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Afgørelse og vilkår 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed ændring af produktionsforhold samt 
etablering af tankanlæg for ammoniakvand 24 % og 
natriumhydroxidopløsning 27,65 %.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til den revurderede 
miljøgodkendelse af 20. januar 2004, og gives under forudsætning af, at 
vilkår i godkendelsen fra 2004 overholdes.  
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er 
retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen 
tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne 
i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-
Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der 
vedrører virksomhedens listepunkt. 
 
 
Vilkår for miljøgodkendelsen: 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2 Miljøgodkendelsens tekst skal til enhver tid være tilgængelig for 

relevante medarbejdere på virksomheden.  
 
Indretning af drift 
B1 Afkast fra ventilationsanlæg skal føres mindst 1 meter over tag. 
 
B2 Tanke til ammoniakvand og natriumhydroxidopløsning skal 

etableres i tankgrav, der mindst kan indeholde den ene tanks 
volumen. Tankgraven skal udføres i en betonkvalitet, som er 
modstandsdygtigt overfor ammoniakvand og 
natriumhydroxidopløsning. Fuger skal ligeledes være 
modstandsdygtige overfor ammoniakvand og 
natriumhydroxidopløsning.  

 
B3 Tankene skal sikres mod overfyldning ved montering af enten 

elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/sikring, som hindrer 
yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fuld. 

 
 Der skal i tankrummet etableres en ammoniakdetektor med 

akustisk alarm. 
 
B4 Overpumpning til tanke med ammoniakvand og 

natriumhydroxidopløsning fra tankbil, skal ske fra særligt indrettet 
befæstet aflæsningsplads og i henhold til procedure for modtagelse 
af ammoniakvand og natriumhydroxidopløsning fra tankbil. 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
2 

                                                             



 
Egenkontrol 
C1 Virksomheden skal mindst én gang om året foretage udvendig 

inspektion af ammoniak- og natriumhydroxidtankenes tilstand, 
herunder ventiler og pumper, for utætheder, korrosion og andre 
skader.  

 
Virksomheden skal have procedurer for udførelse af denne 
inspektion. 

 
C2 Tankbassin, aflæsningsplads samt øvrige belægninger, hvor der er 

mulighed for spild af olie, kemikalier, flydende affald og råvarer 
samt spildevand, skal til enhver tid være tætte og uden revner og 
andre skader2.  

 
Belægninger skal mindst én gang årligt kontrolleres for revner og 
andre synlige skader. Eventuelle fugers tilstand og vedhæftning skal 
indgå i kontrollen. Eventuelle skader skal registreres og udbedres.  

 
C3 Der skal foretages årlig kontrol af ammoniakdetektor i tankrum 

samt af nødstop på påfyldningspladsen, som aktiverer 
afspærringsmekanisme på processpildevandssystemet. 

 
Niveaumålere med alarm på tankene skal tilses og vedligeholdes 
efter leverandørens anvisning, dog mindst én gang om året.  
 

C4 Egenkontrol af bassin, belægninger, ammoniakdetektor samt 
niveaumålere, jf. vilkår C1, C2 og C3, skal noteres i journal med 
dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger 
om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Opbevaring af journaler 
D Journaler skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes 

til tilsynsmyndigheden. 
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 
Vilkårsændring 
Vilkår 3 i revurdering af miljøgodkendelse fra 20. januar 2004, ændres 
med meddelelse af denne afgørelse fra: 
 
3 Øvrige råvarer skal opbevares indendørs på tæt belægning uden 

afløb til kloak og med mulighed for opsamling af evt. spild. 
Flydende basiske og sure kemikalier kan dog opbevares i 
pumpehuset eller udendørs på tæt befæstet oplagsplads ved siden af 
pumpehuset. Ved evt. spild på det befæstede område, skal 
afledningen fra udledningsbrønd til den kommunale 
spildevandsledning automatisk lukkes. 

 
til: 

2 Jf. orientering nr. 6, 2008 fra Miljøstyrelsen om forebyggelse af jord- og 
grundvandsforurening. 
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3 Øvrige råvarer skal opbevares indendørs på tæt belægning uden 

afløb til kloak og med mulighed for opsamling af evt. spild. 
Flydende basiske og sure kemikalier kan dog opbevares udendørs 
på tæt befæstet oplagsplads. Ved evt. spild på det befæstede 
område, skal afledningen fra udledningsbrønd til den kommunale 
spildevandsledning automatisk lukkes. 

 
 
Sagens oplysninger 
Brenntag Biosector A/S har ved brev af 29. dec. 2011 søgt om 
miljøgodkendelse af etablering af tilbygning med tilhørende ventilations- 
og køleanlæg samt tankanlæg for ammoniakvand 24 % og 
natriumhydroxidopløsning 27,65 %. Ansøgningsmaterialet er vedlagt som 
bilag A til afgørelsen. 
 
Baggrunden for ansøgningen er skærpede krav fra Lægemiddelstyrelsen, 
idet de adjuvanter (vaccinehjælpestoffer) som virksomheden producerer, 
nu klassificeres som lægemidler af Lægemiddelstyrelsen, hvorfor 
virksomheden skal leve op til GMP-regler (Good Manufacturing Practice).  
 
