderinger og begrundelse for stillede vilkår 

3.2.1 vurdering af sikkerhedsdokument 
I bilag 3 til risikobekendtgørelsen er der stillet en række krav til indhold af 
sikkerhedsdokument. Myndighederne skal sikre, at disse krav er opfyldt 
inden der træffes afgørelse. 
 
Miljøstyrelsen har i samarbejde med de øvrige myndigheder gennemgået 
virksomhedens sikkerhedsdokument. I den forbindelse har Miljøstyrelsen 
konstateret, at Danisco har et ledelsessystem, som også omfatter sikker-
hed. Sikkerhedsledelsessystemet sikrer, at anlæggene på baggrund af sy-
stematiske risikoanalyser opbygges og eventuelt ændres, således at risiko-
en fjernes, når det er praktisk og teknisk muligt. Risikoanalyserne identifice-
rer fysiske barrierer, som dels kan hindre, at uheldet kan ske, dels kan af-
bøde virkningerne, hvis uheldet sker. De fysiske barrierer er omfattet af sy-
stematisk vedligeholdelse og afprøvning.  
 
Sikkerhedsledelsessystemet inddrager medarbejderne gennem uddannelse 
og træning. Systemet og medarbejdernes kendskab til dette vurderes lø-
bende gennem auditering. Sikkerhedsledelsessystemet indeholder også en 
beredskabsplan med underliggende nødplaner, som sikrer, at skader af 
eventuelle uheld begrænses mest muligt. 
 
Sikkerhedsdokumentet beskriver endvidere detaljeret processer og oplag, 
som omfatter risikostoffer sammen med stoffernes egenskaber. Endvidere 
beskrive virksomhedens omgivelser og den effekt som uheld kan have på 
omgivelserne. 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at sikkerhedsdokumentet opfylder de krav, 
som fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 3. 

3.2.2 Begrundelse af vilkår 
Denne afgørelse er en revurdering af Ribe Amts afgørelse fra 30. septem-
ber 2005. Amtets afgørelse indeholder ikke vilkår men forudsætninger for 
accept af sikkerhedsrapporten. Miljøstyrelsen har i denne afgørelse fastsat 
en række vilkår, som er gældende sammen med vilkår i andre gældende 
afgørelser listet i afsnit 4.2. 
 
Miljøstyrelsen har stillet vilkår som forpligter virksomheden til at efterleve 
det udarbejdede sikkerhedsdokument. For en række forhold, skal efterlevel-
sen dokumenters på en måde som kan forevises for myndighederne. Disse 
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vilkår er stillet for at sikre, at myndighederne ved tilsyn kan kontrollere, at 
væsentlige dele af sikkerhedsledelsessystemet efterleves. 
 
Danisco Grindsteds kloaksystem er grundigt beskrevet i den seneste revur-
dering af virksomhedens miljøgodkendelse. Systemet er delt i et blåt system 
til rent regn- og overfladevand med direkte udløb til Grindsted Å og et rødt 
system til sanitetsspildevand, procesvand og beskidt overfladevand med 
afløb til virksomhedens biologiske renseanlæg. Begge systemer indeholder 
bassiner, som kan opsamle vandet i tilfælde af uheld, således at det sikres, 
at Grindsted Å ikke forurenes og at renseprocesserne på renseanlægget 
ikke hæmmes.  
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at dette system generelt er velfungerende 
og i stor udstrækning kan sikre Grindsted Å mod forurening som følge af 
uheld på virksomheden. Det er imidlertid også Miljøstyrelsens opfattelse, at 
det i videst mulig udstrækning skal sikres, at væsker fra uheld slet ikke lø-
ber til kloaksystemet, f.eks. ved afdækning af kloakriste og opsamling af 
væske med passende absorptionsmateriale. På denne måde sikres det, at 
der opstår mindst muligt forurenet vand, som senere skal behandles eller 
bortskaffes. Dette princip er ikke konsekvent beskrevet i de eksisterende 
nødplaner, og der er derfor stillet vilkår om at dette skal skrives ind senest 
den 1. april 2012. Afspærring af kloakker og opsamling af væsker skal tillige 
øves med personalet, således at systemet er kendt i tilfælde af uheld. 
 
Tilsvarende er der stillet vilkår om, at kloaksystemets opsamlingskapacitet 
bruges til opsamling af slukningsvand i tilfælde af brand. 
 
