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1. INDLEDNING 
 
Chr. Hansen A/S, Sundsnæs 10-18, 6300 Gråsten har den 17. september 2008 søgt Miljøcen-
ter Odense om miljøgodkendelse af virksomheden.  
 
Chr. Hansen A/S i Gråsten er en del af koncernen Chr. Hansen A/S beliggende på Bøge Alle 
10-12, 2970 Hørsholm. 
 
Virksomheden Chr. Hansen A/S, Gråsten har i dag ikke en miljøgodkendelse, da virksomhe-
dens oprindelige godkendelse af 30. oktober 1990, blev ophævet af Gråsten Kommune, da de i 
1994 meddelte, at virksomheden blev overført til listen over anmeldelsespligtige virksomheder. 
 
Nu er virksomheden igen omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder1 
under listepunkt D101: virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller orga-
niske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. 
(I)(s). 
Miljøcenter Odense er godkendelsesmyndighed og meddeler derfor afgørelsen. 
 
Chr. Hansen fremstiller naturlige ingredienser til fødevareindustrien, og i Gråsten fremstiller virk-
somheden osteløbe og koagulanter som anvendes til fødevareproduktion. Produkterne fremstil-
les både i flydende form og i pulverform. Der foregår produktion, pakning, oplagring og distribu-
tion af ovenstående. 
 
Den væsentligste miljøpåvirkning vurderes fra virksomhedens side at være afledning af spilde-
vand. Spildevandet afledes til Rinkenæs rensningsanlæg, hvor det nedbrydes biologisk. Andre 
miljøforhold er støj, lugt og andre emissioner til luft, forbrug af ressourcer og produktion af af-
fald. 
 
Ansøgningsmaterialet har været drøftet med virksomheden og det endelige ansøgningsmateria-
le kan ses i bilag A. 
 
Chr. Hansen A/S, Gråsten er optaget på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense 
har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at virksomheden på nuværende tidspunkt, ikke 
vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtig. Dette blev meddelt ved screenings-
afgørelse den 30. juni 2009.  
 
Med denne tilladelse godkendes hele virksomhedens samlede aktiviteter. Der fastsættes græn-
seværdier for støj og lugt, som følger de vejledende grænser fra Miljøstyrelsen. Samlet vurderes 
det, at hvis driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen vil grænseværdier kunne 
overholdes og virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
2 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og i bilag A, virksomhedens ansøgning om miljøgodken-
delse, godkender Miljøcenter Odense hermed Chr. Hansen A/S, Gråsten til produktion af enzy-
mer (osteløbe) fra ko- og kalvemaver samt bearbejdning af koagulanter og andre enzymer 
(halvfabrikata). 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen er givet på nedenstående vilkår.  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
1. Virksomheden skal drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer  
 der fremgår af nedenstående vilkår. 
 
2. Et eksemplar af godkendelsen skal altid være tilgængeligt på virksomheden. Driftsper-

sonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 

Indretning og drift 
 
3.  Virksomheden må maksimalt producere 4200 tons enzymer (animalsk løbe, fermente-

ret løbe og mikroløbe) pr år. 
 
4.  Virksomheden skal udfærdige vedligeholdelsesprogrammer for hele virksomheden. 

Disse skal foreligge på virksomheden senest 6 måneder efter, at godkendelsen er 
meddelt. 

 
5.  Virksomheden skal udarbejde en procedure for at sikre at fremtidige ændrin-

ger/udskiftninger på produktionsanlæg sker med henblik på at vælge den bedst tilgæn-
gelige teknologi. 

 
6. Uheld skal imødegås ved forebyggende vedligehold ifølge virksomhedens vedligehol-

delsesprogram jf. vilkår 4. Ved eventuelle uheld skal det sikres at uheld styres og imø-
degås ved virksomhedens beredskabsplaner.  

 
7.  Udendørs tanke til opbevaring af flydende råvarer og hjælpestoffer samt andre uden-

dørs tanke skal være på befæstet areal og med foranstaltninger, der beskytter mod på-
kørsel. Ved alle udendørs oplagspladser til kemikalier skal der være opsamlingskapaci-
tet svarende til den største tank.  

 
8. Ved eventuel lækage på kemikalieopbevaringstankene, skal spildet opsamles i det 

lukkede kar hvor kemikalierne er placeret. Ved større spild skal det opsuges og sendes 
til specialbehandling med tankbil. 

 
9. Der må ikke, uden tilsynsmyndighedens accept, produceres mens emissionsbegræn-

sende udstyr er taget ud af drift. 
 
10. Miljøcenter Odense skal straks have besked om eventuelle overskridelser i forhold til 

vilkår. 
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11. Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerforhold, skal tilsynsmyndighe-

den orienteres herom senest en måned efter ændringen. 
 
Luftforurening 

 
Støv 

 
12. Absolutfiltret til begrænsning af emission af enzymer skal være minimum klasse H13 

efter DS/EN1822. 
 
13. Koncentrationen af ”støv i øvrigt” fra tromlefilter og filterjord må ikke overstige 5 mg 

total støv/normal m3. 
 
14. Støvfiltre skal efterses regelmæssigt i overensstemmelse med leverandørens anvis-

ning. Kontrollen skal implementeres i vedligeholdelsesprogrammet, jf. vilkår 4. 
 
15. Immissionskoncentration 

Virksomhedens bidrag til luftforureningen med støv i omgivelserne (immissionskoncen-
trationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof B-værdi 
mg/m3

Enzymstøv 3 * 10-6

Støv (under 10 µm) 0,08 
En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 

 
Kontrol af støv forurening 

 
16. Virksomheden skal inden 6 måneder, efter at godkendelsen er meddelt, dokumentere, 

at der anvendes et absolutfilter minimum klasse H13. 
 
17. Virksomheden skal inden 6 måneder, efter at godkendelsen er meddelt, gennem  

målinger dokumentere, at grænseværdierne (for støv i øvrigt) i vilkår 13 er overholdt.  
 

Dokumentationen skal senest 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
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. Der skal måles for støv < 10 µm. 

 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målin-
ger er mindre end eller lig med grænseværdien. 

 
 Luftvejledningen  

Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i overens-
stemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
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Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
synsmyndigheden. 

 
Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at ud-
føre de konkrete luftkontrolmålinger. Tilsynsmyndigheden skal godkende analysemeto-
den. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være over-
holdt. 

 
18. Virksomheden skal inden 6 måneder, efter at godkendelsen er meddelt, dokumentere 

at grænseværdierne (for både enzymstøv og ”støv i øvrigt”) i vilkår 15 er overholdt.  
 

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden.  
B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med 
B-værdien. 

 
19. Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 

det påkrævet. Hvis grænseværdierne for emission/imission er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
 Kontrol af HEPA-filtre  
 
20. Kontrol skal altid foretages, når filtret har været afmonteret, udskiftet eller på anden 

måde justeret eller repareret, dog mindst 1 gang om året.  
Formålet med kontrol af monterede absolutfiltre er ved en lækagetest at verificere, at 
filtret ikke er defekt, og at filtret er monteret korrekt med tætte pakninger. 

 
Der bør anvendes en totallækagetest efter afsnit B.6.4 i ISO 14644-3 samt Miljøstyrel-
sens anbefalede tilføjelser og præciseringer til metoden. 

 
Kontrolregel 
Lækagen beregnes på baggrund af middelkoncentrationer før og enkeltmålinger (evt. 
fra scanning af filteroverfladen) efter filtret. 

     
Cefter filter  * 100 [%] 

Lækage =   Cfør filter 

 
  C efter filter = koncentrationen i hvert målepunkt efter filter [μg / l]    
  C før filter   = middelkoncentrationen før filter [μg / l]. 
 

