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1 INDLEDNING 
 
Biofac A/S, H. E. Bluhmesvej 63, 6700 Esbjerg har den 8. maj 2006 søgt 
det daværende Ribe Amt og Esbjerg Kommune om ny miljøgodkendelse og 
spildevandstilladelse for virksomheden. Miljøcenter Odense har sidenhen 
overtaget ansvaret med miljøgodkendelser og tilsyn efter nedlæggelsen af 
Ribe Amt. Esbjerg Kommune har dog fortsat ansvaret for tilladelse til udled-
ning og tilsyn med spildevand fra virksomheden samt bortskaffelse af affald. 
 
Biofac Esbjerg er en ordreproducerende virksomhed, der fremstiller 
chondroitinsulfat i bulkvare ud fra animalske råvarer. Bulkvaren sælges vi-
dere til færdigforarbejdelse og anvendes som gigt præparat for mennesker 
og dyr. Af biaktiviteter foregår bl.a. oparbejdning af proteinfraktionen til Pe-
ton, samt en større biproduktion af fedt. Hele virksomhedens produktion går 
til eksport. Virksomheden producerer i 24 timers drift på alle ugens dage og 
beskæftiger 29 medarbejdere. 
 
Til produktion af chondroitinsulfat anvendes følgende råvarer og hjælpestof-
fer: 
 

- Brusk af animalsk oprindelse 
- Natriumhydroxid 
- Saltsyre 
- Natriumchlorid 
- Enzym proteinase 

 
Virksomheden har indtil dato haft tre miljøgodkendelser samt en vilkårsæn-
dring. Virksomheden har i forbindelse med ansøgningen ønsket, at alle virk-
somhedens vilkår ville blive samlet i et dokument. 
 
Da alle virksomhedens miljøgodkendelser er mere end otte år gamle, har 
miljømyndigheden valgt, efter virksomhedens ønske, at revurdere alle mil-
jøgodkendelserne samt indskrive tillægsmiljøgodkendelsen for den øgede 
produktion i dette nærværende og samlede miljøgodkendelsesdokument. 
 
Der søges om en samlet og tidssvarende miljøgodkendelse i forbindelse 
med en kapacitetsudvidelse til en samlet produktionsmængde på 250 tons 
pr. år produceret på basis af 9.000 tons råvarer og 5.300 tons hjælpestoffer. 
 
Revurderingen af denne afgørelse vil senest finde sted i 2017. 
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2 AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På baggrund af virksomhedens ansøgning og den miljøtekniske beskrivelse 
i bilag A godkender Odense Miljøcenter en udvidelse af produktionen af 
chondroitinsulfat til en årlig produktion på 250 ton. 
 
Miljøgodkendelsen, og herunder ændringsgodkendelsen af produktionen, 
meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1.  
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændringer, revisioner og 
opdateringer af visse vilkår i miljøgodkendelserne. Revurderingen meddeles 
i henhold til § 41 b, jf. § 41 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Ændringerne sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b, stk. 1 
som forinden har været varslet i form af udkast til afgørelse. 
 
Godkendelsen er givet på nedenstående vilkår. Godkendelsen bortfalder, 
hvis den ikke er udnyttet inden for 2 år fra godkendelsens dato eller hvis 
den ikke har været udnyttet i en sammenhængende periode på 2 år. 
 
Miljøcenter Odense har foretaget en revurdering af vilkårene for Biofac Es-
bjerg fra følgende dokumenter: 
 
1. Miljøgodkendelse af produktion af chondroitinsulfat af 13. januar 1998 

 
2. Vilkårsændring af 17. februar 1998 
 
3. Miljøgodkendelse af ændringer af virksomhedens drift af 10. august 

1999 
 
4. Miljøgodkendelse af inddamper, frysetørrer og kedel af 12. december 

2000 
 
Ud over revisionen stilles der vilkår i forbindelse med godkendelse til pro-
duktionsudvidelse.  
 
Af hensyn til historikken, retsbeskyttelse og klageadgang er der foran hvert 
vilkår et symbol. 
 
Symbolforklaring 
 

♣ Vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelse af 13. januar 1998. Disse 
vilkår kan således ikke påklages. 
 

♠ Vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelse af 10. august 1999. Disse 
vilkår kan således ikke påklages. 
 

♦ Vilkår, der er meddelt i miljøgodkendelse af 12. december 2000. 

                                                 
1 Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
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Disse vilkår kan således ikke påklages. 
 

! Vilkåret, der er ændret den 17. februar 1998. Dette vilkår kan såle-
des ikke påklages. 
 

– 
 

Vilkår, der er ændret i forhold til tidligere godkendelser og nye vil-
kår givet efter § 41, stk. 1, eller § 41b. Vilkårene kan påklages. 
 

♥ Nye vilkår, der er meddelt efter § 33. Vilkårene kan påklages. 
 

 
Følgende vilkår er ophævet:  
 
Miljøgodkendelse af: Vilkår Nr 

13. januar 1998: 5, 15, 16 
10. august 1999: 1, 5, 8 
12. december 2000: 2 
 
Disse vilkår kan ses i deres fulde længde i bilag D. At vilkår er ophævet kan 
påklages. 
 
 

2.1 Vilkår for afgørelsen 
 
A. Generelle forhold 
 
I vilkår overført fra den indtil dato gældende miljøgodkendelse indeholdende 
formuleringen ”amtet” er rettet til ”miljømyndigheden”. Denne rettelse giver 
ikke i sig selv klageadgang, da den udelukkende er kosmetisk. 
 
 
B. Indretning og drift 
 
B1 – 

 
 

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det 
ansøgte samt øvrige oplysninger, der er lagt til grund for godkendelsen 
jvf § 33 i Miljøbeskyttelsesloven.  
 

B2 ♥ Ved eventuelt ophør af driften skal der træffes de nødvendige foran-
staltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og 
for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyn-
digheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 

B3 ♥ Virksomheden må maksimalt producere 250 tons Chondroitinsulfat pr. 
regnskabsår. 
 

B4 – Virksomheden skal føre driftsjournal, der indeholder oplysninger om: 
- miljødata 
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 - naboklager 
- vilkårsoverskridelser 
- arbejdsulykker 
- forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer 
- forsendte færdigvarer 
- udledning til luft  
 
Udledning af spildevand samt affald opgøres i henhold til krav fra kom-
munen. 
 
Alle punkter med kvartalsvise opgørelser  
 
Virksomheden udarbejder grønne regnskaber, der fremsendes til til-
synsmyndigheden. 
 

B5 – 
 

Der skal føres journal, der viser, hvorledes scrubberen drives med hen-
blik på udskiftning af vandet i scrubberen. Journalen skal opbevares på 
virksomheden og evt. fremsendes på tilsynsmyndighedens opfordring. 
 

B6 – 
 

Kulfilteret skal mindst én gang om ugen tilses og drænes for kondens-
vand. Kontrollen skal journalføres og opbevares på virksomheden og 
evt. fremsendes på tilsynsmyndighedens opfordring. 
 

B7 ♥ Virksomheden skal årligt indberette miljøoplysninger  til tilsynsmyndig-
heden efter regnskabsårets afslutning 30.06, og inden 01.10, indehol-
dende: 
 
- miljødata jvf. B4 
- evt. målinger i det forløbne regnskabsår 
- redegørelse for arbejde med bedste tilgængelige teknik / renere tek-

nologi tiltag. 
 
De indberettede oplysninger opgøres i lighed med oplysninger til det 
grønne regnskab. 
 

B8 ♣ Udendørs tanke og rørføringer til flydende væsker skal mindst én gang 
hvert 10. år underkastes et eftersyn af et af miljømyndigheden aner-
kendt firma. På grundlag heraf udarbejdes en attest, der skal dokumen-
tere tankenes styrke og tæthed. Attesten skal ledsages af en udtalelse 
fra det udførende firma om, hvorvidt tankene findes egnede til opbeva-
ring af omhandlede væsker. 

 
Dokumentation for ovennævnte sendes til miljømyndigheden senest 3 
måneder efter, at kontrollen/inspektionen er udført. 
 

B9 ♠ Nye tanke skal indgå i virksomhedens vedligeholdelsesplan, og der skal 
foretages kontrol/inspektion mindst én gang hvert 10. år. jvf B8. 
 

B10 ♣ Såfremt at det følger af tankattesten, jævnfør vilkår B8, at tanken(e) ik-
ke er egnet til opbevaring af omhandlede væske, skal enhver brug af 
tanken(e) straks ophøre. 
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B11 – Der skal inden 10 måneder fra datoen for ikrafttræden af miljøgodken-

delsen udarbejdes en revision af procedurerne for, hvorledes der skal 
handles i tilfælde af spild og udslip af produkter/væsker fra virksomhe-
den. Procedurerne skal fremsendes til miljømyndighedens orientering 
og accept. 
 

B12 – Der skal inden 10 måneder fra datoen for ikrafttræden af miljøgodken-
delsen udarbejdes en revideret vedligeholdelsesplan. Planen skal bl.a. 
indeholde frekvens for internt og eksternt eftersyn og vedligeholdel-
se/udskiftning af tanke, ventiler, rørforbindelser, pumper m.m. Planen 
skal fremsendes til miljømyndighedens orientering og accept. 
 

B13 ♥ De i vilkår B11 omtalte procedurer og vilkår B12 omtalte vedligeholdel-
sesplan skal opdateres løbende ved ændringer og mindst hvert 5. år. 
 

B14 ♥ HEPA filteret fra møllrerum/blande-sigterum skal jævnligt kontrolleres 
og udskiftes efter behov dog mindst efter leverandørforskrifter. 
 

B15 ♦ Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal 
tilsynsmyndigheden orienteres herom senest en måned efter ændrin-
gen. 
 

B16 ♥ I forbindelse med kvalitetsstyringssystemet vil virksomheden udarbejde 
arbejdsprocedurer (SOP = Standard Operating Procedures) for alle ak-
tiviteter.  
 

B17 ♥ Nye anlæg skal i lighed med eksisterende, forsynes med PLC-styring 
med alarm ved anomale driftsparametre. 
 

B18 ♥ Virksomheden skal i tilfælde af uheld med konsekvenser for omgivel-
serne straks anmelde uheldet til alarmcentralen på tlf. 112. Virksomhe-
den skal efterfølgende indberette uheldet til tilsynsmyndigheden. 
 

B19 ♥ Virksomheden skal til enhver tid have kendskab til produktionens risi-
komæssige status efter gældende Risikobekendtgørelse om vurdering 
af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan 
medføre større uheld. 
 

B20 ♥ Virksomheden skal senest 31.12.2009 udarbejde og implementere mil-
jøinstruktioner for væsentlige miljøforhold, herunder for risikoforhold og 
risikoberedskab. Dokumentation herfor skal sendes til tilsynsmyndighe-
den. 
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C. Luft 
 
C1 – 

 
 
 
 

Emissionen af de nedenfor nævnte stoffer fra afkast nr. 7 og 11 (se og-
så Bilag A) målt som timemiddelværdi, må ikke overskride i nedenstå-
ende tabel anførte værdier. 
 
Som udgangspunkt skal emissionsgrænserne fra oliefyr I og II (afkast 6 
& 5) overholde nedenstående værdier. Der gives dog lempeligere vilkår 
for ældre oliefyr med grænser op til 250 mg NOx pr. Nm3. Der kræves 
dokumentation (oplysninger fra leverandør- el. fabriksdata) for hvad der 
er muligt at overholde. En sådan dokumentation skal være tilsynsmyn-
digheden i hænde senest tre måneder efter ikrafttræden af miljøgod-
kendelsen. 
 
Endvidere må det samlede immissionskoncentrationsbidrag (B-værdi)2 
af de nævnte stoffer fra afkast 7 ikke overskride de i tabellen anførte 
værdier, beregnet ud fra time-emission og efter Miljøstyrelsens gæl-
dende Luftvejledning Nr. 2. 2001.  
 

Stoffer Emissionskoncentrationsgrænse B-værdi Afkast 
Nr. Enhed mg/Nm3 mg/m3  

NOx 
(NO2 ) 

110 (ved 10% 02 )  6 
Oliefyr I 

CO 100 (ved 10% 02 )  
HCl 100 0,05 7 

Scrubber/ 
tanke NH3 500 0,3 

NOx 
(NO2 ) 

110 (ved 10% 02 )  5 
Oliefyr II 

CO 100 (ved 10% 02 )  
Massestrøm 
Kg total 
støv/h 

Bestående anlæg 
mg tot. støv/Nm3 

11 
 

Udsug 
mølle Støv 

< 
10μm 

≤ 0,5 
> 0,5 og ≤ 5 

> 5 

 
300 
75 

20-40 
 

0,08 

 
De maksimale luftmængder fra afkastene må ikke overstige følgende 
værdier ved gældende afkasthøjder: 
 

Luftafkast 
nr. 

Luftmængde 
Nm3/time 

Afkast højde 
m 

6 1200 12 
7 6000 13 
5 1200 12 

11 1200 6  

                                                 
2 B-værdien (bidragsværdien) er den enkelte  virksomheds samlede maksimalt tilladte bidrag 
til tilstedeværelsen af et forurenet stof i omgivelserne uden for virksomheden, dvs. immisio-
nen. 
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C2 – Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumente-

re, at grænseværdierne i vilkår C1 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter at kravet er fremsat til-
sendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforhol-
dene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papir-
format og digitalt. 
 
I tilfælde af krav om luftmåling skal følgende vejledning gælde:  
(Undtaget herfor er dog gas- og gasoliefyrede anlæg med en indfyret 
effekt på under 5 MW jf. 1. supplement til Luftvejledningen) 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne 
kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit 
af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Overskrider en enkelt 1-times måling emissionsgrænsen med en faktor 
3, skal tilsynsmyndigheden inden 15 dage underrettes herom. Der skal 
samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstalt-
ninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskri-
delser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret overvågning af 
det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med tilsyns-
myndigheden 
 
Luftvejledningen  
Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og bereg-
ning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, 
p.t. nr. 2/2001. 
 
Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 
stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller 
et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden 
har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst 
være 10% af grænseværdierne. 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, 
skal være overholdt. Beregninger af immissions-koncentrationsbidraget 
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skal ske ved OML-metoden3. B-værdien anses for overholdt, når den 
højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyn-
digheden finder det påkrævet. 
Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentati-
on. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
Et eksemplar af målerapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden se-
nest 6 uger efter, at målingen er udført. 
 

C3 ♦ 
– 

Skorstenene fra virksomhedens fyringsanlæg (I & II) skal være mindst 
12 meter over terræn. 
 

C4 ♦ Forureningsbegrænsende foranstaltninger såsom filtre skal vedligehol-
des og udskiftes efter behov, der som minimum lever op til fabrikantens 
eller leverandørens forskrifter. 
 

 
 
D. Lugt 
 
Lugtgrænse 
D1 – 

 
 
 
 
 

Virksomhedens samlede lugtemission fra faste kilder, afkast og diffu-
se kilder må ikke ved tilstødende områder give anledning til lugtge-
ner, som tilsynsmyndigheden finder væsentlig. 
 