Den ansøgte ændring sker ikke på baggrund af en forøget produktion.  
 
Idet Brenntag Biosector A/S har fremsendt en fuldstændig ansøgning 
inden 7. januar 2014, er virksomheden ikke omfattet af reglerne om 
basistilstandsrapport, jf. § 56, stk. 3 i Godkendelsesbekendtgørelsen.3 
 
 
Miljøteknisk vurdering 
De ansøgte ændrede produktionsforhold består af en udvidelse af den 
eksisterende produktionsbygning på bygningens østside, herunder  

 
1) Etablering af tankanlæg for ammoniakvand og 

natriumhydroxidopløsning. 
2) Etablering af sluser. 
3) Etablering af nyt ventilationsanlæg på 60.000 m3/h. 
4) Etablering af kølemaskine til køling af recirkuleret luft. 

 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at ændringerne 1), 3) og 4) er relevante 
for miljøbeskyttelsen. 1) er relevant i forhold til beskyttelse af jord og 
grundvand, 3) og 4) er relevant if. til emission af støj. 
 
Generelle forhold 
I overensstemmelse med Godkendelsesbekendtgørelsens § 33, stilles der 
vilkår om, at de ansøgte ændringer skal gennemføres inden 2 år. Der stilles 
desuden vilkår om, at godkendelsen tekst skal være tilgængelig for relevant 
personale på virksomheden, idet Miljøstyrelsen vurderer, at dette er en 
forudsætning for, at godkendelsens vilkår kan efterleves. 
 
 
 
 

3 Bekendtgørelse nr. 1454 om godkendelse af listevirksomhed af 20. dec. 2012  
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Jord og grundvand 
Brenntag Biosector A/S har med den miljøtekniske beskrivelse af 
tankanlægget redegjort for virksomhedens overvejelser i forhold til 
beskyttelse af jord og grundvand ved drift af anlægget.  
 
Der opstilles to 15 m3 tanke til hhv. ammoniakvand og 
natriumhydroxidopløsning i en tilbygning, som etableres i forlængelse af 
den eksisterende bygning. Tankrummet udføres med tæt bassin for 
opsamling af evt. spild. Tankgraven kan indeholde indholdet af en tank, 
dvs. mindst 15 m3 i tilfælde af lækage fra tanken. Der stilles vilkår om, at 
tankene skal inspiceres for skader mindst én gang om året. Vilkår for oplag 
af øvrige råvarer i den revurderede miljøgodkendelse fra 2004 (vilkår 3) 
ændres, så vilkåret er i overensstemmelse med den bygningsmæssige 
udvidelse. 
 
I tankrummet etableres ammoniakdetektor, der ved 20 ppm ammoniak vil 
udløse en akustisk alarm. På tankene etableres ligeledes 
overfyldningsalarm, som giver akustisk signal ved påfyldningsplads hvorfra 
overpumpning foregår. Med henblik på at sikre, at detektor samt 
overfyldningsalarm virker tilfredsstillende, stilles vilkår om, at 
ammoniakdetektor og niveaumålere på tanke efterses og afprøves mindst 
én gang om året, samt at den udførte egenkontrol noteres i en 
logbog/journal.  
 
Det fremgår, at der etableres en befæstet påfyldningsplads, hvor de 
tankbiler, der leverer væskerne, skal holde ved overpumpning. Afløb fra 
pladsen er koblet til processpildevandssystem med mulighed for aktivering 
af nødstop-ventil ved spild, som sikrer, at spildet ikke ledes til offentlig 
kloak. Under overpumpning af ammoniakvand tilbagetages 
fortrængningsluft til tankbil. Vedlagt ansøgningen er en S.O.P. (instruks), 
som beskriver arbejdsprocessen. Der stilles vilkår om, at denne instruks 
skal følges ved overpumpning. 
 
For at sikre at tankbassin og øvrige befæstede arealer er uden skader og 
revner, som kan resultere i jordforurening i forbindelse med et evt. spild, 
stilles desuden vilkår om årligt eftersyn af disse. Denne egenkontrol skal 
ligeledes noteres i journal eller lignende. Journaler med egenkontrol skal 
opbevares på virksomheden i mindst 3 år, og skal på forlangende 
fremsendes til tilsynsmyndigheden, som dokumentation for udført 
egenkontrol. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ved efterlevelse af de stillede vilkår 
ikke vil være væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand. 
 
Luftforurening 
Miljøstyrelsen vurderer, at den beskrevne tilbagetagning af 
fortrængningsluft ved overpumpning fra tankbiler mindsker emissioner 
herfra til et minimum, og der stilles derfor ikke vilkår om luftforurening.  
 