Når både doseringskravet er opfyldt, og lækagen i hvert målepunkt er mindre end eller 
lig med 0,05 %, kan filtret godkendes. Doseringskravet og målepunkter er beskrevet 
nærmere i bilaget til 5. supplement til Luftvejledningen om Miljøstyrelsens anbefalede 
tilføjelser og præciseringer til målemetoden ISO 14644-3, afsnit 8.6.4. 

 
Frist for kontrol af filtre 
Nymonterede filtre og filtre, der har været afmonteret, skal kontrolleres inden 10  
arbejdsdage efter ibrugtagning.  
Ved filter med lækage større end 0,05 % skal efterfølgende isættelse og kontrol af nyt 
filter være afsluttet inden for to uger. 
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Energianlæg 
 

21. Emission fra kedelanlæg skal overholde følgende emissionsgrænser: 
   

Emissionsgrænseværdier 
mg/normal m3  ved 10 % tør røggas 

CO NOx

75 125 

 
22. Immissionskoncentration 

Virksomhedens bidrag til luftforureningen med NOx  i omgivelserne (immissionskoncen-
trationen) må ikke overskride 0,125 mg/m3 (målt som NO2). 

 
Kontrol af luftforurening fra energianlæg 
 

23. Virksomheden skal inden 6 måneder, efter at godkendelsen er meddelt, lade gennem-
føre en akkrediteret præstationsmåling med henblik på at dokumentere, at grænse-
værdierne i vilkår 21 og 22 er overholdt.  

 
Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
 Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af samtlige må-
linger i løbet af kontrolperioden er mindre end eller lig med grænseværdien. 

 
Overskrider en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænsen med en faktor 3, skal tilsyns-
myndigheden inden 10 dage underrettes herom. Der skal samtidig gøres rede for årsa-
gen til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at 
undgå fremtidige overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret over-
vågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere aftale med tilsynsmyn-
digheden. 

  
 Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
synsmyndigheden. 

 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkredi-
teret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- 
og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunder-
skriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
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Prøvetagning og analyse skal ske efter nedenstående tabels nævnte metoder eller ef-
ter internatinale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

 
 
Navn 

 
Parameter 

 
Metodeblad nr.* 

Bestemmelse af koncentrationer af  
kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas NOx MEL-03 

Bestemmelse af  
carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 

 *Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratoium for måling af emissioner til luft: www. Ref-lab.dk 
 

Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret 
dette.  
 
Kontrol af emissions- og immisionskravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet dog kan der kun kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afhol-
des af virksomheden. 

 
Spildevand 

 
  
Lugt 
 
24. Kontrol af ozon anlægget på fedttanken skal implementeres i vedligeholdelsespro-

grammet, jf. vilkår 4. 
 
25. Der skal føres journal over tømning af fedttanken. Journalen skal kunne fremvises på 

tilsynsmyndighedens forlangende. 
 

Lugtgrænse 
 

26. Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m3 ved nær-
meste boligområde. 

 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 
 

27.  Virksomheden skal inden 6 måneder, efter at godkendelsen er meddelt, ved målinger 
dokumentere, at grænseværdien i vilkår 26 for lugt er overholdt. 

 
Dokumentationen skal inden 2 måneder efter, at målingerne er gennemført, sendes til 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkredi-
teret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologi-
fond eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilate-
rale aftale om gensidig anerkendelse. 
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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 til-
synsmyndigheden. 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 beregnin-
ger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmå-
linger. 
 
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. 

 
28.  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 virksomheden. 

 
Spildevand 
 
29. Sanitært spildevand, processpildevand og overfladevand skal ledes til det kommunale 

rensningsanlæg i henhold til gældende tilslutningstilladelse. 
 
30. Der må udover spildevand i fedtudskiller ikke ske opmagasinering af processpildevand 

på virksomheden. Såfremt der laves neutraliseringstanke på virksomheden skal det 
sikres, at der ikke opstår lugtgener herfra. 

  
Støj 
 
31. Driftstiden er hverdage kl. 00.00-24.00 med tilkørsel af biler fra kl. 6.00-18.00. Derud-

over må der være drift lørdag og søndag kl. 7.00-18.00. Disse driftstider tillades under 
forudsætning af, at der indsendes en ny støjrapport medfølgende en handleplan for de 
tiltag, der skal til for at støjgrænser, jf vilkår 33, kan overholdes. 

 
32. Støjrapporten og handleplanen skal sendes til Miljøcenter Odense senest 3 måneder 

efter, at godkendelsen er meddelt. Støjrapporten og handleplanen skal accepteres af 
Miljøcenter Odense. 
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Støjgrænser 
 

33. Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbe-
lastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne 
værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
I I industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksom-

hedens drift 
II I øvrige industriområder og ved boliger i det åbne land / blandet bolig- og er-

hvervsbebyggelse 
III I områder for åben og lav boligbebyggelse/ i samme højde over terræn som 

midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage/ 
 

 

 kl. Reference  
tidsrum (timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 60 55 45 

Lørdag 07-14 7 60 55 45 

Lørdag 14-18 4 60 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 60 45 40 

Alle dage 18-22 1 60 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 60 40 35 

Spidsværdi 22-07 - - 55 50 

 
 

Kontrol af støj 
 
34. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænse-

værdierne for støj jf. vilkår 33, er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsyns-
myndigheden. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
Krav til målinger 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vej-
ledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om 
Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 
9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  

 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med til-
synsmyndigheden.  

 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrel-
sens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.  
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Definition på overholdte støjgrænser 
Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fra-
trukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og 
beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrel-
sens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis 
støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne her-
til afholdes af virksomheden.  

 
Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
35. Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende Erhvervsaf-

faldsregulativ for Sønderborg Kommune. 
 
Jord og grundvand 
 
36. De udendørs befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. 
 
37.  Spild af olie og kemikalier, stoffer, produkter og affald, både indendørs og udendørs, 

skal straks opsamles. På virksomheden skal der være et spildberedskab samt en skrift-
lig instruktion ved håndtering af miljøuheld. 

 
Indberetning/rapportering 
 
38. Der skal føres logbog over eftersyn, rensning, test og udskiftning af filtre.Kan være en 

del af vedligeholdelsesprogrammet jf. vilkår 4.  
 
39. Virksomheden skal føre driftsjournal, der indeholder oplysninger om: 

• miljødata 
• vilkårsoverskridelser 
• naboklager 
• 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 skal udarbejde grønne regnskaber, der fremsendes til tilsynsmyndighe-
den hvert år. 

 
Ovenstående punkter kan være en del af det grønne regnskab. 

 
Opbevaring af journaler 

40. Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndig-
heden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
 
41.  Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 71 skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndighe-

den, såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening, gene eller fa-
re. 

 
 
Ophør 
 
42. 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 tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller del-
vist 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Produktionen ved Chr. Hansen A/S, Gråsten kræver godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelses-
loven af 22. december 2006. 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljøgodkendelse med min-
dre: 
 
 1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 

forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og  
 2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, 

som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at ovenstående er opfyldt. Dette er begrundet nærmere i af-
snit 3.2.  
 
Der er foretaget en VVM- screening af virksomheden. Miljøcenter Odense har den 30. juni 2009 
truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Chr. Hansen er beliggende i et område 2.40 Alnor Næs, der er udlagt til industriformål ifølge 
den gældende kommuneplanramme. Der er ingen lokalplan for området.  
 
Nord for virksomheden ligger tre andre fødevarevirksomheder, mens der mod vest ligger et cen-
terområde. Mod syd og vest ligger der tillige boligområder. Virksomheden ligger umiddelbart 
vest for et ”interesseområde for friluftsliv”.  
 
Afstanden til nærmeste bolig er ca. 150 meter. 
 
Virksomheden er beliggende i et område med begrænset drikkevandsinteresse.  
 