Emissionen fra lugtstoffer fra faste kilder og afkast må ikke give an-
ledning til, at det samlede koncentrationsbidrag af lugt overstiger 10 
LE/m3 (1 minuts midlingstid) uden for virksomhedens grund i havne-
området og 5 LE/m3 (1 minuts midlingstid) ved boligområder, jf. Miljø-
styrelsens vejledning nr. 4/1985 ”Begrænsning af lugtgener fra virk-
somheder”. 
 

Kontrol af lugt 
D2 – 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 
skal dokumentere, at vilkår D1 for lugt er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsfor-
holdene under målingen. 
 
I forbindelse med ombygning af scrubber anlægget kræves der, inden 
6 måneder fra datoen for miljøgodkendelsen en måling og dokumen-
tation for, at de lugtbegrænsende foranstaltninger har den ønskede 
effekt og at virksomheden overholder lugtgrænserne i vilkår D1. 

  
 
 
 

 
Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi: 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 

                                                 
3 OML står for Operationel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel 
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Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 
stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et tilsva-
rende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilate-
rale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver. Der skal redegøres for virksomhedens drift under udtagelse af 
lugtprøverne i prøvningsrapporten. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-
metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan 
der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for 
resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmeti-
ske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskri-
der 50%, skal der:  
— enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen 

er mindre end 50 %, eller 
— udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af 

måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 
 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er min-
dre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 
påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksom-
heden. 
 

D3 – 
 

Vinduer og døre fra produktionslokaler skal holdes lukkede for at be-
grænse diffuse lugtkilder mest muligt. 
 

D4 ♥ Kilder til diffuse lugte skal søges begrænset, hvor det er muligt. 
 

D5 – 
 

Tømning af spildevandsslamtanken skal ske ved oppumpning i lukket 
system så der ikke opstår diffus lugtafledning. 
 

D6 ♣ Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes.  
 

D7 ♣ Virksomheden skal, såfremt den overskrider koncentrationsgrænser-
ne, jf. vilkår D1, udføre foranstaltninger til at modvirke lugtpåvirknin-
gen. 
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E. Affald 
 
E1 – 

 
Affald fra produktionen skal til enhver tid bortskaffes i overensstemmel-
se med gældende regulativer fra kommunen og fra veterinærmyndig-
hederne. 
 

E2 ♥ Erhvervsaffald skal opbevares i tætte beholdere/containere, således at 
der ikke sker udsivning af vand/perkolat til de nærmeste omgivelser. 

 
E3 

 
♥ 

 
Opbevaringen af affald må ikke give anledning til lugtgener, støvgener 
eller uæstetiske forhold, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. 

 

F. Jord og grundvand 
 
F1 ♣ Opbevaring og håndtering af råvarer, hjælpestoffer og affald skal fore-

gå på en dertil indrettet plads, der sikrer, at jord, grundvand og regn-
vandskloak ikke forurenes ved spild og uheld i forbindelse med leve-
ring og håndtering af hjælpestoffer og råvarer til virksomheden.  
 

F2 ! Udendørs placerede tanke til opbevaring af syre, base og saltopløs-
ning skal anbringes i tankgård eller på en belægning udført af et for 
fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale og med opkant, der 
sikrer, at indholdet af den største tank/beholder kan tilbageholdes. 
Tanke til opbevaring af spildevandsslam og fyringsolie skal ligeledes 
anbringes i tankgård eller på en belægning udført af et for fugtighed 
vanskeligt gennemtrængeligt materiale og med opkant, der sikrer, at 
min. 20.000 liter kan tilbageholdes.  
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G. Støj 
 
G1 – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det fra virksomheden totale frembragte støjniveau angivet som det 
ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i intet punkt i de neden-
for angivne områder overstige de anførte værdier: 
 

I. Erhvervsområde udenfor virksomhedens grund. 
II. Område for lave boliger (hhv. områdenr. 01-020-010 og 01-020-

050). 
III. Etageboligområde (område nr. 01-020-020). 

 
Områdebetegnelse /Tid I II III 
Mandag-fredag: 
 kl. 06.00-18.00 
Lørdag: 
 kl. 06.00-14.00 

60 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 

Mandag-fredag: 
 kl. 18.00-22.00 
Lørdag: 
 kl. 14.00-22.00 
Søn- og helligdage: 
 kl. 06.00-22.00 

60 d B(A) 40 dB(A) 45 dB(A) 

Alle dage: 
 kl. 22.00-06.00 60 dB(A) 35 dB(A) 40 dB(A) 

Maksimalværdi om natten:  50 dB(A) 55 dB(A)  
 
G2 

 
♣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det skal gennem målinger/beregninger dokumenteres, at ovennævnte 
støjvilkår er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
 
Støjmålinger/beregninger skal foretages af et laboratorium, der er ak-
krediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømålinger – 
ekstern støj”. 
 
Målinger/beregninger skal udføres under forhold, hvor virksomheden er 
i fuld drift. 
 
Målinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse med bestem-
melserne i Miljøstyrelsens gældende vejledninger, idet den samlede 
ubestemthed på resultaterne skal være mindre eller lig med +/÷ 3 db(A). 
 
Et eksemplar af målerapporten sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 
måneder efter, at målingen/beregningen er udført. Målin-
gen/beregningen skal gentages på tilsynsmyndighedens forlangende, 
dog normalt højst 1 gang om året. 
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3 VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

 
Biofac Esbjerg ansøgte den 8. maj 2006 om en fordobling af produktionen 
af chondroitinsulfat. Den eksisterende produktion er skabt på basis af an-
vendelsen af 90 tons brusk af animalsk oprindelse pr. uge i 50 ud af årets 
52 uger, hvilket svarer til 4.500 tons pr. år. Den ansøgte produktion skabes 
på basis af 9.000 tons råvarer pr. år.  
 
Ansøgningen er suppleret med oplysninger i løbet af efteråret 2006 samt 
december 2007 og foråret 2008. 
 
Ansøgningen kan ses i Bilag A. Dog er visse sektioner i bilaget fortrolige og 
ikke medtaget. 

3.1 Baggrund for afgørelsen  
 
Virksomheder omfattet af regler om IPPC4 skal have deres miljøgodkendel-
ser revurderet efter 8 år.  
 
Der skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens 
indretning og drift i forhold til de miljøgodkendelser, der revurderes, og om 
godkendelserne fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter. 
 
Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning 
mv. i virksomhedens omgivelser, og om dette har betydning for virksomhe-
dens regulering. 
 
Ligeledes vurderes det, om der er kommet nye miljømæssige lovkrav, der 
medfører ændringer i de vilkår, der er stillet til virksomheden. 
 
Der skal vurderes, om der er behov for vilkårsændringer som følge af den 
teknologiske udvikling (BAT – bedste tilgængelige teknik). 
 
Samtidig med revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelser gives der 
tilladelse til en udvidelse af produktionen, hvilket medfører, at der skal stilles 
supplerende vilkår til virksomheden. 
 

3.2 Vilkårsændringer  
I bilag D er samtlige ældre vilkår med ændringer og nye vilkår listet op. 
 

3.2.1 Virksomhedens omgivelser 
Der er ikke sket ændringer i plangrundlaget i virksomhedens omgivelser, 
der direkte nødvendiggør en ændring af vilkår i miljøgodkendelsen. 
 

                                                 
4 IPPC - virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control). I dansk miljølovgivning 
kaldes IPPC-virksomhederne også i-mærkede virksomheder 
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Virksomheden ligger ifølge den gældende kommuneplan (Kommuneplan 
2006-2018 for Esbjerg Kommune) samt Lokalplan nr. 448, vedtaget den 24. 
marts 2003, i delområde A i enkeltområde nr. 01-020-240. Området er ud-
lagt til erhverv, hvor der for nye etableringer gælder, at de ikke klassificeres 
højere end klasse 5. Der må ikke etableres virksomheder, der skærper mil-
jøkravene til omgivelserne.  
 
Ifølge den tidligere Lokalplan nr. 381 af 27. marts 2000 var virksomheden 
placeret i område H med tilladelse til virksomhedsdrift op til klasse 6 er-
hverv, som ikke indebærer væsentlig risiko for belastning af det omgivende 
miljø. Nedklassificeringen af området får dog ingen betydning for virksom-
hedens ret til at drive virksomhed, idet lovlig anvendelse af området, som er 
etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil, jf. 
Lokalplan nr. 448. Reguleringen af forurening tager dog afsæt i Miljøbeskyt-
telsesloven. 
 
Der er følgende afstande til øvrige områder øst for virksomheden: 
 
Ca. 150 meter til etageboliger 
Ca. 150 meter til åben lav boligbebyggelse  
 
Ifølge Esbjerg Kommunes spildevandsplan er området udlagt som fælles-
kloakeret kloakopland. Regn – og spildevand ledes til rensning på rens-
ningsanlæg Vest. 
 
Ved Esbjerg og omegn ligger vadehavsområdet der består af kystnære lav-
vandede havområder samt kystnære landområder.  Vadehavet strækker sig 
fra nord ved Ho bugt til den Hollandske by Den Helder i syd. I Danmark 
strækker området sig mod vest til og med Fanø. 
 
Vadehavsområdet – med undtagelse af området udlagt med lempet mål-
sætning - er udpeget som Ramsarområde og er desuden med tilstødende 
landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatsdirektiv. 
Ifølge § 4 i "Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendel-
se/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 
levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyr-
relser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
 
Virksomheden har ingen direkte udledninger til Vadehavet, og virksomhe-
den er derfor ikke omfattet af Habitatsbekendtgørelsen. 
 
Ribe Amt har i henhold til bestemmelserne om VVM foretaget en VVM-
screening for at vurdere, om produktionsudvidelsen er VVM pligtig. Ribe 
Amt besluttede ved meddelelse af afgørelse af 29. november 2006, at det 
ansøgte ikke forudsætter, at der udarbejdes en VVM-redegørelse5. Af afgø-
relsen fremgår, at det vurderes at anlægget kan få indvirkning på miljøet 
med hensyn til støj og lugt, men også, at miljøpåvirkningen ikke vurderes 
som væsentlig. 
                                                 
5 Meddelt i henhold til bekendtgørelse nr. 1006 af 20. oktober 2005 om supplerende regler i 
medfør af lov om planlægning 

 16 



 

3.2.2 Indretning og drift 
Der er ikke planlagt udvidelse af bygninger i forbindelse med forøgelsen af 
produktionen. Der vil derimod blive ændret en del på indretningen, da virk-
somheden samtidig vil omstrukturere til at overholde ’Good Manufacturing 
Practice’ (GMP). 
 
Der er tidligere ansøgt om etablering af følgende anlæg: 

- Nyt køletårn (til erstatning af eksisterende) 
- Nyt kølevandsreservoir 
- Ny inddamper til opkoncentrering af chondroitinsulfat 
- Ny større membrananlæg til forarbejdning af proteinfraktionen til 

pepton 
- Ny kompressor til køleanlæg (erstatter 3 eksisterende kompresso-

rer)  
 
De nævnte fysiske ændringer er udført på virksomheden eller igangværen-
de. 
 
Følgende miljøgodkendelser og vilkår i tilknytning til indretning og drift er gi-
vet tidligere: 
 

 Miljøgodkendelse af 13. januar 1998 – der blev der stillet 7 vilkår,  
 Miljøgodkendelse af 10. august 1999 – der blev stillet 5 vilkår,  
 Miljøgodkendelse af 12. december 2000 – der blev stillet 2 vilkår til 

drift og indretning.  
 Ændring af vilkår 26, dateret 17. februar 1998. 

 
De fleste af disse vilkår er fortsat miljømæssigt relevante.  
 
Nedenstående skema giver et overblik over ændringer i vilkår. Opmærk-
somheden henledes på, at kommentering følger nummereringen i de ældre 
vilkår listet kronologisk i venstre kolonne. 
 
Nogle vilkår er redaktionelt rettet fra ”Amtet” til ”miljømyndigheden” eller der 
er sket ændring af vilkårs henvisningen. 
 
Miljøcenter Odenses vurdering er angivet under skemaerne. Indholdet af 
samtlige ældre vilkår og ændringer hertil er også gengivet i Bilag D 
 
 

B. Indretning og drift 
Vilkår 

nr. 
Bemærkninger Nr. i dette 

dokument 
13. jan. 1998 

1 Overført uden ændringer, dog præcisering af lovgrund-
lag.  

B 1 

2 Vilkåret er opdateret med præcisering af indholdet til 
journalen. 

B 4 

3 Vilkåret er opdateret redaktionelt. Krav om regelmæssig 
kontrol/inspektion er flyttet til nyt vilkår: B9. 

B 8 
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4 Overført uden ændringer, dog korrigeret redaktionelt B 10 
5 Vilkår opfyldt og slettet - - 
6 Overført med krav om revision samt ny dato B 11 
7 Overført med krav om revision samt ny dato B 12 

10. aug. 1999  
1 Er slettet, da det er overflødigt ved sammenskrivningen - - 
2 Overført uden ændringer, dog korrigeret redaktionelt B 9 
3 Overført med ændringer for journalisering  B 6 
4 Overført med ændringer for journalisering B 5 
5 Vilkår opfyldt og slettet - - 

12. dec. 2000  
1 Overført uden ændringer B 15 
2 Er slettet, da det er overflødigt ved sammenskrivningen - - 

  
Nyt vilkår 
Ved eventuelt ophør af driften skal der træffes de nødvendige for-
anstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grund-
vand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende 
tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes 
til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt el-
ler delvist. 

B 2 

Nyt vilkår 
Virksomheden må maksimalt producere 250 tons Chondroitinsulfat 
om året. 
 

B 3 

Nyt vilkår 
Virksomheden skal årligt indberette miljøoplysninger til tilsynsmyn-
digheden efter regnskabsårets afslutning 30.06, og inden 01.10, in-
deholdende: 
 
- miljødata jvf. B4 
- evt. målinger i det forløbne regnskabsår 
- redegørelse for arbejde med bedste tilgængelige teknik / renere 

teknologi tiltag. 
 
De indberettede oplysninger opgøres i lighed med oplysninger til det 
grønne regnskab. 
 

B 7 

Nyt vilkår 
De i vilkår B11 omtalte procedurer og vilkår B12 omtalte vedligehol-
delsesplan skal opdateres løbende ved ændringer og mindst hvert 
5. år 

B 13 

Nyt vilkår 
HEPA filteret fra møllrerum/blande-sigterum skal jævnligt kontrolle-
res og udskiftes efter behov dog mindst efter leverandørforskrifter. 
 

B 14 

Nyt vilkår 
I forbindelse med kvalitetsstyringssystemet vil virksomheden udar-
bejde arbejdsprocedurer (SOP = Standard Operating Procedures) 
for alle aktiviteter.  
 

B 16 

Nyt vilkår 
Nye anlæg skal i lighed med eksisterende, forsynes med PLC-
styring med alarm ved anomale driftsparametre 
 

B 17 
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Nyt vilkår 
Virksomheden skal i tilfælde af uheld med konsekvenser for omgi-
velserne straks anmelde uheldet til alarmcentralen på tlf. 112. Virk-
somheden skal efterfølgende indberette uheldet til tilsynsmyndighe-
den. 
 