Miljøbeskyttelseslovens § 71 og risikobekendtgørelsens § 9 indeholder be-
stemmelser om, at væsentlige uheld eller fare for væsentlige uheld straks 
skal indberettes til tilsynsmyndigheden. Det stillede vilkår N8 indeholder 
ingen begrænsninger i denne pligt, men kun supplerende krav, som helt 
overordnet skal sikre, at Danisco analyserer uheld og nærved uheld med 
henblik på løbende at sikre og forbedre sikkerheden på virksomheden. Af 
hensyn til Miljøstyrelsens tilsynsforpligtelse, er der stillet krav om registre-
ringer. For uheld og nærved uheld med mulighed for skade på personer 
eller miljø, skal Daniscos analyse af årsager og mulige forbedringer for at 
sikre mod gentagelser sendes til Miljøstyrelsen efter en uge, således at Mil-
jøstyrelsen kan vurdere, om der er behov for at stille krav om gennemførel-
se af forbedringer. 
 
Det fremgår af sikkerhedsdokumentet, at der eksisterer tanke på virksom-
heden, som er taget ud af drift. Tankene er opført i tabeller for oplag af spe-
cifikke stoffer sammen med bemærkningen ”taget ud af drift”. Deres poten-
tielle indhold er ikke medtaget i beregning af den maksimalt oplagrede 
mængde af det pågældende stof. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at tan-
kene skal medregnes, hvis de pågældende stoffer kan fyldes i tankene ved 
svigt fra personale eller elektroniske systemer. Der er derfor stillet vilkår om, 
at tankene fysisk skal afspærres fra andre tanke og påfyldningsstudse. 
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3.3 Konsekvenser i omgivelserne af uheld på Danisco 

3.3.1 Udslip af giftige gasser  
Danisco har i sikkerhedsdokumentet regnet på hvilke områder omkring virk-
somheden, der kan blive påvirket ved udslip af giftige gasser. Der er regnet 
på fordampning fra spild af væskerne formalin og methanol og udslip af 
ammoniak fra virksomhedens kølesystemer. 
 
Beregningerne er foretaget for de uheld, som giver anledning til den største 
spredning af stofferne i omgivelserne i tilfælde, hvor alle barrierer svigter. 
Dog er undtaget uheld med en sandsynlighed på mindre en gang pr. milliard 
år. 
 
Konsekvenszonerne er beregnet som de steder, hvor koncentrationen af de 
pågældende stoffer under værst tænkelige forhold er over AEGL-3 værdien. 
AEGL (Acute Exposure Guidelines Levels) værdierne er udviklet af det 
amerikanske National Research Councils’s Committe on Toxicology på 
baggrund af en lang række videnskabelige undersøgelser. AEGL-3 værdien 
angiver den luftbårne koncentration af et stof, over hvilken det forventes, at 
den almindelige befolkning, herunder følsomme personer, kan opleve livs-
truende sundhedspåvirkninger eller død. 
 
Beregningerne viser, at konsekvenszonen for methanol er 13 m fra pølen af 
spildt væske. Dette vil altid være inden for virksomhedens skel. For de to 
øvrige stoffer er konsekvenszonerne angivet på nedenstående kort. Det 
ses, at kun konsekvenszonen for formalin kommer ud over virksomhedens 
skel. 
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Området uden for virksomhedens skel, som er omfattet af konsekvenszo-
nen for formalin, er ikke planlagt i gældende kommuneplan. Området består 
af dyrkede marker i landzone og en lidt trafikeret vej. Da der således er me-
get ringe sandsynlighed for tilstedeværelse af mennesker i konsekvenszo-
nen uden for virksomheden, har Miljøstyrelsen ikke krævet kvantitative be-
regninger af sandsynligheden for dødsfald på grund af uheld med formalin. 
Ved eventuel kommende planlægning inden for konsekvenszonen uden for 
virksomheden, skal det dog sikres, at der ikke er en uacceptabel sandsyn-
lighed for menneskers liv.  

3.3.2 Brand  
Der er foretaget beregninger af konsekvenser af brand og eksplosioner i de 
mest kritiske fabrikationsanlæg og oplag. I den forbindelse er afstanden til 
et eksplosionsovertryk på 0,05 baro og en varmestråling på 4,7 kW/m² be-
regnet. Overskrides disse værdier kan der ske irreversible skader på men-
nesker. Beregningerne viser afstande på typisk 20 m fra bygningsfacader 
og op til 30 m fra centrum af pølbrande i kummer under lagertanke. Der vil 
ved værste uheld ikke ske overskridelser af eksplosionstryk på 0,05 baro og 
varmestråling på 4,7 kW/m² uden for virksomhedens skel. 
 