Chr. Hansen er beliggende ca. 1 km sydøst for Rinkenæs Skov og dyrehaven, som er en del af 
et Natura 2000 område. Skovene er meget varierede og består overvejende af gammel løvskov. 
Der findes større sletter med overdrevspræg og der findes eng- og rigkærspræg. Området er et 
morænelandskab og i dalene/slugterne løber vandløb, som flere steder er stemmet op til kun-
stige søer. De vigtigste naturværdier i området er flere sjældne fuglearter og vandsalamande-
ren. 
 
Omkring 500 meter sydøst fra Chr. Hansen er Natura 2000 området Flensborg Fjord og Nybøl 
Nor. Dette er et fuglebeskyttelsesområde, der udgøres af den ydre del af et tunneldalskompleks 
og en issø. Området er udpeget for at beskytte en række fuglearter. 
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Ifølge § 7 i bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelse-
sområder3 må der ikke gives godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af 
områdets naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget for – eller hvis dette kan 
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
 
For begge Natura 2000 områder er de største trusler næringsstofbelastningen. For skovene er 
eutrofiering og tilgroning den største trussel og her er især en reduktion af den eksterne fosfor-
belastning en nødvendig for at sikre en tilfredsstillende miljøkvalitet. 
Generelt for Flensborg Fjord området ønskes en reduktion af udledningerne af næringssalte, 
herunder især kvælstof fra diffuse kilder.  
 
Nedfald af kvælstof vil derfor kunne have en betydning for målopfyldelsen af områderne. Der 
stilles vilkår om at NOx belastningen ikke må overskride de vejledende krav i luftvejledningen. 
Da der ikke er tale om en ny virksomhed eller øget produktion, vil der ikke ske en yderligere 
belastning og dermed ikke en forringelse for områdernes naturtyper. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
 
Det er ikke tidligere, heller ikke i forbindelse med ændringer på virksomheden foretaget efter 
VVM bekendtgørelsen blev vedtaget, vurderet om Chr. Hansen A/S er omfattet af reglerne om 
VVM-pligt. Miljøcenter Odense har derfor i henhold til VVM-bekendtgørelsen foretaget en VVM-
screening, da virksomheden er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 pkt 6a) Kemisk Industri, 
Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter.  
VVM-screeningen har resulteret i at virksomheden ikke er vurderet til at være VVM-pligtig. Afgø-
relsen om ikke VVM-pligt er meddelt den 30. juni 2009. 
  
Chr. Hansen søgte om miljøgodkendelse af virksomheden den 17. september 2008. Der har 
efterfølgende været en dialog mellem virksomheden og Miljøcenter Odense med henblik på at 
få belyst sagen tilstrækkeligt. Senest har Chr. Hansen indsendt den endelige miljøtekniske be-
skrivelse den 9. juni 2009.  
Virksomheden har været i drift siden 1975 og der er efterfølgende foretaget flere ændrin-
ger/udvidelser. Virksomheden er tidligere blevet godkendt i 1990, en godkendelse der senere 
blev ophævet af den tidligere Gråsten Kommune, da det blev vurderet, at virksomheden ikke 
længere var godkendelsespligtig. Siden er der sket flere ændringer såvel på virksomheden som 
i lovgivningen.  
I lovgivningen er både støj- og lugt- og emissionsgrænser blevet skærpet siden 1990. Da en del 
anlæg fremstår uændret eller delvist uændrede på virksomheden bliver virksomheden i de 
ovenstående vilkår bedt om at eftervise, at grænseværdier kan overholdes.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
 
Procesforløbet for produktion af enzymer omfatter overordnet 7 trin: 

• Opblanding og opvarmning af råvarer 
• Separering 
• Filtrering 
• Standardisering 
• Løbe til pulverproduktion tørres 
• Løben enten tappes og/eller pakkes 
• Lager 

                                                 
3 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter , Bekendtgørelse nr. 1443 af 11. december 2007. 
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Der gives med denne godkendelse tilladelse til at producere op til 4200 tons enzymer (færdig-
vare) om året. Hvis Chr. Hansen A/S på et tidspunkt ønsker at øge produktionen, skal der sø-
ges om en ny tilladelse, da der så skal tages stilling til om der sker en øget forurening, som bl.a. 
kan have betydning for Natura 2000 områdernes naturtyper. 
 
Energianlæg 
Forsyning af varme til produktionsprocesser sker ved et naturgasfyret dampanlæg med en ydel-
se på 1400 kW. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at anlægget ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 808 af 25. sep-
tember 2003 om begrænsning af luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg, og vilkår 
stilles derfor i henhold til luftvejledningen. 
 
Miljøledelse 
Produktionen foregår under overholdelse af FOOD GMP-regler (Good Manufacturing Practice), 
hvilket betyder krav til alt i produktionen, der påvirker produktets kvalitet. GMP omfatter krav til 
anlæggets drift, træning og uddannelse af personalet, vedligeholdelse samt dokumentation.  
 
Anlæggene er veldokumenterede og der findes vedligeholdelsesprogrammer for dem. Kritiske 
reguleringer og instrumenter bliver kalibreret efter et fastlagt program for at sikre, at de udførte 
målinger i anlægget altid er korrekte.  
 
Ved ændringer på anlæggene skal der fremadrettet sikres at ændringerne giver mindst mulig 
miljømæssig belastning i henhold til kendt BAT (Best Available Technology). 
Kvalitets – og miljøledelsessystemer understøtter dette. Chr. Hansen er certificeret efter ISO 
14001, ISO 9001, ISO 22000 og OHSAS 18001. 
 
3.2.4 Luftforurening 
 
Der er væsentlige procesafkast fra filterjordsanlæg, pulverproduktion, pakkeri, værksted og den 
naturgasfyrede dampkedel. Desuden er der rumventilation. I det nedenstående bliver luftemis-
sionerne gennemgået detaljeret. 
 
Luftemission fra rumventilation 
Ventilation fra alle rum inklusiv produktionsrum vil have et støvindhold, der er mindre end eller 
lig støvindholdet i almindelig rumventilation. Rumventilationsindtag og –udblæsning er forsynet 
med filtre, der sikrer mikrobiel og partikelrenhed i henhold til Chr. Hansen’s specifikationer for 
miljøparametre med fødevaresikkerhed.  
 
Luftemission af enzymstøv 
Ved afkast fra udluftning fra fluidbed tørring, hvor pulver produceres samt afkast fra pakkelinien, 
hvor pulver pakkes, er der emission af enzymstøv. På afkastet er der monteret forfiltre og abso-
lutfiltre. Absolutfiltrene skal være minimum klasse H13, da emissionerne derved kan nedbringes 
til koncentrationer langt under 0,01 mg/normal m3. 
 
Luftemission af filterjordstøv 
Den enzymholdige råekstrakt filtreres på et tromlefilter med filterjord (vulkansk aske). Filterka-
gen ledes med en snegl ud i en overdækket container.  
Der er vandspray over tromlefiltret for at sikre, at filterkagen altid er våd så der ikke emitteres 
støv fra filterkagen. Der er et punktudsug med et afkast 8,3 meter over terræn. 
Miljøcenter Odense vurderer at dette støv er omfattet af grænseværdier for ”Støv i øvrigt” som 
anført i Miljøstyrelsens vejledning.  
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Luftemission fra værksted 
Der er almindelige svejseafkast et par steder i produktion. Da der er tale om reparations- og 
vedligeholdelsessvejsning, er de ikke umiddelbart omfattet af Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 
13, 1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg. Afkaste-
ne er 1 meter over tagfladen, hvilket ifølge vejledningen svarer til at der kan ske fri fortynding, 
så svejserøg ikke giver anledning til gener og der stilles derfor ingen vilkår.   
 
Luftemission fra energianlæg 
Der fastsættes grænseværdier for NOx  og CO.  
Afkasthøjden er i dag 8,3 meter over terræn. Hvorvidt dette er nok til at B-værdien kan overhol-
des er ikke dokumenteret. Der stilles vilkår om at dokumentere, at B-værdien kan overholdes og 
såfremt den ikke overholdes skal der udarbejdes en handleplan med tiltag, der mindsker immi-
sionen. 
 