B 18 

Nyt vilkår 
Virksomheden skal til enhver tid have kendskab til produktionens ri-
sikomæssige status efter gældende Risikobekendtgørelse om vur-
dering af sikkerheden i forbindelse med risikobetonede aktiviteter, 
der kan medføre større uheld. 
 

B 19 

Nyt vilkår 
Virksomheden skal senest 31.12.2009 udarbejde og implementere 
miljøinstruktioner for væsentlige miljøforhold, herunder for risikofor-
hold og risikoberedskab. Dokumentation herfor skal sendes til til-
synsmyndigheden. 

B 20 

 
Miljøcenter Odenses vurdering: 
 
Vilkår B1 er præciseret med hensyn til lovgrundlaget. B2 er nyt og indehol-
der en præcisering af vilkår for eventuelt ophør af virksomheden. Vilkår B3 
er et nyt vilkår, hvoraf det fremgår hvilken produktionsmængde virksomhe-
den maksimalt må producere, dog under forudsætning af at emissionsvilkå-
rene er overholdt. 
 
Vilkår B4 præciserer indholdet i driftsjournalen mens vilkår B7 indeholder en 
note om datoen. Tidligere har oplysningerne skulle indsendes 1. februar, 
men eftersom virksomhedens regnskab er forskudt for kalenderåret giver 
det bedre mening at følge regnskabsåret og dermed indsende oplysninger-
ne senest tre måneder efter regnskabsårets afslutning.  
 
Tidligere vilkår 6 og 7 fra 13.01.1998 (i dette dokument B11 og B12) er 
overført med ændring om krav for revision. Virksomheden har ændret ind-
retningen af virksomheden efter 1998, hvor tidsfristen sidst var gældende. 
Derfor skal vilkåret omhandlende gennemgang af virksomheden til hindring 
af udslip gentages, og der skal etableres en fremtidssikring ved at den lø-
bende opdateres og mindst hver 5 år. Den løbende opdatering er tilføjet 
med et nyt vilkår - B13. 
 
Vilkårene i miljøgodkendelse af 10. august 1999 under afsnit 6.1 punkt 1 
samt i miljøgodkendelse af 12. december 2000 under afsnit 6.1 punkt 2, 
vedrørende vilkår, er slettet. Vilkårene i nærværende sammenskrivning er 
hvad der er gældende for virksomheden. 
 
Vilkårene B14 samt B16 - B20 er nye, og sidstnævnte gruppe er af virk-
somheden foreslåede vilkår omkring driftsforhold og egenkontrol. 

3.2.3 Daglig driftstid 
Virksomheden har fremført i deres ansøgning, at de forventer fortsat at 
kunne arbejde i døgndrift. Miljøcenter Odenses vurdering er, at virksomhe-
den fortsat har ret til at arbejde i døgndrift under forudsætning af, at gæl-
dende vilkår i miljøgodkendelsen er overholdt. 
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3.2.4 Luftforurening 
I miljøgodkendelse af 13. januar 1998 vedrørende vilkår for luftforurening 
blev der stillet 14 vilkår, i miljøgodkendelse af 10. august 1999 blev der stil-
let 2 og i miljøgodkendelse af 12. december 2000 er stillet 7 vilkår til be-
grænsning af luft- og lugtemission og immission. I de hidtidige miljøgodken-
delser er luft- og lugtforurening klassificeret under samme overskrift. Denne 
nærværende revurdering skelner derimod mellem luftforurening og 
lugtemissioner.  
 
Vilkårene for luftforurening er generelt fortsat miljømæssigt relevante. 
 
Nedenstående skema giver et overblik over ændringer i vilkårene.  
 
Nogle vilkår er redaktionelt rettet fra ”Amtet” til ”miljømyndigheden” eller der 
er sket ændring af vilkårs henvisningen. De fleste steder er ændringerne 
sket som følge af opdaterede miljøvejledninger og i særdeleshed opdateret 
krav til målinger. 
 
Miljøcenter Odenses vurdering er angivet under skemaet. 
 

C. Luftforurening 
Vilkår nr. Bemærkninger Nr. i dette 

dokument 
13. jan. 1998 

10 Opdateret med nye krav C 1 
11 Opdateret C 2 
12 Opdateret, inkluderet i vilkår C2 C 2 
13 Ændret  C 3 
14 Opdateret med tidssvarende miljøkrav, inkluderet i C1 C 1 
15 Slettet, - omtalte afkast findes ikke - - 
16 Slettet, vilkår ikke relevant pga ny procedure - - 

17 - 23 Vilkår flyttet til lugtafsnittet - - 
10. aug. 1999   

6 Vilkår flyttet til lugtafsnittet - - 
7 Vilkår flyttet til lugtafsnittet - - 

12. dec. 2000   
3 Overført uden ændringer C 3 
4 Opdateret C 1 
5 Opdateret C 1 
6 Opdateret C 2 

7 – 8 Vilkår flyttet til lugtafsnittet - - 
9 Overført uden ændringer C 4 

 
Generelt er grænseværdierne for luftemissioner ikke ændret fra tidligere mil-
jøgodkendelse af december 2000. Vilkårene følger den seneste Luftvejled-
ning fra Miljøstyrelsen Nr. 2/2001; der er dog taget hensyn til alderen og 
størrelsen på virksomhedens gasoliefyringsanlæg. Derimod er kravet til de 
tekniske luftmålinger ændret jf. den nyere luftvejledning. Måling af emissio-
nen fra oliefyr er således ændret fra anvendelsen af sodtal til nitrogenoxi-
der, i dette tilfælde som NO2.  
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3.2.5 Lugtforurening 
I de tidligere meddelte miljøgodkendelser har lugt og luft været under sam-
me overskrift. På grund af stigende antal særskilte vilkår og forskel i karak-
teristik og løsningsmodeller er de to slags emissioner skilt ad. 
 

D. Lugtforurening 
13. jan. 1998 
Vilkår nr. Bemærkninger Nr. i dette 

dokument 
17 Overført med mindre ændringer D 3 
18 Overført med henvisning til diffus lugt D 5 
19 Opdateret og ændret D 1 
20 Overført uden ændringer D 6 
21 Opdateret med ændringer D 2 
22 Opdateret med ændringer D 2 
23 Overført uden ændringer, dog korrigeret redaktionelt D 7 

10. aug. 1999   
6 Slettet i nuværende form, opdateret og overført.  D 2 
7 Slettet i nuværende form, opdateret og overført. D 2 

12. dec. 2000   
7 Opdateret D 1+2 
8 Overført til D2 D 2 

Nyt vilkår 
Kilder til diffuse lugte skal søges begrænset, hvor det er muligt 

 
D 

 
4 

 
Slagteriernes Forskningsinstitut har i oktober 2007 lavet en lugtmåling ved 
virksomheden. I deres rapport skriver de at der findes tre betydende lugtaf-
kast, nemlig fra: 
 

- Scrubberrum 
- Flotationsrum og 
- Separeringsrum 

 
Disse afkast er følgende blevet samlet i et fællesafkast. 
 
Målinger i 2007 foretaget af Slagteriernes Forskningsinstitut konkluderede, 
at virksomheden ikke kunne overholde de gældende krav på 5 LE/m3 ved 
boliger øst for virksomheden idet overskridelsen var på 2 LE/ m3. 
 
Ved brev af 28. februar 2008 skriver virksomheden følgende forslag til ned-
sættelse af lugten:  
 

- Kontinuerlig vandflow / løbende udskiftning med ca. 100 l/time af 
scrubber-vand (ved måling blev scrubber-vand udskiftet 1 gang 
ugentlig dvs. uden flow) 

- pH-styring af scrubber-vand til pH 6 – 8 med tilsætning af syre 
(uden styring stiger pH hurtigt til 9 – 9,2 med dannelse af N-lugt 
stoffer) 

 
Endvidere er der foretaget beregning af lugtbidrag i omgivelserne som funk-
tion af afkasts højde. For eksempel viser beregningerne af Slagteriernes 
Forskningsinstitut dateret den 26. februar 2008, at forøgelse af afkastet fra 
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nuværende 13 m til 18 m, vil reducere lugtbidrag til under 5 LE/m3 ved boli-
ger. 
 
Arbejdet med ombygning af scrubber–anlæg til kontinuerlig vandflow incl. 
pH-styring blev tilendebragt i foråret 2008. Virksomheden forventer at denne 
ombygning er tilstrækkelig til at nedbringe lugt til under 5 LE/m3  ved boliger.  
 
Miljøcenter Odense kræver som del af vilkår D2, at der inden 6 måneder fra 
datoen for miljøgodkendelsen foretages en fornyet lugtmåling, som doku-
menterer effekten af ombygningen af scrubber anlægget og at virksomhe-
den kan overholde lugtgrænserne nævnt i vilkår D1. 
 
Miljøcenter Odense fastholder fortsat et lugtvilkår på 5 LE/m3 i boligområder 
for eksisterende punktkilder. Der fastsættes et nyt lugtvilkår på 10 LE/m3 
ved virksomhedens skel. Begrundelsen herfor er: 
 

- at det vurderes at virksomheden med de nye tiltag med ombygning 
med scrubber anlægget vil være i stand til at overholde denne 
lugtemissionsgrænse i virksomhedens skel; 

- at lignende virksomheder i havneområdet har samme lugtvilkår og 
overholder disse. 

 
Hvis virksomheden fortsat ikke er enige i anmodningen om lugtmåling og 
dokumentation af grænseværdier, skal virksomheden udarbejde en teknisk - 
økonomisk redegørelse for, hvad der skal til for at overholde lugt-
emissionskravene, samt hvad det vil koste og/eller en teknisk økonomisk 
redegørelse for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre.  
 
Desuden er der stillet vilkår om, at diffuse lugtkilder begrænses videst mu-
ligt ved overdækning af kilder samt lukning af døre og vinduer til produkti-
onslokalerne, jf det nye vilkår D4. 

3.2.6 Affald 
Der er et vilkår under overskriften affald i miljøgodkendelse af 13. januar 
1998 og dette overføres med en opdatering og revision. Hertil er der yderli-
ge opstillet to vilkår vedrørende opbevaring af affald. 
 

E. Affald 
13. jan. 1998 
Vilkår nr. Bemærkninger Nr. i dette 

dokument 
24 Overført med opdateringer og revision E 1 

 Nyt vilkår 
Erhvervsaffald skal opbevares i tætte beholde-
re/containere, således at der ikke sker udsivning af 
vand/perkolat til de nærmeste omgivelser. 
 

E 2 

 Nyt vilkår 
Opbevaringen af affald må ikke give anledning til lugt-
gener, støvgener eller uæstetiske forhold, der af til-
synsmyndigheden skønnes væsentlig 

E 3 
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Der vil med produktionsudvidelsen ikke ske ændringer i affaldstyper, men 
udelukkende i affaldsmængder. Virksomheden har oplyst, at den samlede 
afvejede mængde affald i regnskabsåret 2007/08 var på 9650 tons. Miljø-
center Odense forventer at denne mængde ikke vil overskrides væsentlig.  
 

3.2.7 Jord og grundvand 
I miljøgodkendelse af 13. januar 1998 blev stillet 2 vilkår, hvoraf det ene vil-
kår er ændret den 17. februar 1998, i miljøgodkendelse af 10. august 1999 
er der stillet 1 vilkår og i miljøgodkendelse af 12. december 2000 er ingen 
vilkår stillet under overskriften jord og grundvand.  
 
Vilkårene er fortsat miljømæssigt relevante. Vilkår nr. 26 af 13. januar 1998 
omhandlende udendørs placering af tanke er slettet jvf. vilkårsændringen af 
af 17. februar 1998. Vilkår nr. 8 af 10. august 1999 er også slettet da vilkå-
ret som fordret er opfyldt. 
 

F. Jord og grundvand 
13. jan. 1998 
Vilkår nr. Bemærkninger Nr. i dette 

dokument 
25 Overført uden ændringer, dog korr. redaktionelt F 1 
26 Slettet. Er ikke relevant, da der senere af 17. fe-

bruar 1998 er meddelt ændring af dette vilkår. 
- - 

Vilkårsændring af 17. februar 1998   
26 Overført uden ændringer, dog korr. redaktionelt F 2 

10. aug. 1999   
8 Slettet – vilkår opfyldt - - 

 
Der vil ved produktionsudvidelsen ikke komme nye stoffer, tankanlæg eller 
andet, der kan medføre en forøget risiko for forurening af jord og grund-
vand. 
 

3.2.8 Støj 
I forbindelse med ansøgning om udvidelse af produktionen, har virksomhe-
den i december 2007 fremsendt en støjrapport på baggrund af den ønskede 
udvidelse. Rapporten er udarbejdet af Grontmij Carlbro Acoustica som ”Mil-
jømåling ekstern støj”. 
 
I støjrapporten er anført kildestyrker for hver af de 30 anførte kilder nogle 
målte andre tabelværdier fra Acousticas database. Udfra virksomhedens 
oplysninger om omfanget af de enkelte kilders drifttid er beregnet støjud-
bredelsen i 4 referencepunkter. 
 
Af rapporten kan ses, at virksomheden overskrider grænseværdierne  i refe-
rencepunkterne R1 (aften og nat), R2 (nat), R3 (aften og nat) og R4 (dag). 
Det er dog kun på hverdage om natten i område II (tæt lav bebyggelse) at 
overskridelsen er signifikant. Virksomhedens støjbelastning på lørdage og 
søndage overskrider ikke de gældende støjgrænser. Målinger / beregninger 
er udført med de tidligere skel mellem dag og nat kl. 07:00.  
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Ved brev af 28. februar 2008 oplyser virksomheden, at den vil opføre støj-
dæmpning af støjkilden K3 (rørføring fra kølekompressorrummet) der er en 
væsentlig støjkilde. Støjdæmpningen opføres således, at der opnås støjre-
duktion i alle 4 referencepunkter. 
 
Der er i forbindelse med sagsbehandlingen ikke fremsendt en opdateret 
støjrapport efter der er etableret støjdæmpning. Miljøcenter Odense har 
imidlertid ført tilsyn på virksomheden den 21. november 2008 og konstate-
ret, at der er opsat støjskærme omkring rørføringen fra kølekompressor-
rummet. 
 
Miljøcenter Odense finder ikke anledning til at ændre støjgrænserne med-
delt i miljøgodkendelse af 13. januar 1998, dermed overføres vilkåret uænd-
ret, dog er der oprindeligt henvist til kortbilag 3, dette vil blive rettet så 
nummerhenvisningen passer til dette dokument. Endvidere overføres det 
generelle vilkår om egenkontrol af støj ligeledes fra godkendelse af 13. ja-
nuar 1998. 
 

G. Støj 
13. jan. 1998 
Vilkår nr. Bemærkninger Nr. i dette 

dokument 
8 Overført med ændringer af tid (dag/nat) G 1 
9 Overført uden ændringer G 2 

 
Virksomheden har ansøgt om ændring af grænsen mellem dag og nat jf. af-
snit 2.2.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 om ekstern støj fra virk-
somheder. Biofac A/S har i mange år kørt med mødetider fra kl. 06:00 mor-
gen til 18:00 og 18:00 til 06:00. Miljøcenter Odense er ikke bekendt med 
klager over støj fra virksomheden. Miljøcentret har således vurderet, at an-
søgningen ikke vil påvirke omgivelserne og at vilkåret således kan ændres 
uden konsekvenser for miljøet. 
 