Virksomheden oplyser, at der i forbindelse med bygningsforøgelsen 
etableres et nyt ventilationsanlæg. I overensstemmelse med 
Luftvejledningen stilles der vilkår om, at afkast herfra skal føres mindst 1 
meter over tag. Der stilles ikke øvrige emissionsvilkår til anlæg for 
rumventilation. 
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Spildevand 
Regnvand fra befæstet aflæsningsplads for tankbil samt befæstet plads til 
opbevaring af syrer og baser afledes til proceskloak af hensyn til mulighed 
for opsamling ifb. med et evt. spild. Frederikssund Kommune har i 
forbindelse med ansøgningen udtalt, at de vil medtage ændringer ved 
etablering af arealerne ifb. med næstkommende revision af virksomhedens 
tilslutningstilladelse. 
 
For at sikre, at nødstop for afledning af spildevand til det kommunale 
kloaknet virker tilfredsstillende i tilfælde af spild, stilles vilkår om årlig 
funktionstest heraf. 
 
Affald 
Der stilles ingen vilkår til affaldshåndtering, idet etablering af tankanlæg 
vil mindske affaldsmængder i forhold til tidligere, hvor råvarer blev leveret 
i palletanke.  
 
Støj 
Etablering af tankanlægget vil medføre færre lastbiltransporter med 
råvarer/hjælpestoffer, og vil isoleret set derfor mindske virksomhedens 
støjbidrag. Etablering af nyt ventilationsanlæg samt kølemaskine vurderes 
dog samlet set at give anledning til et forøget støjbidrag fra virksomheden.  
 
Virksomheden har vurderet, at støjbidraget fra nyt luftafkast er mindre end 
45 dB (A). Støjbidrag fra nyt køleanlæg er oplyst til at være 57 dB (A) i 10 m 
afstand. Virksomheden vil derfor etablere støjdæmpning omkring 
køleanlægget, hvorved støjbidraget ved nærmeste bolig 150 m fra 
virksomheden vurderes at være ca. 30 dB. Derved vurderes de gældende 
støjgrænser i revurdering af miljøgodkendelse fra 2004 at være overholdt. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den oplyste støjdæmpning af 
køleanlægget er tilstrækkelig til at sikre, at virksomhedens vilkår for støj er 
overholdt. Der stilles derfor ikke vilkår om dokumentation for støjbidrag 
efter etablering af køleanlæg og nyt afkast. Miljøstyrelsen kan dog forlange 
at virksomheden ved målinger eller beregninger dokumenterer, at vilkår 
for støj er overholdt, jf. vilkår 17 i revurdering af miljøgodkendelse fra 
2004. 
 
Risiko 
Ammoniakvand 24 % er klassificeret miljøfarligt med risikosætning R50 
”Meget giftig for organismer der lever i vand”. Tærskelmængden for 
farlige stoffer med risikosætning R50 er 100 ton i Risikobekendtgørelsen.4 
Da oplaget af 15 m3 ammoniakvand på virksomheden er mindre end 100 
ton, er det ikke omfattet af reglerne i bekendtgørelsen. 
 
Planforhold 
Frederikssund kommune har d. 27. februar 2012 oplyst, at det ansøgte er i 
overensstemmelse med gældende lokalplanlægning. Mht. spildevand har 
kommunen oplyst, at etableringen af befæstede arealer med afledning af 

4 Bekendtgørelse nr. 1666 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer af 14. 
dec. 2006. 
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overfladevand til spildevandsledningen, vil blive medtaget i 
næstkommende revurdering af virksomhedens tilslutningstilladelse. 
 
VVM 
Miljøstyrelsen har d. 29. februar 2012 givet Brenntag Biosector A/S 
tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2. I forbindelse hermed er det vurderet, 
at virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen, men at 
etablering af et tankanlæg til ammoniakvand og natriumhydroxid-
opløsning ikke er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 39, men 
af samme bekendtgørelses bilag 2, pkt. 14. 
 
Heraf fremgår det, at der skal gennemføres en VVM-screening for 
”ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er 
godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade 
for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)”. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at etableringen af et tanklager til 
erstatning for det nuværende oplag af ammoniakvand og 
natriumhydroxidopløsning ikke kan siges at være ”til skade for miljøet”. 
Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige VVM. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 Kbh. K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 3. januar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 
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dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende

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

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 

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

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 

Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden 
opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes 
miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 

Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved 
domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har 
offentliggjort afgørelsen. 

Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

8 

mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk


BILAG 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 

 



































Bilag B: Liste over sagens akter 
• Orientering om ændring af produktionsforhold og ansøgning om

miljøgodkendelse for etablering af tankanlæg og midlertidig oplag
af palletanke for ammoniakvand, Brenntag Biosector A/S, 29. dec.
2011. 

• Vedr. Brenntag Biosector, Elsenbakken 23, matr. Nr. 18 eø Ude
Sundby, 3600 Frederikssund og udtalelse if. med ansøgning om
miljøgodkendelse, Frederiksund Kommune, 27. feb. 2012.

• Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder,
Miljøstyrelsen Roskilde, 29. feb. 2012.

• Datablade for ammoniak 24 % samt natriumhydroxid 27,65 %,
Brenntag Biosector A/S, 8. nov. 2013,

Med venlig hilsen 

Jakob Müller  
72 54 42 41  
jamul@mst.dk 
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