Diffuse luftemissioner 
Der er ikke diffuse kilder til luftemissioner i og omkring produktionsenhederne, da produktions-
anlægget er et lukket system placeret i bygninger. 
 
Luftemission ved opstart og nedlukning 
Der vurderes ikke at opstå væsentligt øgede luftemissioner ved opstart og nedlukning af pro-
duktionsanlægget. 
 
3.2.5 Lugt 
 
Lugtemission er en væsentlig miljøpåvirkning fra Chr. Hansen A/S.  
 
Der er flere mulige kilder til lugt:  

• Modtagelse og opbevaring af råvarer 
• Bearbejdning af råvarer (hakning, dekantering mm.) 
• Håndtering af restprodukter 
• Spild 
• Pulverfremstilling 

 
Modtagelse og opbevaring af råvarer samt dekantering sker i frossen stand og der vil derfor 
ikke komme lugt i denne sammenhæng.  
 
I forbindelse med centrifugering udskilles fedt. Dette transporteres i et lukket system direkte til 
en udendørs lagersilo. Al luft der suges fra siloen, behandles med ozon, inden den emitteres til 
det fri. Ozon anlægget bevirker at denne kilde ikke bidrager til lugt uden for virksomhedens om-
råde. 
 
I produktionshallen foregår der forskellige former for filtrering. Filterkagen som herved frem-
kommer, opbevares i lukkede containere mens væskefraktionen ledes til slutbehandling. 
 
Slutproduktet forekommer enten på væskeform eller som pulver. Der er tre afkast i forbindelse 
med pulverfremstillingen.  
 
Generelt er der hyppig og grundig rengøring på fabrikken, og eventuelt spild af kødaffald op-
samles og opbevares i fryser indtil det afhændes som affald. 
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Ved at opbevare/transportere produkterne i lukkede systemer begrænses lugtpåvirkningen. Der 
kan dog opstå diffuse lugtemissioner ved tømning af anlæg. Chr. Hansen er opmærksom på, at 
tømning af fedttanken kan bidrage til lugt. Tømningen sker ca. en gang pr måned og tager ca. 
½ time. 
 
Virksomheden har i løbet af 2009 nedlagt en produktion af flavour. Denne produktion bidrog til 
lugtemission. Der er stadig en verserende lugtklage fra boligområdet umidddelbart syd for virk-
somheden.  
 
Chr. Hansen A/S har haft FORCE Technology til at besigtige virksomheden og komme med 
deres bud på mulige lugtkilder, efter at Flavour produktionen er lukket. FORCE Technology me-
ner, at virksomheden kan overholde de vejledende lugtkrav på 5 LE/m3.  
 
Grundet den verserende lugtklage og de historiske lugtproblemer vurderer Miljøcenter Odense, 
at Chr. Hansen skal dokumentere, at virksomheden kan overholde de meddelte grænseværdier 
inden 6 måneder efter meddelelsen af denne godkendelse.  
 
Grænseværdierne fastsættes til 5 LE/m3 ved nærmeste boligområde. 
 
Endvidere stilles der vilkår om kontrol af de lugtbegrænsende foranstaltninger her i blandt ozon 
anlægget. 
 
Samtidig skal der føres journal over tømning af fedttanken, med henblik på evt. at finde en 
sammenhæng mellem lugtgener ved naboerne og tømningen, så der kan udarbejdes en proce-
dure for at sikre mindst mulig lugtemission. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Chr. Hansens spildevand kommer fra forskellige processer i produktionen, rengøring i produkti-
onen og derudover sanitært spildevand. Alt spildevand vurderes at være biologisk omsætteligt. 
Spildevandet fra produktionen ledes gennem et fedtfang og derefter direkte til det offentlige klo-
aksystem og til Rinkenæs rensningsanlæg.   
 
Afledning af spildevand samt overfladevand er reguleret af en tilslutningstilladelse af 13. juni 
2005 og tilsyn føres af Sønderborg Kommune. 
 
3.2.7 Støj 
 
Chr. Hansen A/S har fået udarbejdet en støjrapport af 6. oktober 2008, hvori det dokumenteres 
at de vejledende støjgrænser kan overholdes i dagtimerne på hverdage.  
 
Da virksomheden på grund af drifts- og forretningsmæssige fordele af og til producerer i døgn-
drift på hverdage samt i dagtimer lørdag og søndag, er Rambøll ved at udføre en ny kortlæg-
ning af virksomhedens støjforhold.  
Chr. Hansen A/S har tilkendegivet at de ikke har nogen indsigelser imod at få fastsat støjgræn-
ser tilsvarende de vejledende, selvom de sandsynligvis skal have udført støjdæmpning for at 
kunne overholder støjgrænserne. 
 
Miljøcenter Odense kan som udgangspunkt ikke acceptere, at grænseværdierne ikke overhol-
des ved drift i nattetimer på hverdage samt i dagtimer lørdag og søndag, men set i lyset af, at 
virksomheden arbejder aktivt på at løse støj problemet og at virksomheden har driftsmæssige 
fordele af at producere i nattetimerne, gives der tilladelse til drift i døgndrift på hverdage samt i 
dagtimer lørdag og søndag. Dette sker underforudsætning af, at der indsendes en støjrapport 
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og en handleplan for implementering af støjdæmpende tiltag senest 3 måneder efter godken-
delsen meddeles. Handleplanen skal accepteres af Miljøcenter Odense og der vil i den forbin-
delse primært blive set på tidsfristerne for overholdelse af støjgrænserne. Eventuelle klager 
over generende støj i denne periode vil blive vægtet høj, når de foreslåede tidsfrister skal vurde-
res.  
 
Lavfrekvent støj og infralyd samt vibrationer 
Virksomheden giver pt. ikke anledning til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Miljøcenter 
Odense finder derfor ikke grundlag til at stille vilkår herom. 
 
3.2.8 Affald 
 
Den største del af Chr. Hansens affald udgøres af biomasse og affald til forbrænding. 
 
Biomasse 
Under produktionsprocessen udvindes kød og fedt. Kødaffald afhændes til DAKA, hvor det de-
strueres. Fedt og filterjord fra enzymoprensningen bliver afhentet og brugt som råvarer på et 
biogasanlæg.  
 
Affald til forbrænding 
Affald til forbrænding er urent emballage fra råvarer, samt almindeligt husholdningsaffald fra 
kontorer og opholdsrum. 
 
Affald til genbrug 
Genbrugsaffald vil være pap, papir, glas, træ, metal, plast mm. 
 
Farligt affald 
Mængden af farligt affald er meget begrænset, svarende til ca. 1 ton pr år. Affaldet stammer 
hovedsagligt fra laboratoriet.  
Farligt affald opbevares i henhold til reglerne for opbevaring af kemikalier.  
 
Bortskaffelsen af affald på Chr. Hansen sker i henhold til det gældende kommunale affaldsregu-
lativ.  
 
3.2.10 Jord og grundvand 
 
Grunden er ikke registreret som forurenet af Region Syddanmark. Chr. Hansen A/S har ladet 
udføre en forureningsundersøgelse i 2006. Undersøgelsen  viste at der er en forurening under 
en bygning, som tidligere har huset en vognmand og en vaskeplads. Der er kun begrænsede 
drikkevandsinteresser i området. 
 
Alle de eksisterende kemikalieoplag er på befæstet grund og med opsamlingskapacitet. Desu-
den er der udarbejdet en beredskabsplan med tiltag til at undgå, at kemikalierne ved uheld le-
des udenfor de befæstede arealer udendørs  
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Til- og frakørsel foregår via Sundsnæs, der støder op til Hovedvej A8, Egernsund Brovej.  
Daglig trafik er på hverdage ca. 10 store lastbiler og almindelig persontrafik, der kan passere ad 
to indkørsler. Af- og pålæsning sker mellem kl. 6.00 og 18.00. I weekenden er der ikke tung 
trafik. 
Den planlagte støjrapport som udarbejdes skal tage højde for al trafik og begge indkørsler.  
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3.2.12 Indberetning/rapportering 
 
Der er i de ovenstående vilkår stillet flere krav om dokumentation. Derudover stilles krav om 
dokumentation af eftersyn af filtre.  
 