3.2.9 Spildevand, overfladevand m.v. 
Såvel spildevand som overfladevand ledes til det kommunale rensningsan-
læg, hvortil Esbjerg Kommune har meddelt tilslutningstilladelse. Tilslutnings-
tilladelsen er meddelt den 28. januar 2000 og med vilkårsændring af 16. 
august 2006. Vilkårsændringen er udelukkende ændring af den afledte 
mængde således at tilslutningstilladelsen rummer udvidelsen. 
 
Miljøcenter Odense har ikke stillet vilkår til spildevandet, da kravene hertil 
fremgår af kommunens tilslutningstilladelse. Af de tidligere meddelte miljø-
godkendelser er der ligeledes ingen vilkår til spildevandet. 
 
Vilkår til oplag af kemikalier, olier og lignende fremgår under driftsvilkårene 
eller under jord og grundvand, til sikring af, at der ikke kan ske forurening af 
kloakkerne i tilfælde af spild eller uheld. 

3.2.10 Olietanke  
Ikke relevant i miljøgodkendelsen. 

 24 



3.2.11 Til- og frakørsel 
I forbindelse med ansøgningen om produktionsudvidelse er der lavet VVM-
screening på udvidelsen, herunder en vurdering af de trafikale forhold. 
Det er i forbindelse med afgørelsen om ikke VVM-pligt vurderet, at den 
øgede trafik vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de om-
kringboende. 

3.2.12 Indberetning/rapportering 
Indberetning og egenkontrol er beskrevet i vilkår i afsnit B. Indretning og 
drift.  

3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Virksomheden har i den miljøtekniske beskrivelse under punkt F 18 (afsnit 
3.6 og 5.9) redegjort for, hvor der kan ske forurening i tilfælde af driftsfor-
styrrelser og uheld, samt hvilke tiltag, der er gjort for at forhindre dette. 

3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
I ansøgning af 9. maj 2006 er oplyst at der anvendes ammoniak til køle- og 
fryseanlæg. Kapaciteten af ammoniak oplaget er fordelt på 2 udendørs tan-
ke af henholdsvis 2500 og 5000 l, anlæg 2980 l, recipient 1000 l og kon-
densator 442 l. Hvilket giver en samlet oplagskapacitet på 11.922 l. 
 
Der oplyses ved mail fra Biofac A/S af 15. august 2007 med supplerende 
oplysninger, at kapaciteten af ammoniak er en beholder af 2000 l, rør + for-
lagstank på 3000 l samt pumpeforlag på 1000 l, hvilket i alt giver 6000 l, 
som svarer til 4.200 kg ammoniak ved en anvendt vægtfylde på 0,7 g/cm3. 
 
I risikobekendtgørelsen blev grænsen for kapacitet til oplag af ammoniak 
skærpet til 5 tons for bolignæreområder pr. 1. januar 2007. 
 
Udfra de senest fremkommende oplysninger fra virksomheden må det kon-
stateres, at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.  

3.2.15 Ophør 
I bekendtgørelse om listevirksomhed er der fastsat krav om at der træffes 
de nødvendige foranstaltninger ved ophør af virksomheden. 
Der stilles vilkår til, at der ved ophør af drift træffes de nødvendige foran-
staltninger for et undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage til en 
miljømæssig tilfredsstillende tilstand.  

3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
I ansøgningen af 9. maj 2006 under afsnit 3.8 kan ses virksomhedens op-
lysninger om BAT. 
 
Der er i EU-regi udarbejdet branchespecifikke dokumenter, der beskriver, 
hvad der forstås ved Bedst tilgængelig teknik, BAT. Miljøstyrelsen udgav i 
2006 ”Referencer til BAT vurdering ved miljøgodkendelser” heri kan ses en 
referenceliste for hver branche til brug for myndighederne og virksomheder-
nes vurdering af BAT. For listepunktet er nævnt: 
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- EU BREF ”Organiske kemikalier i storskala produktion” 
- EU BREF ”Organiske finkemikalier” 
- EU BREF ”Uorganiske kemikalier – faste stoffer og andet” 
- EU BREF ”Specielle uorganiske kemikalier” 
- EU BREF ”Spildevands-luftrensning og dertil hørende styresyste-

mer” 
- EU BREF ”Emissioner fra større oplag af farlige stoffer” 

 
Biofac oplyser den 15. august 2008 at BREF ”Organic Fine Chemicals” ikke 
er relevant, derimod er BREF ” Slagterier og animalske biproduktanlæg” ud-
fyldt den 21. november 2006. 
 

3.2.17 Bemærkninger til afgørelsen 
 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse. Virksomheden har bl.a. følgende bemærkninger til ud-
kastet: 
 
— Virksomheden ønsker vilkår omhandlende drifttid, driftforstyrrelser, 

uheld, risikoforhold, BAT, egenkontrol og årlig indberetning i overens-
stemmelse med virksomhedens forslåede vilkår og egenkontrol; 

— Virksomheden ønsker note indført omkring emission fra ældre oliefyr jf. 
1. Supplement til Luftvejledningen; 

— Virksomheden er ikke enige i fornyet lugtmålinger til dokumentation af 
virksomhedens lugtemissioner; 

— Virksomheden er ikke enig i ændring af lugtvilkår; 
— Virksomheden ønsker omlægning af skel mellem dag og nat fra kl. 07 til 

06 for at imødegå virksomhedens skiftehold og aktuelle mødetid. 
 
Kommentarer er hhv. vurderet, noteret og indarbejdet i miljøgodkendelsen 
af Miljøcenter Odense. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder samt virksomheden 
 
Esbjerg Kommune har med e-mail af 26. januar 2009 kommenteret ansøg-
ningen om udvidet produktion og har følgende bemærkninger til udkastet: 
 

- Det bør præciseres at det er Esbjerg Kommune som fortsat har an-
svaret for tilladelse og tilsyn med spildevand fra virksomheden; 

- Vilkår om affald bør præciseres så det omfatter opbevaring, mæng-
der og foranstaltninger til afværgning af lugtgener fra affald; 

- Vilkår om ophør af drift af virksomhed bør uddybes. 
 
Kommentarer er vurderet af Miljøcenter Odense og indarbejdet i miljøgod-
kendelsen. 
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3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Miljøcenter Odense har den 5. november 2008 i Ugeavisen for Esbjerg an-
nonceret at virksomhedens miljøgodkendelse er under revurdering.  
 
Miljøcenter Odense har modtaget en henvendelse fra en borger i den an-
ledning med kommentarer til udkastet med ønsket om uddybning af følgen-
de: 
 

- Luftmængde og afkasthøjde på virksomhedens afkast; 
- Virksomhedens drift tid bør ikke være del af vilkårsafsnittet men pla-

ceres i kommentarafsnittet. 
 
Kommentarer er vurderet og indarbejdet i miljøgodkendelsen af Miljøcenter 
Odense. 
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4 FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

4.1.1 Miljøafgørelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1 og § 41 i Miljøbeskyttel-
sesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne 
lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår der er anført i god-
kendelsen overholdes. Godkendelsen gives som en revurdering af tidligere 
miljøgodkendelser af 13. januar 1998, 10. august 1999, 12. december 2000, 
ændring af 17. februar 1998 samt en tillægsgodkendelse til produktionsud-
videlse. 

4.1.2 Listepunkt 
Biofac A/S, Esbjerg er opført som listevirksomhed under punkt D 101 ”Virk-
somheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske el-
ler uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer. ” (i) (s) 

4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen 
vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens nærværende hovedgodken-
delse skal revurderes. 

4.1.4 Risikobekendtgørelsen 
Virksomheden er ikke omfattet at risikobekendtgørelsen. 

4.1.5 VVM-bekendtgørelsen 
Det daværende Ribe Amt har ved afgørelse af 29. november 2006 truffet 
afgørelse om, at den ansøgte tillægsproduktion ikke forudsætter at der ud-
arbejdes en VVM-redegørelse. Som grundlag for beslutningen foretog Ribe 
Amt en VVM-screening af virksomheden. 
 
Miljøcenter Odense respekterer og fastholder denne afgørelse. 

4.1.6 Habitatdirektivet 
Virksomheden ligger i en afstand af ca. 1,5 km fra et Natura 2000 område i 
vadehavet omkring den nordøstlige del af Fanø. Området omkring Esbjerg 
Havn og sejlrenden er udlagt med lempet målsætning. Virksomheden har 
dog ingen direkte udledning til recipient. Virksomheden og den godkendte 
produktion er ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 

4.1.7 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. Esbjerg Kom-
mune er fortsat myndighed på spildevand og affaldsbortskaffelse. 
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5 KLAGEVEJLEDNING 
Denne afgørelse vil blive annonceret i ugeavisen i Esbjerg og kan ses på 
Miljøcenterets hjemmeside: www.ode.mim.dk.       
 
Afgørelsen kan påklages6 til 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, jævnfør 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 Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk.  
 
Miljøcenter Odense sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet 
sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen 
af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis en klage modtages.  
 
Betingelser, mens en klage behandles: 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forud-
sætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i god-
kendelsen. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 

5.1 Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Kopi til: 
 

- Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
miljo@esbjergkommune.dk  

- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ri-
be,syd@sst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk  

                                                 
6 Jævnfør § 20 i bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirk-
somhed 
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- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 
kreds@friluftsraadet.dk  

- NOAH, Nørrebrogade 39 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
- Miljøministeriet Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, 

post@rib.mim.dk  
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6 BILAG 

 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse. 
  

Sektion 3-5 af den miljøtekniske redegørelse er udeladt grun-
det virksomhedens ønske om fortrolighed. Det samme gælder 
virksomhedens Bilag A3.3, E3.3, G3.3. Endvidere er Bilag H3.4 
udeladt, da det hører til virksomhedens spildevandsgodken-
delse. 

 
Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 
 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
 
Bilag D: Samtlige vilkår med ændringer 
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1. Indledning og opbygning. 
 
Biofac Esbjerg er en ordreproducerende virksomhed, der fremstiller Chondroitinsulfat i bulk-vare 
ud fra animalske råvarer. 
Biofac Esbjergs hovedaktivitet er oparbejdning af Chondroitinsulfat i bulk-vare. Bulk-varen   
sælges videre til færdigforarbejdning og anvendes som gigt præparat til mennesker og dyr. 
Vurdering heraf er foretaget på baggrund af omsætning, samt art, omfang og virkning af virk-
somhedens forurening. Af biaktiviteter foregår bl.a. oparbejdning af proteinfraktionen til Pepton. 
Samt en større biproduktion af fedt som anvendes til dyrefoder. 
 
Biofac Esbjerg er omfattet af Miljøbeskyttelseslovens Kap. 5, som omhandler godkendelses-
pligtig virksomhed, og er som sådan reguleret gennem følgende godkendelser og tilladelser: 

• Miljøgodkendelse af 13.01.1998 - produktion af Chondroitinsulfat 
• Miljøgodkendelse af 10.08.1999 - ændringer af virksomhedens drift (og udvidelse) 
• Spildevandstilladelse af 28.01.2000 
• Miljøgodkendelse af 12.12.2000 - inddamper, frysetørrer og kedel 

Jvf. ovenstående miljøgodkendelser, er Biofac Esbjerg en listevirksomhed omfattet af listepunkt 
D4 (nugældende D104) i Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af li-
stevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen): "Virksomheder, der ved en kemisk eller bio-
logisk proces fremstiller lægemidler." (i) (a) [D 4 a]. 
Ribe Amt er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
 
Jvf. tidligere korrespondance, senest ved brev af 14.03.2006, har Naturklagenævnet 
24.01.2005 afgjort at korrekt listepunkt for søstervirksomhed er D101: "Virksomheder, der ved 
en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter 
eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (a) [D 1a]. 
Virksomheden er ikke enig heri, og mener fortsat at det korrekte listepunkt er D201: "Virksom-
heder, der ved andre processer end kemiske eller biologiske fremstiller organiske eller uorgani-
ske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer.  
Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer." (a) [D 1b].  
 
Akut behov for kapacitetsudvidelse som følge af stor ordretilgang, har jvf. brev af 03.01.2006 
medført at der i koncernen er truffet beslutning om at udvide produktionen i løbet af 2006. 
Der er jvf. aftale 14.03.2006 fremsendt overvejelser ift. VVM. Det fremgår at virksomheden er af 
den opfattelse, at kapacitetsforøgelsen ikke er af et sådant omfang, at det skulle kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet, og hermed underlagt krav om miljøvurdering / VVM. 
Nærværende skrivelse udgør iht. aftale af 09.02.2006 ansøgning mhp. samlet og tidssvarende 
miljøgodkendelse og spildevandstilladelse. 
 
Nærværende ansøgning er opbygget med henblik på at opnå godkendelse / tilladelse efter Lov 
om Miljøbeskyttelse §33 & §28. 
Afsnit 2 indeholder Biofac Esbjerg's forslag til vilkår og egenkontrol. 
Afsnit 3 og 4 udgør tilsammen den miljøtekniske beskrivelse suppleret med information om    
organisatoriske forhold. Afsnit 3 udgør den miljøtekniske beskrivelse, idet afsnit 3.3 redegør for 
miljøbelastningens art og forekomst. Afsnit 3.4 og 3.5 redegør for Biofac Esbjerg’s aktuelle mil-
jøbelastning og udgør således basis for ansøgningens forureningsramme. Afsnit 3.7 beskriver 
Biofac Esbjerg’s risikoforhold i forhold til lovgivning, miljøforhold og drift. Afsnit 4 beskriver, 
hvordan Biofac Esbjerg lever op til sit miljøansvar via egenkontrol.  
Afsnit 5 udgør den miljøtekniske vurdering. Afsnit 6 udgør det ikke-tekniske resumé. 
 
Krydsreference mellem oplysningerne i denne samlede ansøgning og kravpunkter stillet i Bekg. 
nr. 943 af 19.09.2004 om godkendelse af listevirksomhed, findes sidst i ansøgningen. 
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2. Forslag til vilkår og egenkontrol. 
 
Med baggrund i angivne oplysninger, søges om miljøgodkendelse & spildevandstilladelse for / 
til Biofac Esbjerg efter Lov om Miljøbeskyttelse §33 & §28.  
 
Godkendelsen / tilladelsen ønskes således at den omfatter følgende: 
 
Anmodning om godkendelse. 
 
1. Godkendelsen / tilladelsen omfatter den samlede produktion hos Biofac Esbjerg, H. E. 

Bluhmesvej 63, 6700 Esbjerg, matrikel nr. 1313 Esbjerg Bygrunde, Esbjerg, som beskre-
vet i nærværende ansøgning afsnit 3, 4 og 5. 

 
Kapacitet. 
 