Ved brand i risikostofferne kan der dannes giftige forbrændingsprodukter. 
Disse adskiller sig dog ikke fra forbrændingsprodukter fra andre organiske 
stoffer indeholdende grundstofferne chlor, kvælstof og svovl. Der er således 
tale om stoffer som kulmonooxid, saltsyre, kvælstofilter, cyanid og svovldi-
oxid. Der er foretaget beregninger for spredning af disse stoffer fra brand i 
forskellige oplag og scenariet med størst konsekvensafstand er svovldioxid 
fra brand i det samlede oplag af malathion. Konsekvensafstande med over-
skridelse af AEGL-3 værdien er angivet på nedenstående kort. 
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Vurdering af sandsynligheden fremgår af Miljøstyrelsens miljøgodkendelse 
af oprensning af malathion dateret den 9. september 2011. Der henvises til 
denne. 

3.3.3 Forurening af overfladevand 
Danisco anvender 7 stoffer, som er klassificeret som miljøfarlige, fordi de er 
giftige for vandlevende organismer. Spild af disse stoffer kan derfor gennem 
kloaksystemet udledes til Grindsted Å og dermed skade økosystemet i åen. 
 
Vurderet ud fra sikkerhedsdokuments stofbeskrivelser er malathion det stof, 
som har de markant kraftigste giftvirkning for vandlevende organismer. Ved 
afgørelse om oprensning af malathion er der derfor stillet krav om afspær-
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ring af kloaksystemet, når der håndteres malathion, således at sandsynlig-
heden for at malathion når Grindsted Å er meget lille. 
 
For de fleste øvrige stoffer kan der forekomme uheld, hvor stofferne kan 
løbe til kloaksystemet, men der er så gode muligheder for at standse udled-
ningen og opsamle de spildte stoffer, at sandsynligheden for udledning til 
åen er lille. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 
Denne afgørelse har været varslet over for virksomheden i henhold til miljø-
beskyttelseslovens §75. Virksomheden har således fået tilsendt et udkast til 
afgørelse, og er fremkommet med følgende bemærkninger. 

Virksomheden har ønsket fristen i vilkår N6 udsat til 1. juni 2012 i stedet for 
1. april 2012, idet der skal ændres i både generelle instruktioner og alle 
nødplanerne. Bortset fra dette har virksomheden ingen bemærkninger. 

Miljøstyrelsen satte den korte frist således, at den var koordineret med fri-
sten i Arbejdstilsynets afgørelse, hvor der også skulle ske ændringer i nød-
planerne med en frist 1. april 2012. Miljøstyrelsen ser ikke nogen problemer 
i at forlænge fristen. Vilkåret er derfor rettet i forhold til udkastet til afgørelse.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §4 i risikobekendtgørelsen, og skal derfor efter 
§ 7 stk. 2 indsende revideret sikkerhedsdokument, når forholdene begrun-
der det, dog mindst hvert 5 år. Denne afgørelse er truffet på baggrund af et 
sådant revideret sikkerhedsdokument dateret 1. oktober 2011.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Da der ikke er 
tale om ændringer eller udvidelser af virksomheden, skal der ikke gennem-
føres en VVM-vurdering.  
 
Habitatdirektivet  
Virksomhedens tag- og overfladevand samt rensede spildevand ledes til 
Varde Å systemet, som cirka 20 km nedstrøms er udpeget til Natura 2000 
område. Afgørelsen er imidlertid truffet efter miljøbeskyttelseslovens §41, 
som ikke er medtaget i habitatbekendtgørelsen. Denne revurdering af risiko-
forholdene skal derfor ikke behandles efter habitatbekendtgørelsen. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 

• Revurdering af samlet miljøgodkendelse, Miljøcenter Odense den 
21. december 2009. 

• Miljøgodkendelse af oprensning af malathion, Miljøstyrelsen den 9. 
september 2011. 

 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte afgørelse: 

• Afgørelse vedrørende sikkerhedsrapport Danisco Grindsted, Ribe 
Amt den 30. september 2005 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Arbejdstilsynet, Billund Kommunes beredskab, Sydøstjylland politi og Miljø-
styrelsen fører i samarbejde inspektion med virksomheden. Inspektionen 
omfatter dels vilkår fastsat i henhold til myndighedernes respektive lovgiv-
ninger, dels virksomhedens efterlevelse af risikobekendtgørelsens § 7 om, 
at virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, som fremgår af sik-
kerhedsdokumentet. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
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Denne afgørelse vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan 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 

 
Nye eller ændrede vilkår kan påklages. For revurderede vilkår, der ikke er 
ændret, er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. 
Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. I den tidli-
gere afgørelse, var der ikke fastsat vilkår. Alle vilkår i denne afgørelse er 
derfor nye, og kan påklages. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 24. april 2012 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. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Danisco Grindsted, Tårnvej 25, DK-7200 Grindsted 
Billund Kommune, kommunen@billundkommune.dk
Arbejdstilsynet Tilsynscenter 3, at@at.dk
Sydøstjyllands politi, sojyl-opa@politi.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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