Endvidere kræves en årlig indberetning af oplysninger om anvendte råvarer, færdigvarer mm, 
hvilket kan være en del af virksomhedens grønne regnskab. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Der er i Chr. Hansens miljøledelsessystem beskrevet en række forholdsregler for at minimere 
risikoen for driftsforstyrrelser og uheld, som kan medføre forurening af omgivelserne. Derfor 
vurderes sandsynligheden for særlige emissioner at være meget lille.  
 
Miljøcenter Odense stiller vilkår om, at virksomheden drives så uheld forebygges. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Chr. Hansen A/S er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen4. 
 
3.2.16 Ophør 
 
Ved ophør af driften, skal området bringes tilbage til en tilfredsstillende tilstand. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
 
Chr. Hansen A/S har redegjort for valg af bedst tilgængelige teknologi. Virksomhedens produk-
tionsprocesser er omfattet af 6 forskellige af EU’s BREF5-dokumenter: levnedsmidler, emissio-
ner fra tankoplag, spildevands- og luftrensningssystemer, kølesystemer, overvågningsprincipper 
og organiske finkemikalier. Redegørelsen er for et par af dokumenterne udført detaljeret, ske-
matisk. Efter Miljøcenter Odenses vurdering skal virksomheden fremadrettet udarbejde hand-
lingsplaner for BREF dokumenterne, så der løbende kan følges op på, at udviklingen fortsætter. 
Dette kan være en del af virksomhedens miljøledelsessystem. 
 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
 
Chr. Hansen A/S har haft afgørelsen i udkast. I den forbindelse havde virksomheden, udover 
redaktionelle rettelser, kommentarer til nogle af vilkårene. Virksomhedens kommentarer er ne-
denfor angivet med kursiv, hvorefter Miljøcenter Odenses vurdering er angivet. 
 
Støv (punkt 17, 18 og 20): Chr. Hansen A/S vil gerne medvirke til at sikre, at vi ikke støver i 
omgivelserne, og derfor finder vi det formålstjenligt, at teste vores filtrering ved filterjord og trom-
lefiltrene. Mht. enzymstøvet på den anden side, så er vi af den opfattelse, at de opsatte HEPA-
filtre, vores udskiftningsfrekvens af HEPA-filtre og disses forfiltre, vores erfaringer 
for filtreringseffektivitet og sammenligning med best practice fra andrelignende virksomheder, at 
måling af emission fra disse er et over-kill, dader ikke slipper noget igennem. 

                                                 
4 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. de-
cember 2006 
5 BREF: Reference on Best Available Techniques 
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Der skal ikke måles emission ved disse afkast, men i stedet skal virksomheden dokumentere, at 
filtret svarer til klasse H13. Desuden holdes fast i vilkår om dokumentation af, at B-værdien 
overholdes. 
 
I forhold til kravet i pkt. 20 omkring årlige lækagetests for HEPA-filtre,så finder vi, at dette måske 
er uforholdsmæssigt hyppigt, når leverandøren anbefaler udskiftning hvert 4. år og vi har for-
filtrering. Vi vil naturligvis, som for støv, forhindre at udlede enzym til omgivelserne 
enige i, at testen skal foretages hvis filtret har været udskiftet,afmonteret, justeret eller repare-
ret. 
Dette efterkommes ikke, idet vilkåret om årlige lækagetest er i overensstemmelse med 5. sup-
plement, vedrørende absolutfiltre, til luftvejledningen. 
 
Lugt (punkt 27):Chr. Hansen skal naturligvis beklage, at der har været enkelte lugtklager 
ifbm. vores flavorproduktion. Denne produktion er nu lukket ned, og FORCE Technology (ak-
krediteret til lugt målinger) har vurderet, at der ikke i de nuværende aktiviteter på matriklen er 
kilder/håndtering, der vil give anledning til lugtproblemer, hvorfor grænseværdien (pkt. 26) også 
kan overholdes. Vi er derfor uforstående overfor kravet om målinger af lugt 
Vilkår om lugtmåling fastholdes for at få dokumenteret at kravet til lugt kan overholdes især af 
hensyn til den verserende lugtklage. 
 
Støj (punkt 31 og 35) Chr. Hansen's støjmålinger viser, at vi mere end overholder de vejledende 
støjkrav for industriområdet alle ugens dage samtlige døgnets timer (24/7).Hvis man ser på be-
regningerne itht boligområdet er de også mere end overholdt. 
Vi har grundet en positiv udvidelse af produktionen, siden de oprindelige støjmålinger blev lavet 
i efteråret 2008, her i forsommeren udvidet produktionstiden i hverdagen (mandag til fredag) til 
lejlighedsvis 24 timers drift. Vi har ligeledes produktion i G1 (animalsk løbeproduktion) 
søndag i dagtiden samt enkelte lørdage i dagstimerne (6-14). 
Hvis vi anvender de oprindelige målinger på den nye situation, vil vi ifht boligområdet overskride 
støjkravene for søn- og helligdag samt aften og nat. Derfor arbejder vi også intensivt på at lave 
en ny støjmodel, der inddrager de nye tidsforhold mhp. på sigt at kunne producere  

• 24 timer i døgnet mandag til fredag (hverdage) 
• Lørdag og søndag kun dagsproduktion 

For at overholde støjkravene omfatter modellen også allerede nu, at der skal være en konkret 
plan for støjbegrænsende aktiviteter som afskærmning og dæmpning mm. Grundet ferie, er det 
imidlertid ikke muligt for os at præsentere og diskutere den endelige støjberegning og hand-
lingsplan før medio august. Der skal oplyses, at Chr. Hansen lukker ned for produktionen 
i uge 29 og 30. 
Vi arbejder aktivt med at løse udeståender ifht. støj og er indstillet på at bruge de vejledende 
grænseværdier for støj som vilkårsgrundlag for vores produktion. Det er dog i den næste 1,5 
måned, hvoraf produktionen er nedlukket i 14 dage, grundet ferie mm. ikke muligt for os at 
komme op med de reviderede beregninger og forslag til handlingsplan for støj. Chr.Hansen 
regner med, at støjvilkåret kan formuleres således, at det ikke begrænser vores forretnings-
mæssige muligheder, men samtidig giver klarere indikationer af forventningerne til resultater. 
Virksomhedens ønske om øget driftstid er efterkommet på betingelse af, at der indsendes en 
handleplan, der viser hvordan og hvornår støjvilkår kan overholdes. Se i øvrigt afsnit 3.2.7. 
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3.4 Udtalelser/høringssvar 
 
3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Sønderborg Kommune har udtalt sig om virksomheden i mail af 10. juni 2009. Sønderborg 
Kommune har et ønske om at alle bolig- og rekreative områder i nærheden af virksomheden 
tilgodeses i forhold til lugtproblematikken.  
 
Dette skyldes, at der er flere ensartede virksomheder i industriområdet, som alle bidrager med 
lugtpåvirkninger, således at naboer ved specielle vindretninger kan modtage lugtbidrag fra flere 
virksomheder på samme tid.  
 
Sønderborg Kommune ønsker et samarbejde om at planlægge at alle virksomheder f.eks får 
ensartede skærpede vilkår i løbet af de kommende år.  
 
Miljøcenter Odense forholder sig kun til den enkelte virksomhed. Da Chr. Hansen har lukket den 
del af produktionen, der bidrog kraftigt til lugtgener, forventes det at virksomhedens betydning 
for miljøet er mindre og derfor skærpes kravene til Chr. Hansen A/S, kun i det omfang at græn-
seværdien for lugt fastsættes til 5 LE/m3, som virksomheden har tilkendegivet at de kan over-
holde. Da miljøstyrelsens vejledende værdi ligger på mellem 5-10 LE/m3, er det altså den lave-
ste vejledende værdi. 
 