2. Kapacitetsrammen for godkendelsen / tilladelsen ønskes for en produktionsmængde på 

250 tons pr. år, produceret på basis af 9.000 tons råvarer og 5.300 tons hjælpestoffer.  
 Produktionen vil ikke øges ud over denne grænse uden forudgående ansøgning.  
 
3. Såfremt der foretages ændringer i materialer, proces, anlæg eller drift, som ikke er i over-

ensstemmelse med den generelle beskrivelse i vedlagte ansøgnings afsnit 3, vil   virk-
somheden indsende ansøgning til tilsynsmyndigheden jvf. Lov om Miljøbeskyttelse.  

 Dokumentationen tilføjes som bilag i nærværende ansøgning. 
 
Drifttid. 
 
4. Virksomheden ønsker fortsat tilladelse til at arbejde i 24 timers drift på alle ugens 7 dage. 
 
Emission til luft. 
 
5. Virksomheden forventer, at godkendelsesvilkår vedr. luftemission følger Miljøstyrelsens 

vejledende grænseværdier. Hvilket vil sige: 
 

•   Massestrømsgrænse for hovedgruppe 2 klasse III (Saltsyre HCl) på 500 g/time 
•   Massestrømsgrænse for hovedgruppe 2 klasse IV (Ammoniak NH3) på 5.000 g/time 

 
Virksomheden forventer ikke at skulle dokumentere vilkårets overholdelse ved nye      må-
linger. 

 
6. Virksomheden forventer, at godkendelsesvilkår vedr. ældre og bestående oliefyrings-

anlæg I og II følger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Hvilket vil sige: 
 

Stof Emissionsgrænse mg/Nm3 B-værdi mg/m3

CO 100 1 
NOX 250 0,125 
 

 Virksomheden vil senest 01.01.2007 lade gennemføre måling incl. OML-beregning til   
dokumentation af at luftvilkår er overholdt. 
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Lugt. 
 
7. Virksomheden forventer, at godkendelsesvilkår vedr. lugtemission følger nuværende 

grænseværdier med placering i havne- og erhvervsområde. Hvilket vil sige: 
 

• Immissionskoncentrationsbidrag på 20 LE/m3 i havneområde 
• Immissionskoncentrationsbidrag på 5 LE/m3 i boligområder 
 
Virksomheden forventer ikke at skulle dokumentere vilkårets overholdelse ved nye      må-
linger. 
 

Støv. 
 

8. Virksomheden forventer, at godkendelsesvilkår vedr. støvemission følger Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier. Hvilket vil sige en massestrømsgrænse for støv i øvrigt på: 

 
• > 0,5 og < 5 kg total støv/time ved emissionsgrænse på 75 mg total støv/Nm3  

 
Virksomheden forventer ikke at skulle dokumentere vilkårets overholdelse ved målinger. 
 

Støj. 
 
9. Virksomheden forventer, at godkendelsesvilkår vedr. støj følger Miljøstyrelsens vejleden-

de grænseværdier. Hvilket vil sige: 
 
Beliggenhed / område Dag 07-18 Aften 18-22 Nat 22-07 
Nordøst for Biofac 
Etagebolig område 
MS områdetype 4 

 
50 dB(A) 

 
45 dB(A) 

 
40 dB(A) 

Øst for Biofac  
Etagebolig område 
MS områdetype 4 

 
50 dB(A) 

 
45 dB(A) 

 
40 dB(A) 

Sydøst for Biofac  
Åben lav bolig område 
MS områdetype 5 

 
45 dB(A) 

 
40 dB(A) 

 
35 dB(A) 

Omkring Biofac 
Havneindustriområde 
MS områdetype 2 

 
60 dB(A) 

 
60 dB(A) 

 
60 dB(A) 

 
Virksomheden forventer ikke at skulle dokumentere vilkårets overholdelse ved nye      må-
linger. 
 

Affald. 
 
10. Virksomheden vil bortskaffe farligt affald via godkendt modtageordning i henhold til gæl-

dende regler om farligt affald. 
  
11. Virksomheden vil bortskaffe andet affald i overensstemmelse med gældende regulativer, 

anvisninger fra Kommunen og fra Fødevare- og Veterinærdirektoratet. 
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Spildevand. 
 
12. Virksomheden forventer, at godkendelsesvilkår vedr. spildevand til dels følger nugælden-

de Spildevandstilladelse af 28.01.2000. Hvilket vil sige: 
 

Forurenings-
niveau 

 
2003/-04 

 
2004/-05 

 
2005/-06 

 
2006/-07 

 Forslag til 
Vilkår 

Mængde m3/år  160.000 
Døgnmængde m3

(iht. flowmåler) 
296 341 460  460 

Timemængde m3

(iht. flowmåler) 
 20 

COD mg/l 3.987 3.357  måles 
Total N mg/l 562 393  måles 
Total P mg/l 18 27  måles 
Fedt mg/l  250 
pH 6,9 6,9  6,5 - 9 
Temperatur  måles 
Egenkontrol 
døgnprøver/år 

 8 

F-faktor 5,0 4,8 4,5 4,0   
 
 Udledning af spildevand til det kommunale ledningssystem vil ske i overensstemmelse 

med Kommunens tilladelse hertil. 
 
Jord og grundvand. 
 
13. Virksomheden vil udvise agtpågivenhed i forhold til de aktiviteter der kan udgøre en risiko 

for jord- eller grundvandsforurening. 
 
14. Virksomheden vil hvert 10. år lade et af tilsynsmyndighederne godkendt firma/institut     

foretage inspektion og vurdering af alle udendørs tankanlæg. 
 Jvf. vilkår 3 i godkendelse af 13.01.1998 foretages 1. inspektion inden 01.02.2008. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld. 
 
15. Ifm. kvalitetsstyringssystemet vil der blive udarbejdet arbejdsprocedurer (SOP'er = Stan-

dard Operating Procedures) for alle aktiviteter.  
 
16. Nye anlæg vil i lighed med eksisterende, blive forsynet med PLC-styring med alarm-

givning ved anormale driftsparametre. 
 
Risikoforhold. 
 
17. Virksomheden vil i tilfælde af uheld med konsekvenser for omgivelserne straks anmelde 

uheldet til alarmcentralen på tlf. 112. Virksomheden vil efterfølgende indberette uheldet til 
tilsynsmyndigheden. 

 
18. Virksomheden har til enhver tid kendskab til produktionens risikomæssige status efter 

gældende Risikobekendtgørelse om vurdering af sikkerheden i forbindelse med risikobe-
tonede aktiviteter, der kan medføre større uheld. 
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19. Virksomheden vil senest 31.12.2006 udarbejde og implementere miljøinstruktioner for      
væsentlige miljøforhold, herunder for risikoforhold og risikoberedskab. 

 
Bedst tilgængelig teknik. 
 
20. Virksomhedens ’s fremtidige miljøtiltag vil bygge på bedst tilgængelig teknik / renere tek-

nologi i videst mulig udstrækning i henhold til virksomhedens miljøpolitik og begrebet 
bedst tilgængelig teknik / renere teknologi som defineret i denne ansøgnings afsnit 5.11. 

  
 Fastlæggelse af årlige miljømål med konstante forbedringer på miljøområdet vil dokumen-

tere at virksomheden ønsker at udvise en miljøansvarlig adfærd. 
 
Egenkontrol. 
 
21. Der foretages opsamling af miljødata over naboklager, vilkårsoverskridelser, arbejdsulyk-

ker, forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, forsendte færdigvarer, udledning til 
luft og til spildevand samt affald, med kvartalsvise opgørelser (efter DS/EN ISO 14001 
model). 

 
 Virksomheden udarbejder grønne regnskaber, der fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
 
 Virksomheden anser afsnit 3, 4 og 5 som værende fortroligt materiale. 
 
Årligt tilsyn / indberetning. 
 
22. Virksomheden forventer at årlig indberetning til tilsynsmyndigheden fremsendes efter 

regnskabsårets afslutning 30.06, og inden 01.10, indeholdende: 
 
 •  miljødata jvf. ovenstående vilkår 21 samt afsnit 4.4 
 •  oversigt over og redegørelse for spildevandsanalyser for regnskabsåret 
 •  evt. målinger i det forløbne regnskabsår 
 •  redegørelse for arbejde med bedste tilgængelige teknik / renere teknologi tiltag  
 
 Det tilstræbes, at indberettede oplysninger opgøres i lighed med oplysninger til det grøn-

ne regnskab. 
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6. Ikke-teknisk resumé. 
 
Virksomheden Biofac blev grundlagt i 1955, og er etableret på H. E. Bluhmesvej 63, 6700     
Esbjerg i 1998.  
Denne fabrik udgør sammen med Biofac A/S i Ejby, Orthana Kemisk Fabrik A/S i Kastrup,    
Danipharm A/S i Nibe, samt PharmaDan i Østerbølle, Biofac koncernen. 
 
Ribe Amt er godkendelses- og tilsynsmyndighed. 
For så vidt angår spildevand og affald, er dette jvf. gældende regler underlagt Esbjerg Kommu-
ne. 
 
Biofac Esbjerg er en ordreproducerende virksomhed, der fremstiller Chondroitinsulfat i bulk-vare 
ud fra animalske råvarer. Bulk-varen sælges videre til færdigforarbejdning og anvendes som 
gigt præparat til mennesker og dyr. 
Af biaktiviteter foregår bl.a. oparbejdning af fedt som anvendes til dyrefoder. 
I forhold til tidligere, er der ikke tale om ændring i produktsortiment, men alene om kapacitets-
forøgelse. 
Ca. 100% af virksomhedens produktion går til eksport. 
Virksomheden producerer i 24 timers drift på alle ugens dage. Virksomheden har 28 ansatte. 
 
Biofac Esbjerg’s miljørelationer omfatter forbrug af energi og vand, oplag af Natriumhydroxid 
NaOH og Saltsyre HCl, samt emissioner til luft, støj, affald og spildevandsudledning. 
 
 •   Biofac Esbjerg anvender energi i form af 2.989.271,5 KWh el, 1.810,9 GJ fjern- 
  varme og 796,7 m3 olie til processer og opvarmning. 
 •   Biofac Esbjerg anvender 118.808 m3 vand/år af drikkevands kvalitet til produktion,  
  laboratorium, administration, rengøring og sanitære formål. 
 •   Biofac Esbjerg anvender store mængder Natriumhydroxid og Saltsyre, og opbe-

varer dette i godkendte tanke uden fare for forurening af jord og grundvand. 
 • Biofac Esbjerg anvender ikke flygtige organiske opløsningsmidler, og udleder derfor  
  ikke organiske opløsningsmidler til omgivelserne.  
 •   Biofac Esbjerg har med støvfiltre gennemført foranstaltninger, sådan at der ikke  
  udledes støv til omgivelserne. 
 •   Vedr. lugt udleder Biofac Esbjerg mindre end hvad der tillades. 
 •   Med virksomhedens beliggenhed i havne- og erhvervsområde taget i betragtning,  
  er de støjende aktiviteter minimale. Støjniveauet er langt under hvad der tillades. 
 •   Biofac Esbjerg har fuldt styr på sit affald, hvoraf hovedparten udgøres af slam fra  
  spildevandsrensning, og som bortskaffes til Biogas. 
 •   Alle transportveje og opbevaringspladser er befæstede, uden fare for forurening af  
  jord og grundvand. 
 •   Spildevand samles, renses og neutraliseres, hvorefter det udledes uden problemer 
  til rensning på Rensningsanlæg Vest. 
 
Det er Biofac Esbjerg’s holdning at vi ønsker at være kendetegnet som en miljøansvarlig virk-
somhed. Miljøarbejdet vil være kendetegnet ved ambitiøse miljømål og –forbedringer. Forbed-
ringerne skal bidrage til en fortsat mindsket belastning af det omgivende miljø og samtidig føre 
til økonomiske besparelser, hvilket fastlæggelse af årlige miljømål med konstante forbedringer 
på miljøområdet skal sikre og dokumentere. 
 
Biofac Esbjerg udarbejder grønne regnskaber, der fremsendes til tilsynsmyndighederne. 
 
Krydsreference / Oplysninger ved ansøgning om godkendelse af listevirksomhed iht. Be-
kendtgørelse 943 af 16.09.2004, bilag 3. 
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
 
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer      Afsnit 3.2 
 
2) Listevirksomhedens navn, adresse, matrikel-    Afsnit 3.2 
 nummer, CVR- og P-nummer  
 
3) Oplysninger om ejeren af ejendommen      Afsnit 3.2 
 
4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson     Afsnit 3.2 
 
B. Oplysninger om virksomhedens art 
 
5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1  Afsnit 1. 
 
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt      Afsnit 1. + 3. 
 
7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet    Afsnit 3.7 + 5.10 
 af Miljøministeriets Risikobekendtgørelse 
 
8) Forventet ophørstidspunkt hvis midlertidig projekt    Ej relevant 
 
C. Oplysninger om etablering 
 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver     Afsnit 1. + 3. 
 bygningsmæssige udvidelser/ændringer.  
 
10) Forventet tidshorisont for planlagte udvidelser    Afsnit 1. + 3.2 
 
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
 
11) Oversigtsplan med angivelse af virksomhedens  Afsnit 3.1 + 3.3 
 placering i forhold til omgivelserne 
 
12) Redegørelse for virksomhedens lokaliserings overvejelser   Afsnit 3.2 
 
13) Den daglige driftstid for virksomheden      Afsnit 3.3 
 
14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en     Afsnit 3.3 + 5.5 
 vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed  
 
E. Tegninger over virksomhedens indretning 
 
15) Placering af bygninger på ejendommen      Afsnit 3.1 + 3.3 
 Produktions- og lagerlokalers placering og indretning    Afsnit 3.3 
 Placering af produktionsanlæg m.v.      Afsnit 3.3 
 Placering af skorstene og andre luftafkast     Afsnit 3.3 
 Virksomhedens afløbsforhold      Afsnit 3.3 
 
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
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16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og     Afsnit 3.3 
 forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer,  
 herunder mikroorganismer  
 
17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb   Afsnit 3.3 
 
18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld    Afsnit 3.6 + 5.9 
 
19) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med    Afsnit 3.3 + 3.4 
 opstart/nedlukning af anlæg  
 
G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
 
20) Redegørelse for den valgte teknologi      Afsnit 3.8 + 5.11 
 
H. Oplysninger om forurening og forurenings- 
 begrænsende foranstaltninger 
 
Luftforurening 
 
21) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives masse-   Afsnit 3.4 + 3.5 
 strømmen for hele virksomheden og emissionskoncen- 
 trationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15.  
 
22) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.  Afsnit 3.4 
 
23) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med    Afsnit 3.4 
 opstart/nedlukning af anlæg.  
 
24) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast      Afsnit 3.4  
 
Spildevand 
 
25) Oplysninger om mængde, sammensætning og udløbssteder,  Afsnit 3.4 
 temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer,  
 mængder udledt pr. døgn og pr. år, 
 beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensnings-   Afsnit 3.4 
 graden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.  
 