3.4.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Sønderborg Ugeavis den 26. november 
2008. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Chr. Hansen A/S er omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder6 under 
listepunkt D101: virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske 
eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (I)(s). 
Miljøcenter Odense er godkendelsesmyndighed og meddeler derfor afgørelsen. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet om 8 år i overensstemmelse med gældende regler om, at 
miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en scree-
ning af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 30. juni 2009 
truffet særskilt afgørelse herom. Virksomheden er med den nuværende indretning og drift ikke 
VVM pligtig. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 områderne, 94 Rinkenæs Skov og 102 Flens-
borg Fjord Nyboel nor,  og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises 
til afsnit 3.2.1. 

4.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Lokalavisen Gråsten og kan ses på Miljøcente-
rets hjemmeside www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 i det omfang, de har klageret 
over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

                                                 
6 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
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 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 Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 
Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 28. juli 2009 inden 
kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg post@sonderborg.dk  
Embedslægeinstitu-
tionen Syddanmark Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

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

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH Nørrebrogade 39, 1.tv. 2200 København N noah@noah.dk  
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C at@at.dk

DOF Vesterbrogade 140 1620 København V natur@dof.dk  
DOF Sønderborg    soenderborg@dof.dk 
Miljøcenter Ribe    post@rib.mim.dk 
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1. INDLEDNING OG BAGGRUND 

Nærværende rapport er udarbejdet med henblik på ansøgning om miljøgodkendelse af Chr. 

Hansen A/S produktion i Gråsten. Virksomheden fremstiller osteløbe og koagulanter til 

enzymproduktion, der sælges som halvfabrikata. Enzymprodukterne anvendes til 

fødevareindustrien, og sælges til kunder i hele verden. Produkterne fremstilles både i flydende 

form og i pulverform. På virksomheden i Gråsten foregår både produktion, pakning, oplagring 

og distribution. 

 

Chr. Hansen har haft produktion på fabrikken siden 1975. Der har i hele perioden op til i dag 

været enzymproduktion.  

 

Fabrikken i Gråsten har generelt et velorganiseret kvalitets- og miljøledelsessystem som 

omfatter registrering af alle former for afvigelser. Dette dækker blandt andet klager og intern 

registrering af støj, lugt og udledning af spildevand samt ulykker og andre problemer i forhold 

til miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed samt kvalitet og fødevaresikkerhed. 

 

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet med baggrund i de retningslinier, der er angivet 

i ”Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder” (BEK nr. 1640 af 13/12/2006). 

 

Nærværende rapport redegør for betingelser vedrørende: 

• Generelle forhold og beliggenhed (Lokalitet, plan og arealer) 

• Aktiviteter og valg af teknologi 

• Miljøpåvirkninger 

• Kontrol af miljøpåvirkninger 
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2. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD (A) 

 
2.1 Ansøgerens navn og, adresse og telefonnummer mv. (1 og 2) 

Chr. Hansen A/S 

Sundsnæs 10-18 

6300 Gråsten 

Tlf.: +45 7365 4900 
 

Matrikelnr.: Gråsten. Gråsten Adsbøl 0858 

CVR-nr.: 12516479 

P-nr.: 1.002.924.640 

 
2.2 Ejerforhold (3) 

Virksomheden er en del af koncernen:  

Chr. Hansen A/S 

Bøge Alle 10-12 

2970 Hørsholm 

Chr. Hansen A/S er ejet af Chr. Hansen Holding 

 

2.3 Virksomhedens kontaktpersoner (4) 

Kontakt: Henrik H. Nielsen, Henriette Øllgaard 

Site Manager: Henrik H. Nielsen 

CSR Manager: Henriette Øllgaard, 4574 7041 (daglig kontakt) 
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3. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART (B) 

3.1 Virksomhedens listebetegnelse (5) 

Det vurderes at virksomheden i Gråsten er indplaceret under listebetegnelsen: 

D 101: ”virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller 

uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (I)(s)” 

 

Chr. Hansens vurdering er baseret på kommunikation med Miljøcenter Odense.  

 

3.2 Kort beskrivelse af ansøgte projekt (6) 

Med denne ansøgning ønsker Chr. Hansen A/S at ansøge om miljøgodkendelse af 

virksomhedens samlede aktiviteter i Gråsten, dog undtaget flavorproduktionen, som vil blive 

udfaset i foråret 2009, da aktiviteten er frasolgt. Flavorproduktionen er ophørt per 1. maj. 

2009. 

 

Chr. Hansen A/S Gråsten producerer enzymer (osteløbe) fra ko- og kalvemaver og bearbejder 

koagulanter og andre enzymer (halvfabrikata). Produkterne fremstilles både i flydende form 

og i pulverform. Fabrikken i Gråsten varetager både produktion, pakning, oplagring og 

distribution af ovenstående enzymer.  

 

Virksomhedens bygninger er fordelt på fem hovedbygninger hvoraf to bygninger anvendes til 

produktion og tre bygninger anvendes til lager samt laboratorier og administration.  

 

Der er ca. 45 medarbejdere i Gråsten, hvor af ca. 29 arbejder i produktionen, 10 i 

administrationen og 6 på fabrikkens værksted. Operatørerne arbejder som hovedregel med 12 

timers skift, fra 6.00 til 18.00, søndag til fredag. Der kan dog være mulighed for flere skift , så 

der er 24 timers drift alle ugens 7 dage.  

 

3.3 Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer (7)  

På basis af en samlet vurdering af kemiske stoffer og mængder vurderes det, at Chr. Hansen 

Gråsten ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen, BEK nr 1666 af 14/12/2006. Der anvendes 

ikke organiske opløsningsmidler eller andre former for farlige stoffer, bortset fra ammoniak 

til køleanlæg. Anlægget indeholder 1.300 kg, og andelen af ammoniak ligger under 

grænseværdien. Virksomheden har en 10 m
3
 tank med ammoniakvand (NH4OH, 25 %, CAS 

nr. 1336-21-6), som ikke er omfattet af bekendtgørelsen. 

 

3.4 Ophørstidspunkt for midlertidigt projekt (8) 

Da produktionen er permanent, vurderes dette punkt ikke at være relevant. 
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4. OPLYSNINGER OM ETABLERING (C) 

4.1 Oplysning om ansøgte bygningsmæssige udvidelser/ændringer (9 og 10) 

Det ansøgte kræver ikke bygningsmæssige udvidelser, da der er tale om eksisterende 

produktion. Miljøcenter Odense har vurderet, at virksomheden falder ind under kravet for 

VVM-screening, jf. Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006, bilag 2, pkt. 6 kemisk 

industri, selvom der er tale om en virksomhed, der laver ingredienser til fødevareindustrien. 

 

Fabrikken i Gråsten har eksisteret siden 1975. På daværende tidspunkt bestod fabrikken af 

bygning G1 (Ophakning og ekstraktion) samt administrationsbygningen. De første bygninger 

omfatter produktionsbygning (rum 1-8) og forbygning (rum 22-45) med et samlet areal på 

2.033 m
2
. Endvidere opføres lagerbygning med frost og kølerum (rum F01, F02, F015) med et 

samlet areal på 630 m
2
.  

 

I 1989 blev et tilstødende stykke jord købt, hvorpå der lå en hal (hal 17), hvor der tidligere 

havde været værksted og vaskehal for en vognmand. I dag anvendes hal 17 til opbevaring af 

emballage og maskindele (hallen er ikke med på nedenstående oversigt, men ligger øst for de 

øvrige bygninger). 

 

I 1994 udvides med produktions og administrationsbygning (rum 101-145) med et samlet 

areal på 2.407 m
2
. Der udføres endvidere rørbro mellem G1 og G2. I 1996 indrettes der rum i 

den eksisterende bygning G2, til pulverproduktion (rum 140-148) Disse rum kaldes for G3. 

Der udføres endvidere ny lagerbygning (rum 212-228) med et areal på 447 m
2
. 

 

I 2004 indrettes eksisterende lagerbygning (rum 220-228) til flavorproduktion og der udføres 

rørbro til G1. Denne produktion er nu stoppet. I 2006 indrettes G1 ligeledes til 

flavorproduktion (rum 50-53), hvilket også er stoppet nu. 

 

I kemibygningen opbevares kemikalier samt køle/frostanlæg.  

 

Bygningerne som udgør Chr. Hansen i Gråsten er alle af mursten samt delvist af stål. Alle 

bygninger er i god stand. Arealerne uden om bygningerne er hovedsagligt dækket af asfalt, 

sten, grus og græs. Der er pt. ingen planer om udvidelse af det bebyggede område. 

Nord 

 

G4 

G1 

Lager 

G2 

G3 

MØDESTED 

KEMI 

KEMI 

ADM 
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5. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS BELIGGENHED (D) 

5.1 Oversigtsplan og lokalisering (11 og 12) 

Chr. Hansen har haft produktion på fabrikken siden 1975. Områdets lokalisering har status 

som erhvervsområde og udgør ca. 48.000 m
2
. 

 

På den nordlige side ligger tre fødevarevirksomheder, mens der på den vestlige side ligger et 

dyrehospital. Den sydlige side af matriklen afgrænses af hovedvejen Egernsund Brovej, hvor 

et boligområde med lav bebyggelse støder op til hovedvejen. På området øst for matriklen 

blev der i marts 2007 vedtaget en ny lokalplan med ferieboliger ud til havnen mod Egernsund 

(lokalplan nr. 86). Et areal med beplantning på Chr. Hansens matrikel samt Toftvej adskiller 

fabrikken fra ferieområdet.   

 

Se desuden Situationsplan i bilag 1, G2HA 0S01  

 

                    Nord 

 
 

 

                                                                  Nord 
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Chr. Hansen A/S er beliggende i et område til industriformål jf. gældende kommuneplan. Der 

er ingen lokalplan som indbefatter virksomhedens matrikel.  

 

5.2 Virksomhedens daglige driftstid (13)  

Der arbejdes normalt fra 06.00 til 18.00 i et skift fra søndag til fredag. Der kan dog 

forekomme drift udenfor disse tider, på skiftende dele af produktionsudstyret. Desuden kan 

weekendarbejde forekomme. I tidsrummet fra kl. 6.00-7.00 hentes der råvarer til dagens 

produktion. Der er således meget begrænset persontransport til arbejdspladsen samt intern 

transport med el-trucks. Iflg. Støjkortlægningen (bilag 19), tidligere fremsendt, er natbidraget 

under grænseværdien. På baggrund af ovenstående vurderes det derfor, at støj ikke udgør et 

problem i dagtimerne. 

 

For at sikre fleksibilitet ifht. produktionen skal det nævnes, at vi søger om mulighed for 

produktion i alle døgnets timer 7 dage om ugen. 

 

En ny støjberegning jf. bilag 19, er under udarbejdelse. Den omfatter modellering af krav til 

støjdæmpning/-afskærmning for at overholde de vejledende grænseværdier for støj i 

nattimerne og søndag samt kørselsvej 2 (den nye beregning fremsendes hurtigst muligt). 

 

5.3 Til- og frakørselsforhold (14) 

Virksomheden er placeret 5 m fra Hovedvej A8, Egernsund Brovej. Til- og frakørsel foregår 

via Sundsnæs, hvorfra der er to indkørsler. Vurdering af støjbelastningen fra transport er 

medtaget i den samlede støjvurdering, udført af Carl Bro A/S i efteråret 2008 (se bilag 19). 

Daglig trafik er ca. 10 store lastbiler. Af- og pålæsning sker hovedsagligt mellem 7.00 og 

18.00 se dog afsnit 5.2.  
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6. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING (E) 

6.1 Tegninger (15)  

Tabellen viser en oversigt over de relevante bilag for dette afsnit.  

 

Bilag # Indhold af bilag Overskrift Tegning nr. 
1 og 5 Bygningsoversigt Oversigt over CH 

Gråsten 
G2HA 0S01 og  
2.0004.3.180B 

2 Produktions- og 
lagerlokalers 
placering og 
indretning 

Løbeproduktion G-LP2100B 

3 Fundaments-, gulv- 
og kloakplan 

G2HK 0S01 

4 

Afløbsforhold 
 

Oversigt over kloak G2HT 0S01 

6 Støj- og 
vibrationskilder 

Oversigt over støj- 
og vibrationskilder 

-  

7 Placering af oplag 
af råvarer, 
hjælpestoffer og 
affald 

Oversigt over 
råvarer, 
hjælpestoffer og 
affald 

-  

8 Interne 
transportveje 

Oversigt over 
interne 
transportveje 

-  

15 Ventilations basis 
Gråsten 

G2HV0T57 
Erstattes med Bilag 23 

16 

Oversigt over 
skorstene og 
luftafkasts 
placeringer på 
bygningerne 

Ventilationsdiagram G2HV1S36 
Erstattes med Bilag 23 

17 Maskinlayout 

18 Maskinlayout 

Ny lagerhal 
(Ventilation) 
Ny lagerhal 

Erstattes med Bilag 23 
 

23 Afkast Hele fabrikken 2.0004.3.232 A  
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7. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION (F) 

7.1 Produktionskapacitet og ressourceforbrug (16) 

Nedenfor er fabrikkens produktion og processer beskrevet, herunder forbrug af råvarer, 

hjælpestoffer og andre ressourcer. Forbruget er endvidere uddybet i bilag 10.   

 

Råvarer 

Forbruget af råvarer svarer til ca. 4.000 ton pr. år. Råvarer til produktionen er en blanding af 

kalve- og/eller oksemaver, vand, filterjord, salt og kemikalier m.v.  Den væsentligste råvare 

udgøres af kalve- og oksemaver samt fermenteret osteløbe. 

  

Hjælpestoffer 

Hjælpestofforbruget udgør ca. 1.000 ton pr. år. I bilag 10 er dette tal angivet til ca. 40 

ton/årligt, hvilket dog skal opjusteres med ca. 1000 ton årligt tilbage i tid. De væsentligste 

hjælpestoffer er filterjord og kemikalier, herunder midler til rengøring af rum og 

produktionsudstyr. Der anvendes desuden forskellige plastik- og papemballager. Bilag 10 

viser en oversigt over forbruget af hjælpestoffer. 

 

Vandforbrug 

Vand anvendes primært i produktionen til fremstilling af løbe samt rengøring af 

produktionsudstyr og lokaler. Herudover anvendes vand til mere sekundære formål som: 

 

• Kedel, til produktion af damp 

• Køleanlæg (isvandsanlæg og køletårne) 

• Styre- og låsevand til pumper og produktionsudstyr (f.eks. centrifuger)  

• Toilet og bad 

 

Vandforbruget er ca. 35.000 m
3 
pr. år. Der benyttes råvand fra den kommunale vandforsyning 

til processerne, CIP (Clean In Place) og sanitære formål.  

 

Energiforbrug 

Hovedforbrug af energi kommer fra naturgas til dampproduktion og går til opvarmning af 

processer samt til rumopvarmning. Herudover anvendes el til drift af diverse 

produktionsudstyr, belysning m.v.  

 

Fordelingen af energiforbruget er cirka: 

El 2.000 MWh 

Naturgas 2.800 MWh 

  

I alt et årligt energiforbrug svarende til ca. 5.000 MWh. 

 

Kølemiddel 

Der anvendes ammoniak (NH3) (1.300 kg) uden mulighed for spild i det stationære køleanlæg. 