26) Oplysninger om recipient       Afsnit 3.4 
 
27) Oplysninger om opblandingsforhold hvis direkte udledning  Ej relevant 
 
28) Oplysninger om Kvælstof eller Phosphor hvis direkte udledning  Ej relevant 
 
Støj 
 
29) Oplysninger om støj og vibrationer,       Afsnit 3.4 + 5.5 
 herunder intern kørsel og transport 
 
 
30) Beskrivelse af de valgte støj- og vibrationsdæmpende    Afsnit 3.3 + 5.5 
 foranstaltninger 
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31) Beregning af det samlede støjniveau i de mest     Afsnit 3.4 
 støjbelastede punkter i naboområderne  
 
Affald 
 
32) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde    Afsnit 3.4 
 af virksomhedens affald, herunder farligt affald incl. EAK-kode 
 
33) Oplysninger om håndtering af affald       Afsnit 3.4 
 
34) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til    Afsnit 3.4 
 henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse.  
 
Jord og grundvand 
 
35) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til    Afsnit 3.3 + 5.8 
 beskyttelse af jord og grundvand 
 
I. Forslag til vilkår og egenkontrol 
 
36) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår    Afsnit 2. + 4. + 4.4 
 
J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
 
37) Oplysninger om særlige emissioner ved de under     Afsnit 3.6 + 5.9 
 punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.  
 
38) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at    Afsnit 3.6 + 5.9 
 imødegå driftsforstyrrelser og uheld.  
 
39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at    Afsnit 3.6 + 5.9 
 begrænse virkningerne for mennesker og miljø ved de  
 under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.  
 
K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
 
40) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter    Ej relevant 
 at træffe for at forebygge forurening ifm. virksomhedens ophør 
 
L. Ikke-teknisk resume 
 
41) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et    Afsnit 6. 
 ikke-teknisk resume.  
 

Biofac Esbjerg, Kapacitetsudvidelse - Ansøgning om Miljøgodkendelse og Spildevandstilladelse, side 37 af 37 
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Bilag D 

SAMLET OVERSIGT OVER ÆNDRINGER AF TIDLIGERE VILKÅR 
Opmærksomheden henledes på at de listede vilkår følger de ældre vilkår kronologisk jf. rækken yderst til venstre  

 

A Generelle forhold 
Generelle forhold indeholder kun informationer om redaktionelle eller kosmetiske rettelser. 
 
B Indretning og drift 
 
Tidligere 

nr 
Miljø 

godkendelse 
Ældre Vilkår Nyt 

Nr 
Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger til 

vilkårsændring 
1 13. januar 

1998 
Virksomheden skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med det ansøgte samt øvrige 
oplysninger, der er lagt til grund for godkendelsen. 
 

B1 Virksomheden skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med det ansøgte samt øvrige 
oplysninger, der er lagt til grund for godkendelsen jvf § 
33 i Miljøbeskyttelsesloven.  
 

– 
 

Overført med ændringer og 
præcisering af lovgrundlag. 

2 13. januar 
1998 

Virksomheden skal føre driftsjournal, der 
indeholder oplysninger om: 
- art og mængde forbrugt råvare pr. år, 
- producerede mængder affald fordelt på typer, 

driftsforstyrrelser samt afvigelser. 
 
Journalen, der skal opbevares på virksomheden og 
være tilgængelig for tilsynsmyndigheden, skal til 
tilsendes tilsynsmyndigheden pr. 1. februar. Første 
gang 1. februar 1999. 
 

B4 Virksomheden skal føre driftsjournal, der indeholder 
oplysninger om: 
- miljødata 
- naboklager 
- vilkårsoverskridelser 
- arbejdsulykker 
- forbrug af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer 
- forsendte færdigvarer 
- udledning til luft og til spildevand samt affald. 
 
Alle punkter med kvartalsvise opgørelser  
 
Virksomheden udarbejder grønne regnskaber, der 
fremsendes til tilsynsmyndigheden. 
 

– 
 

Vilkåret er opdateret med 
præcisering af indholdet til 
journalen. 

3 13. januar 
1998 

Udendørs tanke og rørføringer til flydende væsker 
skal underkastes et eftersyn af et af Amtet 
anerkendt firma. På grundlag heraf udarbejdes en 
attest, der skal dokumentere tankenes styrke og 
tæthed. Attesten skal ledsages af en udtalelse fra 
det udførende firma om, hvorvidt tankene findes 
egnede til opbevaring af omhandlede væsker. 
 
Der skal foretages kontrol/inspektion mindst én 
gang hvert 10. år, første gang senest den 1. 
februar 2008. 
 
Dokumentation for ovennævnte sendes til Ribe 
Amt senest 3 måneder efter, at 
kontrollen/inspektionen er udført. 

B8 Udendørs tanke og rørføringer til flydende væsker 
skal mindst én gang hvert 10. år underkastes et 
eftersyn af et af miljømyndigheden anerkendt firma. 
På grundlag heraf udarbejdes en attest, der skal 
dokumentere tankenes styrke og tæthed. Attesten 
skal ledsages af en udtalelse fra det udførende firma 
om, hvorvidt tankene findes egnede til opbevaring af 
omhandlede væsker. 

 
Dokumentation for ovennævnte sendes til 
miljømyndigheden senest 3 måneder efter, at 
kontrollen/inspektionen er udført. 
 

♣ Overført uden væsentlige 
ændringer, dog korrigeret 
tidsmæssigt og redaktionelt. 

4 13. januar 
1998 

Såfremt at det følger af tankattesten, jf. vilkår 3, at 
tanken(e) ikke er egnet til opbevaring af 
omhandlede væske, skal enhver brug af tanken(e) 

B10 Såfremt at det følger af tankattesten, jævnfør vilkår 
B4, at tanken(e) ikke er egnet til opbevaring af 
omhandlede væske, skal enhver brug af tanken(e) 

♣ Overført uden ændringer, dog 
korrigeret redaktionelt 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger til 
vilkårsændring 

straks ophøre. straks ophøre. 
5 13. januar 

1998 
Virksomheden skal senest 1. marts 1998 belyse, 
hvorvidt der er risiko for udsivning fra 
produktionslokaler mm. Eller udledning via 
spildevandssystemet i tilfælde af læk på en tank i 
produktionslokalerne. Såfremt tilsynsmyndigheden 
efterfølgende finder, at der er uacceptabel stor 
risiko for udsivning/udledning, skal der senest den 
1. juni være foretaget tiltag, der sikrer, at indholdet 
i den største tank eller palletank skal opstuves. 

- - – 
 

Vilkår opfyldt og slettet. 
Undersøgelse fremsendt til 
Ribe Amt den 27.02.1998 
med accept fra amtet den 
21.04.1998 
 

6 13. januar 
1998 

Der skal inden 1. marts 1998 udarbejdes 
procedure for, hvorledes der skal handles i tilfælde 
af spild og udslip af produkter/væsker fra 
virksomheden. Planen skal fremsendes til Amtets 
accept. 

B11 Der skal inden 6 måneder fra datoen for ikrafttræden 
af miljøgodkendelsen udarbejdes en revision af 
procedurerne for, hvorledes der skal handles i tilfælde 
af spild og udslip af produkter/væsker fra 
virksomheden. Procedurerne skal fremsendes til 
miljømyndighedens orientering. 

– 
 

Overført med krav om 
revision 

7 13. januar 
1998 

Der skal inden 1. marts 1998 udarbejdes en 
vedligeholdelsesplan. Planen skal bl.a. indeholde 
frekvens for internt og eksternt eftersyn og 
vedligeholdelse/udskiftning af ventiler, 
rørforbindelser, pumper m.m. Planen skal 
fremsendes til Amtets accept. 

B12 Der skal inden 6 måneder fra datoen for ikrafttræden 
af miljøgodkendelsen udarbejdes en revideret 
vedligeholdelsesplan. Planen skal bl.a. indeholde 
frekvens for internt og eksternt eftersyn og 
vedligeholdelse/udskiftning af tanke, ventiler, 
rørforbindelser, pumper m.m. Planen skal fremsendes 
til miljømyndighedens orientering. 

– 
 

Overført med krav om 
revision 

1 10. august 
1999 

Vilkår 2-4, 8-12, 18-20 og 24 i virksomhedens 
miljøgodkendelse af 13. januar 1998 til produktion 
af chondroitinsulfat er gældende for virksomhedens 
samlede aktiviteter. 

- - – 
 

Vilkår slettet da det er 
overflødigt ved 
sammenskrivningen 

2 10. august 
1999 

Nye tanke skal indgå i virksomhedens 
vedligeholdelsesplan, og der skal foretages 
kontrol/inspektion mindst én gang hvert 10. år, 
første gang senest den 1. februar 2008. 

B9 Nye tanke skal indgå i virksomhedens 
vedligeholdelsesplan, og der skal foretages 
kontrol/inspektion mindst én gang hvert 10. år. jvf B8.. 
 

♠ Overført uden væsentlige 
ændringer, dog korrigeret 
redaktionelt 

3 10. august  
1999 

Kulfiltret skal mindst én gang om ugen tilses og 
drænes for kondensvand. 
 

B6 Kulfilteret skal mindst én gang om ugen tilses og 
drænes for kondensvand. Kontrollen skal journalføres 
og opbevares på virksomheden og evt. fremsendes 
på tilsynsmyndighedens op-fordring. 

– 
 
 

Overført fra vilkår nr. 3 af 10. 
august 1999 men med 
journalkrav om opbevaring og 
evt. fremsendelse. 

4 10. august  
1999 

Der skal føres journal, der viser, hvorledes 
luftvaskeren drives med henblik på udskiftning af 
vandet i luftvaskeren. 

B5 Der skal føres journal, der viser, hvorledes scrubberen 
drives med henblik på udskiftning af vandet i 
scrubberen. Journalen skal opbevares på 
virksomheden og evt. fremsendes på 
tilsynsmyndighedens opfordring. 

– 
 

Overført fra vilkår nr. 4 af 10. 
august 1999 men med 
journalkrav om opbevaring og 
evt. fremsendelse. 

5 10. august  
1999 

Der skal senest 2 måneder fra dato etableres afsug 
fra de 3 nye proceskøletanke. Afsuget skal føres 
over luftvaskeren til afkast. 

- - – 
 

Vilkåret opfyldt og slettet. 
Udsug fra disse er samlet og 
ledes til scrubber. 

1 12. december 
2000 

Hvis der sker ændringer i 
virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal 
tilsynsmyndigheden orienteres herom senest en 
måned efter ændringen. 
 

B15 Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets 
ejerforhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom 
senest en måned efter ændringen. 
 

♦ Overført uden ændringer 

2 12. december Vilkår 8-9, 19-20 og 23-24 i virksomhedens - - – Vilkår slettet da det er 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger til 
vilkårsændring 

2000 miljøgodkendelse af 13. januar 1998 til produktion 
af chondroitinsulfat er gældende for virksomhedens 
samlede aktiviteter. 

 overflødigt ved 
sammenskrivningen 

- - - B2 Ved eventuelt ophør af driften skal der træffes de 
nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig 
forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsyns-myndigheden senest 3 
måneder, før driften ophører helt eller delvist. 

♥ Nyt Vilkår 

- - - B3 Virksomheden må maksimalt producere 250 tons 
Chondroitinsulfat pr. regnskabsår. 

♥ Nyt Vilkår 

- - - B7 Virksomheden skal årligt indberette miljøoplysninger  
til tilsynsmyndigheden efter regnskabsårets afslutning 
30.06, og inden 01.10, indeholdende: 
 
— miljødata jvf. ovenstående  
— oversigt over og redegørelse for 

spildevandsanalyser for regnskabsåret 
— evt. målinger i det forløbne regnskabsår 
— redegørelse for arbejde med bedste tilgængelige 

teknik / renere teknologi tiltag  
 
De indberettede oplysninger opgøres i lighed med 
oplysninger til det grønne regnskab. 

♥ Nyt vilkår, dog del af tidligere 
vilkår nr. 2 af 13. januar 1998 

- - - B13 De i vilkår B7 omtalte procedurer og vilkår B8 omtalte 
vedligeholdelsesplan skal opdateres løbende ved 
ændringer og mindst hvert 5. år. 

♥ Nyt vilkår 

- - - B14 HEPA filteret fra møllerum/blande-sigterum skal 
jævnligt kontrolleres og udskiftes efter behov dog 
mindst efter leverandørforskrifter. 

♥ Nyt vilkår 

- - - B16 I forbindelse med kvalitetsstyringssystemet vil 
virksomheden udarbejde arbejdsprocedurer (SOP = 
Standard Operating Procedures) for alle aktiviteter. 

♥ Nyt vilkår 

- - - B17 Nye anlæg skal i lighed med eksisterende, forsynes 
med PLC-styring med alarm ved anomale 
driftsparametre 

♥ Nyt vilkår 

- - - B18 Virksomheden skal i tilfælde af uheld med 
konsekvenser for omgivelserne straks anmelde 
uheldet til alarmcentralen på tlf. 112. Virksomheden 
skal efterfølgende indberette uheldet til 
tilsynsmyndigheden. 

♥ Nyt vilkår 

- - - B19 Virksomheden skal til enhver tid have kendskab til 
produktionens risikomæssige status efter gældende 
Risikobekendtgørelse om vurdering af sikkerheden i 
forbindelse med risikobetonede aktiviteter, der kan 
medføre større uheld. 

♥ Nyt vilkår 

- - - B20 Virksomheden skal senest 31.12.2009 udarbejde og 
implementere miljøinstruktioner for væsentlige 

♥ Nyt vilkår 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger til 
vilkårsændring 

miljøforhold, herunder for risikoforhold og 
risikoberedskab. Dokumentation herfor skal sendes til 
tilsynsmyndigheden. 

 
C Luft 
 
Tidligere 

nr 
Miljø 

godkendelse 
Ældre Vilkår Nyt 

Nr 
Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 

til 
vilkårsændring 

10 13. januar 
1998 

Emissionen af de nedenfor nævnte stoffer fra 
afkast nr. 6, målt som timemiddelværdi, må ikke 
overskride de i nedenstående tabel anførte 
værdier. 

 
Endvidere må det samlede 
immisionskoncentrationsbidrag (B-værdi) af de 
nævnte stoffer ikke overskride de i tabellen 
anførte værdier, beregnet ud fra time-emission og 
efter Miljøstyrelsens gældende vejledning. 
 

Stoffer 
Emissions 
koncentrationsgrænse 

B-
værdi 

Enhed mg/Nm3 mg/m3  

HCl 100 0,05 
NH3 500 0,3  

C1 Emissionen af de nedenfor nævnte stoffer fra afkast nr. 7 og 11 (se også 
Bilag A) målt som timemiddelværdi, må ikke overskride de i 
nedenstående tabel anførte værdier. 
 
Som udgangspunkt skal emissionsgrænserne fra oliefyr I og II (afkast 6 
& 5) overholde nedenstående værdier. Der gives dog lempeligere vilkår 
for ældre oliefyr med grænser op til 250 mg NOx pr. Nm3. Der kræves 
dokumentation (oplysninger fra leverandør- el. fabriksdata) for hvad der 
er muligt at overholde. En sådan dokumentation skal være 
tilsynsmyndigheden i hænde senest tre måneder efter ikrafttræden af 
miljøgodkendelsen. 
 
Endvidere må det samlede immissionskoncentrationsbidrag (B-værdi)  
af de nævnte stoffer fra afkast 7 ikke overskride de i tabellen anførte 
værdier, beregnet ud fra time-emission og efter Miljøstyrelsens 
gældende Luftvejledning Nr. 2. 2001.  
 

Stoffer Emissionskoncentrationsgrænse 
B-
værdi 

Afkast 
Nr. 

Enhed mg/Nm3 mg/m3  

NOx 
(NO2 ) 

110 (ved 10% 02 )  6 
Oliefyr I 

CO 100 (ved 10% 02 )  
HCl 100 0,05 7 

Scrubber/ 
tanke NH3 500 0,3 

NOx 
(NO2 ) 

110 (ved 10% 02 )  5 
Oliefyr II 

CO 100 (ved 10% 02 )  

Massestrøm 
Kg total støv/h 

Bestående 
anlæg 
mg tot. støv/Nm3 

11 
 

Udsug 
mølle Støv 

< 
10μm 

≤ 0,5 
> 0,5 og ≤ 5 

> 5 

 
300 
75 

20-40 
 

0,08 

– 
 

Opdateret med 
krav om 
dokumentation 
for oliefyr. 
Vilkår 
suppleret med 
krav om 
maksimum 
luftmængder 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
 
De maksimale luftmængder fra afkastene må ikke overstige følgende 
værdier ved gældende afkasthøjder: 
 

Luftafkast 
nr. 

Luftmængde 
Nm3/time 

Afkast højde 
m 

6 1200 12 
7 6000 13 
5 1200 12 

11 1200 6 
    

11 13. januar 
1998 

Virksomheden skal overfor tilsynsmyndigheden 
dokumentere, at de emissionsgræseværdier og B-
værdier, der er stillet i vilkår 10, ikke er 
overskredet 
 Senest 3 måneder efter meddelelse af 

nærværende miljøgodkendelses skal der fra 
afkast nr. 6 foretages en bestemmelse af 
emissionen af ovennævnte stoffer, jf. vilkår 
10. 

 Såfremt det findes påkrævet, kan 
tilsynsmyndigheden forlange – dog højst én 
gang om året – at der skal foranlediges en 
bestemmelse af emissionen af ovennævnte 
stoffer fra afkast nr. 6. 

 
Prøvetagningen og de efterfølgende 
analyser/beregninger skal udføres af et af 
DANAK-akkrediteret laboratorium, der er 
akkrediteret til at foretage de pågældende 
målinger/analyser efter Miljøstyrelsens gældende 
vejledninger, såfremt andet ikke aftales med 
Amtet. 

 
Prøvetagningen skal foretages under en situation 
med fuld drift. 

 
Et eksemplar af målerapporten skal tilsendes 
tilsynsmyndigheden senest 6 uger efter, at 
målingen er udført. 
 

C2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal 
dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C1 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter at kravet er fremsat 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal fremsendes 
både i papirformat og digitalt. 
 
I tilfælde af krav om luftmåling skal følgende vejledning gælde:  
 
(Undtaget herfor er dog gas- og gasoliefyrede anlæg med en indfyret 
effekt på under 5 MW jf. 1. supplement til Luftvejledningen) 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne 
kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit 
af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Overskrider en enkelt 1-times måling emissionsgrænsen med en faktor 
3, skal tilsynsmyndigheden inden 15 dage underrettes herom. Der skal 
samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke 
foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige 
overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale 
med tilsynsmyndigheden 
 
Luftvejledningen  
Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og 
beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra 
Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 
Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 

– 
 

Opdateret 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 
stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller 
et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden 
har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst 
være 10% af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, 
skal være overholdt. Beregninger af immissions-koncentrationsbidraget 
skal ske ved OML-metoden . B-værdien anses for overholdt, når den 
højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
 
Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 
Et eksemplar af målerapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden 
senest 6 uger efter, at målingen er udført 
 

12 13. januar 
1998 

Såfremt det dokumenteres, at de 
emissionsgrænseværdier og B-værdier, der er 
stillet i vilkår 10, er overskredet, skal der straks 
etableres foranstaltninger, der sikrer, at 
grænseværdierne og B-værdierne overholdes. 

  – 
 

Dette vilkår er 
opdateret, 
inkluderet i C2 

13 13. januar 
1998 

Skorstenen fra virksomhedens fyringsanlæg skal 
være mindst 11,9 meter. Vilkåret er gældende fra 
1. april 1998. 

C3 Skorstenene fra virksomhedens fyringsanlæg (I & II) skal være mindst 
12 meter over terræn. 

– 
♦ 
 

Ændret I fht 
ældre vilkår af 
13. januar 
1998, men 
uændret i fht 
vilkår 3. af 12. 
december 
2000 

14 13. januar 
1998 

Emission af sod fra det gasoliefyrede kedelanlæg 
må ikke overstige et sodtal på 2 efter Bacharach-
skalaen ved CO2-procent større end 11, svarende 
til 6% O2. Fyret skal efterses, renses og justeres 
mindst 1 gang om året. 

C1 Se tekst for C1 foroven – 
 

Opdateret med 
tidssvarende 
miljøkrav, 
inkluderet i C1 

15 13. januar 
1998 

Afkast nr. 5 ved flokuleringsanlægget skal 
ændres, så det er lodret og med indrettet 
målested i overensstemmelse med de 
retningslinier, der fremgår af Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 6/1990 om ”Begrænsning af 
luftforurening fra virksomheder” vedrørende 
måling af emission af gasser. 

- - – 
 

Opfyldt og 
slettet. Udsug 
fra 
flokkulerings 
anlæg er 
ændret jvf. 
rapport over 
lugtmåling 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
december 
2007, frem 
sendt til 
Miljøcentret 
14.12.2007. 
 
Afkast fra 
flokkulerings 
rum er samlet i 
fælles system, 
og ledes til 
scrubber. 

16 13. januar 
1998 

Papfiltre fra filtreringen skal stabiliseres og 
opbevares i lukkede containere forinden 
bortskaffelse 

- - – 
 

Vilkårspunkt 
slettet. Indhold 
opdateret og 
omfattet af 
vilkår E1. 

9 12. 
december 

2000 

Forureningsbegrænsende foranstaltninger såsom 
filtre skal vedligeholdes og udskiftes efter behov, 
der som minimum lever op til fabrikantens eller 
leverandørens forskrifter. 

C4 Forureningsbegrænsende foranstaltninger såsom filtre skal 
vedligeholdes og udskiftes efter behov, der som minimum lever op til 
fabrikantens eller leverandørens forskrifter. 
 

♦ Overført uden 
ændringer 

 
 
D Lugt 
 

17 13. januar 
1998 

Vinduer og døre skal holdes lukkede D3 Vinduer og døre fra produktionslokaler skal holdes lukkede for at 
begrænse diffuse lugtkilder mest muligt. 
 

– 
 

Overført med 
mindre 
ændringer 
 
 

18 13. januar 
1998 

Tømning af spildevandsslamtanken skal ske ved 
oppumpning i lukket system 

D5 Tømning af spildevandsslamtanken skal ske ved oppumpning i lukket 
system så der ikke opstår diffus lugtafledning. 

– 
 

Overført med 
henvisning til 
diffus lugt 
 

19 13. januar 
1998 

Virksomhedens samlede lugtemission fra faste 
kilder, afkast og diffuse kilder må ikke ved 
tilstødende områder give anledning til lugtgener, 
som tilsynsmyndigheden finder væsentlig. 
 
Emissionen fra lugtstoffer fra faste kilder og afkast 
må ikke give anledning til, at det samlede 
koncentrationsbidrag af lugt overstiger 20 LE/m3 
(1 minuts midlingstid) uden for virksomhedens 
grund i havneområdet og 5 LE/m3 (1 minuts 
midlingstid) ved boligområder, jf. Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/1985 ”Begrænsning af lugtgener 
fra virksomheder”. 

D1 Virksomhedens samlede lugtemission fra faste kilder, afkast og diffuse 
kilder må ikke ved tilstødende områder give anledning til lugtgener, som 
tilsynsmyndigheden finder væsentlig. 
 
Emissionen fra lugtstoffer fra faste kilder og afkast må ikke give 
anledning til, at det samlede koncentrationsbidrag af lugt overstiger 10 
LE/m3 (1 minuts midlingstid) uden for virksomhedens grund i 
havneområdet og 5 LE/m3 (1 minuts midlingstid) ved boligområder, jf. 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 ”Begrænsning af lugtgener fra 
virksomheder”. 

– 
 

Opdateret og 
ændret på 
vilkår 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
20 13. januar 

1998 
Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes D6 Eventuelle lugtgener skal straks afhjælpes. ♣ Overført uden 

ændringer 
21 13. januar 

1998 
Der skal udtages prøver til lugtbestemmelse fra 
afkast nr. 5 og 6. Udtagningen skal ske ved 
målesteder, der opfylder de retningslinier, der 
fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1990 
”Begrænsning af luftforurening fra virksomheder” 
vedrørende måling af emission af gasser. Hvis 
ikke disse betingelser kan opfyldes, skal der 
redegøres for forskellen og dennes eventuelle 
betydning for resultatet. 
 
Der skal under ens produktionsforhold og unde 
fuld drift udtages mindst 3 prøver til 
lugtbestemmelse. Prøvetagningen skal foretages 
senest 3 måneder efter meddelelse af 
nærværende miljøgodkendelse. Prøvetagningen 
samt lugtbestemmelsen skal foretages af et af 
Amtet anerkendt firma/laboratorium og skal 
udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/1985 ”Begrænsning af lugtgener 
fra virksomheder” med følgende 
tilføjelser/ændringer: 
 Anvendt materiale, der kommer direkte i 

berøring med lugtprøven skal være glas, stål 
eller teflon/tedlar. 

 Ved varme, fugtige afkast med mulighed for 
udkondensering skal der foretages 
forfortynding af prøven med ren inert gas. 

 Der skal foretages dobbeltbestemmelse for 
de udtagne prøver. 

 I forbindelse med lugtbestemmelsen skal 
luftflow pr. port mindst være 20 l/min., og 
lufthastigheden skal ligge mellem 0,2 og 0,5 
m/sek. 

 
Luftflow, temperatur og vandindhold skal 
bestemmes under prøvetagningen. 
 
Prøvetagningen skal gennemføres på en sådan 
måde, at resultaterne kan anvendes til at 
bestemme virksomhedens maksimale 
lugtemission under normal drift. 
 
Amtet skal orienteres inden prøvetagningen 
foretages. 

D2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal 
dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1 for lugt er overholdt. 
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. 
 
I forbindelse med ombygning af scrubber anlægget kræves der inden 6 
måneder fra datoen for miljøgodkendelsen en måling og dokumentation 
for, at de lugtbegrænsende foranstaltninger har den ønskede effekt og at 
virksomheden overholder lugtgrænserne i vilkår D1. 
 
Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle 
stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et 
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s 
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i 
Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 
aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-
metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan 
der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for 
resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, 
skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske 
gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 
50%, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil 
standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske 
gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre 
end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 

– 
 

Opdateret med 
ændringer 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves 
én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 

22 13. januar 
1998 

Resultaterne af lugtmålingerne skal anvendes til 
at beregne virksomhedens lugtbidrag i 
omgivelserne ved hjælp af OML-modellen. Som 
input til OML-beregningerne skal middelværdien 
for prøverne anvendes, hvis ikke den relative 
standardafvigelse overskrider 50 %. Der skal i 
forbindelse med afrapporteringen redegøres for, 
at prøverne er udtaget under ens driftsforhold, det 
vil sige, at forskellene i resultater ikke skyldes 
ændrede procesbetingelser. Hvis der har været 
ændrede procesbetingelser under 
prøvetagningen, eller hvis den relative 
standardafvigelse overskrider 50%, skal den 
maksimalt målte lugtemission anvendes, 
medmindre det kan sandsynliggøres, at denne 
værdi skyldes helt atypiske forhold under 
prøvetagningen/lugtbestemmelsen. Hvis dette er 
tilfældet, skal der udtages yderligere prøver til 
lugtmålinger. 
 
Resultaterne af lugtbestemmelsen og den 
efterfølgende beregning skal afrapporteres til 
Amtet senest 6 uger efter, at målingerne er udført. 
 
I forbindelse med afrapporteringen skal 
fortyndingsgraden dokumenteres, herunder skal 
anvendt fortyndingsgas oplyses. Desuden skal 
luftflow, temperatur og vandindhold samt 
relevante oplysninger omkring forholdene under 
prøvetagningen oplyses. Følsomhedsfaktoren ved 
lugtbestemmelsen skal endvidere fremgå af 
afrapporteringen. 
 
Resultaterne af alle prøver skal fremgå af 
afrapporteringen, selv om de ikke er anvendt i 
beregningen. 

D2 Se ovenstående tekst i D2 – 
 

Opdateret med 
ændringer 

23 13. januar 
1998 

Virksomheden skal, såfremt den overskrider 
koncentrationsgrænserne, jf. vilkår 19, udføre 
foranstaltninger til at modvirke lugtpåvirkningen. 

D7 Virksomheden skal, såfremt den overskrider koncentrationsgrænserne, 
jf. vilkår D1, udføre foranstaltninger til at modvirke lugtpåvirkningen. 

♣ Overført uden 
ændringer, dog 
korrigeret 
redaktionelt 

6 10. august 
1999 

Der skal efter produktionsudvidelsen, efter at de 3 
nye proceskøletanke er koblet på luftvasker, og 
efter at 50.000 liter spildevandsbuffertanken er 
koblet på kulfilter og luftvasker, udtages prøver til 
lugtbestemmelse fra afkast nr. 5 og 6. Dette skal 
dog foretages senest den 15. november 1999. 
Udtagningen skal ske ved målesteder, der 

D2 Se D2 ovenstående ♣ Vilkårspunkt 
flyttet til 
lugtsektionen 
og inkluderet i 
D2 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
opfylder de retningslinier, der fremgår af 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 
”Begrænsning af lugtgener fra virksomheder” med 
følgende tilføjelser/ændringer: 
 
 Anvendt materiale, der kommer direkte i 

berøring med lugtprøven, skal være glas, 
stål eller teflon/tedlar. 

 Ved varme, fugtige afkast med mulighed for 
udkondensering skal der foretages 
forfortynding af prøven med ren inert gas. 

 Der skal foretages dobbeltbestemmelse for 
de udtagne prøver. 

 I forbindelse med lugtbestemmelsen skal 
luftflow pr. port mindst være 20 l/min., og 
lufthastigheden skal ligge mellem 0,2 og 0,5 
m/sek. 

 
Luftflow, temperatur og vandindhold skal 
bestemmes under prøvetagningen. 
 
Prøvetagningen skal gennemføres på en sådan 
måde, at resultaterne kan anvendes til at 
bestemme virksomhedens maksimale 
lugtemission under normal drift. 
Amtet skal orienteres, inden prøvetagningen 
foretages. 

7 10. august 
1999 

Resultaterne af lugtmålingerne skal anvendes til 
beregne virksomhedens lugtbidrag i omgivelserne 
ved hjælp af OML-modellen. Som input til OML-
beregningerne skal middelværdien for prøverne 
anvendes, hvis ikke den relative standardafvigelse 
overskrider 50%. Der skal i forbindelse med 
afrapporteringen redegøres for, at prøverne er 
udtaget under ens driftsforhold, det vil sige, at 
forskellene i resultaterne ikke skyldes ændrede 
procesbetingelser. Hvis der har været ændrede 
procesbetingelser under prøvetagningen, eller 
hvis den relative standardafvigelse overskrider 
50%, skal den maksimalt målte lugtemission 
anvendes, medmindre det kan sandsynliggøres, 
at denne værdi skyldes helt atypiske forhold under 
prøvetagningen/lugtbestemmelsen. Hvis dette er 
tilfældet, skal der udtages yderligere prøver til 
lugtmålinger. 
 
Resultaterne af lugtbestemmelsen og den 
efterfølgende beregning skal afrapporteres til 
amtet senest 6 uger efter, at målingerne er udført. 

D2 Se D2 ovenstående – 
 

Vilkårspunkt 
opdateret og 
indlemmet i 
lugtvilkår D2 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
 
I forbindelse med afrapporteringen skal 
fortyndingsgraden dokumenteres, herunder skal 
anvendt fortyndingsgas oplyses. Desuden skal 
luftflow, temperatur og vandindhold samt 
relevante oplysninger omkring forholdene under 
prøvetagningen oplyses. Følsomhedsfaktoren ved 
lugtbestemmelsen skal endvidere fremgå af 
afrapporteringen. 
 
Resultaterne af alle prøver skal fremgå af 
afrapporteringen, selv om de ikke er anvendt ti 
beregningen. 

3 12. 
december 

2000 

Skorstenen fra virksomhedens nye kedel 
(fyringsanlæg) skal mindst være 12 meter. 

C3 Se tekst foroven, nu placeret i luftafsnittet ♦  Flyttet til 
luftafsnit 

4 12. 
december 

2000 

Fra det ny fyringsanlæg (afkast nr. 7) må 
emissionen af CO ikke overstige 100 mg/normal 
m3 tør røggas ved 10% O2, og emissionen af NOX 
regnet som NO2 må ikke overstige 110 mg/normal 
m3 tør røggas ved 10% O2, 

C1 Se tekst foroven, nu placeret i luftafsnittet ♦ Flyttet til 
luftafsnit 

5 12. 
december 

2000 

Fra afkast nr. 8 må det samlede 
immissionskoncentrationsbidrag (B-værdi) for støv 
under 10µ ikke overskride 0,08 mg/ m3, 
målt/beregnet ud fra time-emissionen og efter 
Miljøstyrelsens gældende vejledning. 

C1 Se tekst foroven, nu placeret i luftafsnittet ♦ Flyttet til 
luftafsnit 

6 12. 
december 

2000 

Virksomheden skal gennem målinger og 
beregninger dokumentere over for 
tilsynsmyndigheden, at grænseværdierne i vilkår 4 
og 5 er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. 
 
Tilsynsmyndigheden kan dog højst kræve 
målinger 1 gang om året. 
 
Prøvetagningen og de efterfølgende 
analyser/beregninger skal udføres af et af DANAK 
akkrediteret laboratorium, der er akkrediteret til at 
foretage målinger, analyser efter Miljøstyrelsens 
gældende vejledninger, såfremt andet ikke aftales 
med Amtet. 
 
Prøvetagningen skal foretages under en situation 
med fuld drift. 
 
Målingerne skal foretages som 
præstationsmålinger. Der skal foretages 3 
målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne 
skal foretages samme dag. 

C2 Se tekst foroven, nu placeret i luftafsnittet – 
 

Opdateret og 
flyttet til 
luftafsnit 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når 
middelværdien af de 3 målinger overholder 
grænseværdien. 
 
Et eksemplar af målerapporten skal tilsendes 
tilsynsmyndigheden senest 6 uger efter, at 
målingen er udført. 

7 12. 
december 

2000 

Der skal, såfremt tilsynsmyndigheden finder det 
nødvendigt, udtages prøver til lugtbestemmelse 
fra virksomhedens afkast, der frembringer 
luftemission. Udtagningen skal ske ved 
målesteder, der opfylder de retningslinier, der 
fremgår af Miljøstyrelsens gældende vejledning, 
(p.t. er vejledning nr. 6/1990 ”Begrænsning af 
luftforurening fra virksomheder”) vedrørende 
måling af emission af gasser. 
 
Hvis ikke disse betingelser kan opfyldes, skal der 
redegøres for forskellen og dennes eventuelle 
betydning for resultatet. 
 
Tilsynsmyndigheden kan dog højst kræve 
målinger 1 gang om året. 
 
Der skal under ens produktionsforhold og under 
fuld drift udtages mindst 3 prøver til 
lugtbestemmelse. Prøvetagningen samt 
lugtbestemmelserne skal foretages af et af Amtet 
anerkendt firma/laboratorium og skal udføres i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende 
vejledning, der p.t. er vejledning nr. 4/1985 
”Begrænsning af lugtgener fra virksomheder”. 
 
Luftflow, temperatur og vandindhold skal 
bestemmes under prøvetagningen. 
 
Prøvetagningen skal gennemføres på en sådan 
måde, at resultaterne kan anvendes til at 
bestemme virksomhedens maksimale 
lugtemission under drift. 
 
Amtet skal orienteres, inden prøvetagningen 
foretages. 

D1 
D2 

Se tekst for vilkår D1 og D2 foroven – 
 

Opdateret 

8 12. 
december 

2000 

Resultaterne af lugtmålingerne skal anvendes til 
at beregne virksomhedens lugtbidrag i 
omgivelserne ved hjælp af OML-modellen. Som 
input til OML-beregningerne skal middelværdien 
for prøverne anvendes, hvis ikke den relative 

D2 Se tekst for D2 foroven – 
 

Opdateret og 
overført til D2 
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Bilag D 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger 
til 

vilkårsændring 
standardafvigelse overskrider 50%. Der skal i 
forbindelse med afrapporteringen redegøres for, 
at prøverne er udtaget under ens driftsforhold, det 
vil sige at forskellene i resultater ikke skyldes 
ændrede procesbetingelser. Hvis der har været 
ændrede procesbetingelser under 
prøvetagningen, eller hvis den relative 
standardafvigelse overskrider 50%, skal den 
maksimalt målte luftemission anvendes, 
medmindre det kan sandsynliggøres, at denne 
værdi skyldes helt atypiske forhold under 
prøvetagningen/lugtbestemmelsen. Hvis dette er 
tilfældet, skal der udtages yderligere prøver til 
lugtmålinger. 

   D4 Kilder til diffuse lugte skal søges begrænset, hvor det er muligt 
 

♥ Nyt vilkår 

 
E Affald 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger til 
vilkårsændring 

24 13. januar 
1998 

Affald fra produktionen skal til enhver tid 
bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunalbestyrelsens anvisninger. 

E1 Affald fra produktionen skal til enhver tid bortskaffes i 
overensstemmelse med gældende regulativer fra 
kommunen og fra veterinærmyndighederne. 

– 
 

Opdateret 

   E2 Erhvervsaffald skal opbevares i tætte containere, 
således at der ikke sker udsivning af vand/perkolat til 
de nærmeste omgivelser. 

♥ Nyt vilkår 

   E3 Opbevaringen af affald må ikke give anledning til 
lugtgener, støvgener eller uæstetiske forhold, der af 
tilsynsmyndigheden skønnes væsentlig. 

♥ Nyt vilkår 
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Bilag D 

F Jord og grundvand 
 

Tidligere 
nr 

Miljø 
godkendelse 

Ældre Vilkår Nyt 
Nr 

Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger til 
vilkårsændring 

25 13. januar 
1998 

Opbevaring og håndtering af råvarer og 
kemikalier skal foregå på en dertil indrettet 
plads, der sikrer, at jord, grundvand og 
regnvandskloak ikke forurenes ved spild og 
uheld i forbindelse med levering og håndtering 
af kemikalier og råvarer til virksomheden. 
Vilkåret er gældende fra den 1. maj 1998. 

F1 Opbevaring og håndtering af råvarer, kemikalier og 
affald skal foregå på en dertil indrettet plads, der 
sikrer, at jord, grundvand og regnvandskloak ikke 
forurenes ved spild og uheld i forbindelse med 
levering og håndtering af kemikalier og råvarer til 
virksomheden. 

♣ Overført uden ændringer, dog 
redaktionelt 

26 13. januar 
1998 

Udendørs placerede tanke til opbevaring af 
saltsyre, saltopløsning, spildevandsslam og 
fyringsolie skal anbringes i tankgård eller på en 
belægning udført af et for fugtighed vanskeligt 
gennemtrængeligt materiale og med opkant, der 
sikrer, at indholdet af den største tank/beholder 
kan tilbageholdes. Vilkåret er gældende fra den 
1. maj 1998. 

- - – 
 

Slettet. Er ikke relevant, da der 
senere af 17. februar 1998 er 
meddelt ændrings påbud til 
dette vilkår – se vilkår F2. 

8 10. august 
1999 

Spildevandsbuffertankene og de 3 
proceskøletanke skal anbringes i tankgård eller 
på en belægning udført af et for fugtighed 
vanskeligt gennemtrængeligt materiale og med 
opkant, der sikrer, at indholdet af den største 
tank/beholder kan tilbageholdes. 

- - – 
 

Vilkår opfyldt og slettet. 

1 17. februar 
1998 

Vilkårsændring: 
 
Udendørs placerede tanke til opbevaring af 
saltsyre og saltopløsning skal anbringes i 
tankgård eller på en belægning udført af et for 
fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt 
materiale og med opkant, der sikrer, at 
indholdet af den største tank/beholder kan 
tilbageholdes. Tanke til opbevaring af 
spildevandsslam og fyringsolie skal ligeledes 
anbringes i tankgård eller på en belægning 
udført af et for fugtighed vanskeligt 
gennemtrængeligt materiale og med opkant, der 
sikrer, at min. 20.000 liter kan tilbageholdes. 
Vilkåret er gældende fra den 1. maj 1998. 
 

F2  
 
Udendørs placerede tanke til opbevaring af 
saltsyre og base og saltopløsning skal anbringes i 
tankgård eller på en belægning udført af et for 
fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale 
og med opkant, der sikrer, at indholdet af den 
største tank/beholder kan tilbageholdes. Tanke til 
opbevaring af spildevandsslam og fyringsolie skal 
ligeledes anbringes i tankgård eller på en 
belægning udført af et for fugtighed vanskeligt 
gennemtrængeligt materiale og med opkant, der 
sikrer, at min. 20.000 liter kan tilbageholdes. 

! Overført uden ændringer, dog 
redaktionelt 
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G Støj 
 
Tidligere 

nr 
Miljø 

godkendelse 
Ældre Vilkår Nyt 

Nr 
Nyt Gældende Vilkår 2009 Mærke Bemærkninger til 

vilkårsændring 
8 13. januar 

1998 
Det fra virksomheden totale frembragte støjniveau 
angivet som det ækvivalente, korrigerede 
støjniveau i dB(A) må i intet punkt i de nedenfor 
angivne områder overstige de anførte værdier: 
I:    Erhvervsområde udenfor virksomhedens 
grund. 
II:  Område for lave boliger (hhv. områdenr. 01-
020-010 og 01-020-050). 
III: Etageboligområde (område nr. 01-020-020). 
Med henblik på områdebetegnelserne henvises der 
til bilag 3. 
 

Områdebetegnelse 
Tid 

I II III 

Mandag-fredag 
kl. 07.00-18.00 
Lørdag 
kl. 07.00-14.00 

60 
dB(A) 

45 
dB(A) 

50 
dB(A) 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 
Lørdag 
kl. 14.00-22.00 
Søn- og helligdage 
kl. 07.00-22.00 

60 d 
B(A) 

40 
dB(A) 

45 
dB(A) 

Alle dage 
kl. 22.00-07.00 

60 
dB(A) 

35 
dB(A) 

40 
dB(A) 

Maksimalværdi om 
natten  50 

dB(A) 
55 
dB(A)  

G1 Det fra virksomheden totale frembragte støjniveau angivet 
som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i 
intet punkt i de nedenfor angivne områder overstige de 
anførte værdier: 
I:    Erhvervsområde udenfor virksomhedens grund. 
II:  Område for lave boliger (hhv. områdenr. 01-020-010 og 
01-020-050). 
III: Etageboligområde (område nr. 01-020-020). 
 

Områdebetegnelse 
Tid 

I II III 

Mandag-fredag 
kl. 06.00-18.00 
Lørdag 
kl. 06.00-14.00 

60 
dB(A) 

45 
dB(A) 

50 
dB(A) 

Mandag-fredag 
kl. 18.00-22.00 
Lørdag 
kl. 14.00-22.00 
Søn- og helligdage 
kl. 06.00-22.00 

60 d 
B(A) 

40 
dB(A) 

45 
dB(A) 

Alle dage 
kl. 22.00-06.00 

60 
dB(A) 

35 
dB(A) 

40 
dB(A) 

Maksimalværdi om 
natten  50 

dB(A) 
55 
dB(A)  

– 
 

Overført med 
ændringer for skel 
mellem dag og nat. 

9 13. januar 
1998 

Det skal gennem målinger/beregninger 
dokumenteres, at ovennævnte støjvilkår er 
overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden finder det 
påkrævet. 
 
Støjmålinger/beregninger skal foretages af et 
laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller 
godkendt af Miljøstyrelsen til ”Miljømålinger – 
ekstern støj”. 
 
Målinger/beregninger skal udføres under forhold, 
hvor virksomheden er i fuld drift. 
 
Målinger/beregninger skal udføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
Miljøstyrelsens gældende vejledninger, idet den 
samlede ubestemthed på resultaterne skal være 
mindre eller lig med +/÷ 3 db(A). 
 

G2 Det skal gennem målinger/beregninger dokumenteres, at 
ovennævnte støjvilkår er overholdt, såfremt 
tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
 
Støjmålinger/beregninger skal foretages af et laboratorium, 
der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af 
Miljøstyrelsen til ”Miljømålinger – ekstern støj”. 
 
Målinger/beregninger skal udføres under forhold, hvor 
virksomheden er i fuld drift. 
 
Målinger/beregninger skal udføres i overensstemmelse 
med bestemmelserne i Miljøstyrelsens gældende 
vejledninger, idet den samlede ubestemthed på 
resultaterne skal være mindre eller lig med +/÷ 3 db(A). 
 
Et eksemplar af målerapporten sendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at 
målingen/beregningen er udført. Målingen/beregningen 

♣ Overført uden 
ændringer  
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Et eksemplar af målerapporten sendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter, at 
målingen/beregningen er udført. 
Målingen/beregningen skal gentages på 
tilsynsmyndighedens forlangende, dog normalt 
højst 1 gang om året. 

skal gentages på tilsynsmyndighedens forlangende, dog 
normalt højst 1 gang om året. 

 



 
 
 
 

 
 

Miljøministeriet 
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