Der er pt. en mobil kølecontainere (Dan Container’ ejet), hvor der bruges R134. Denne vil 

blive udfaset, når flavor produktionen stopper (den er fjernet). Der forventes derfor ikke et 

løbende forbrug af NH3 eller R134. I et mindre køleanlæg anvendes R22 og Dropin middel. 

R22 bliver udfaset i takt med lovgivningen på området. 
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7.2 Procesforløb og produktionsprocesser (17)  

Fabrikken producerer løbe til fødevareindustrien, som halvfabrikata til ind- og udland. På 

fabrikken fremstilles tre forskellige typer enzymer. Alle typer enzymer produceres både i 

flydende form og som pulver:  

 

• Animalsk løbe 

• Fermenteret løbe 

• Mikroløbe 

 

Procesforløbene kan overordnet beskrives med følgende generelle trin:  

 

1. Opblanding og opvarmning af råvarer 

2. Separering 

3. Filtrering  

4. Standardisering 

5. Løbe til pulverproduktion tørres 

6. Løben hhv. tappes og/eller pakkes 

7. Lager 

 

Det fulde procesforløb (pkt. 1-7) gælder kun for animalsk løbe. For fermenteret løbe og 

mikroløbe starter processen fra standardiseringen (pkt. 4).  

 
I nedenstående flowdiagram er processerne illustreret. Se endvidere bilag 9 for detaljerede 

beskrivelser og flowdiagrammer for de enkelte processer. 

 

 
 
 

Standardisering 

Filtrering 

Separering 

Opblanding 

Hakning 

Frosne maver 
modtages 

Tapning TØrring 

Koncentrering 

PULVER: 

Filtrering 

Lager 

Pakning 

FLYDENDE:  



 

Miljøteknisk beskrivelse Chr. Hansen A/S Gråsten                                                                                         13/26   

7.3 Energianlæg (18) 

Varme og procesdamp til produktionsprocesserne samt varmt brugsvand produceres af en 

naturgasfyret kedel med en indfyret effekt på 1.400 kW.  Se bilag 11 og 14 for røggasanalyse 

samt anmeldelse og beskrivelse af dampkedel. 

 

7.4 Mulige driftsforstyrrelser eller uheld (19) 

Der er fortaget en række forholdsregler for at minimere risikoen for driftsforstyrrelser og 

uheld, som kan medføre forøget forurening af omgivelserne. Derfor vurderes sandsynligheden 

for særlige emissioner i denne forbindelse som meget lille. 

 

Chr. Hansen Gråsten er certificeret efter:  

• ISO 14001 (Miljø)  

• ISO 9001, (Kvalitet) 

• ISO 22000 (Produktsikkerhed) 

• OHSAS 18001 (Arbejdsmiljø) 

 

Produktionen foregår desuden under overholdelse af Food GMP-regler (Good Manufacturing 

Practice), hvilket betyder, at der krav til alt i produktionen, der påvirker produktets kvalitet. 

GMP omfatter krav til anlæggets drift, træning og uddannelse af personalet, vedligeholdelse 

samt dokumentation.  

 

Anlæggene er veldokumenterede og der findes vedligeholdelsesprogrammer for dem. Kritiske 

reguleringer og instrumenter bliver kalibreret efter et fastlagt program for at sikre, at de 

udførte målinger i anlægget altid er korrekte. Kvalitets- og miljøledelsessystemet er med til at 

sikre dette. 

 

7.5 Særlige forhold ved opstart/nedlukning af anlæg (20)  

I forbindelse med miljøkortlægningen af produktionen er det vurderet, at der ikke er særlige 

forhold under opstart og nedlukning af produktionen, som vil give anledning til 

ekstraordinære forbrug af ressourcer eller emissioner til det omgivende miljø. 
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8. OPLYSNINGER OM VALG AF BEDSTE TILGÆNGELIGE 
TEKNIK (BAT) (G) 

8.1 Redegørelse for anvendelse af BAT (21) 

I forbindelse med placering i industriområdet og ved om-/ tilbygning af fabrikken og 

processerne, er der generelt anvendt principper om miljørigtig projektering. Det vil sige, at 

Chr. Hansen A/S har anvendt procedurer fra sit miljøledelsessystem for indarbejdelse af 

miljøhensyn i projekteringen og valg af BAT.  

 

Følgende BREF-dokumenter 
1
er relevante i forhold til Chr. Hansen A/S’ valg af BAT. 

 

• BREF om organiske finkemikalier: ”Organic Fine Chemicals”, August 2006 

• BREF om spildevands- og luftrensningssystemer i den kemiske industri: ”Common 

Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector, 

februar 2003 

• BREF om generelle overvågningsprincipper: ”General Principles of Monitoring”, Juli 

2003 

• BREF om emissioner fra oplagring: ” Emissions from Storage” juni 2006 

• BREF for Fødevarer, drikkevarer og mælk: ”Food, Drink and Milk Industries”, august 

2006 

• BREF om industrielle kølesystemer: ”Industrial Cooling Systems”, december 2001 

 

BREF dokumenterne er gennemgået og Chr. Hansen mener at virksomhedens procedurer, 

metoder og processer lever op til retningslinierne for BAT. BREF dokumenterne 

for ”Emission fra oplagring” og ”fødevare, drikkevarer og mælk” er gennemgået detaljeret i 

bilag 21.  

 

Nedenfor sammenstilles aktiviteter og processer med redegørelse for BAT-anvendelse for 

processer og aktiviteter med væsentlig ressourceforbrug og/eller emissioner. 

Miljø- og arbejdsmiljøledelse 

Som i koncernens øvrige produktioner er fabrikken omfattet af koncernens kvalitets- og 

miljøledelsessystem (inkl. arbejdsmiljø). I henhold til ledelsessystemet er der således 

udarbejdet relevante procedurer og instruktioner for løbende forbedringer af miljøforhold for 

produktionen. Egenkontrolvilkår og opfølgning af disse vil være beskrevet i systemet, så det 

sikres, at Chr. Hansen til enhver tid lever op til gældende miljø- og spildevandsgodkendelser. 

Vandforbrug, generelt 

Der er etableret et detaljeret målersystem for vandforbruget i produktionen. Der er så vidt 

muligt placeret vandmålere decentralt pr. produktionsenhed/afdeling. Herved er det muligt for 

produktionsledelsen at opstille vandforbrugsindikatorer på procesniveau/afdelingsniveau. Det 

er således muligt at identificere spild og utilsigtet forbrug hurtigt, samt så hurtigt som muligt 

udbedre fejl, der medfører utilsigtet forbrug. 

                                                 
1 Jf. http://ec.europa.eu/environment/ippc/brefs/fdm_bref_0806.pdf og http://www.mst.dk/Erhverv/BAT-
+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/ 



 

Miljøteknisk beskrivelse Chr. Hansen A/S Gråsten                                                                                         15/26   

Energiforbrug, generelt 

Der er så vidt muligt afdelingsseparate målere så forbruget kan overvåges og der kan skrides 

ind ved afvigelser. Målerne bliver aflæst på månedsbasis og registreret. 

Spildevandshåndtering  

Alt spildevand vurderes som biologisk omsætteligt. Der har været debat om pH da denne til 

tider har overskredet grænseværdierne. Dette skyldes, at der kan stå en lille mængde – for 

højt/lavt pH vand – omkring føleren i lang tid, før der kommer et nyt skyl. Dette er verificeret 

ved online-målinger på henholdsvis flow og pH. 

Støj 

Ventilatorer og andet støjende udstyr er støjdæmpet hvor relevant. Ventilation af rum og 

procesafkastventilatorer er placeret på tagplan. Den gennemførte støjkortlægning viser dog, at 

visse kilder skal dæmpes/afskærmes, såfremt vi skal producere 24 timer alle ugen 7 dage. 

Dette arbejder vi pt med at kortlægge. 

Luftemissioner 

Procesafkast fra produktionen er udstyret med passende filtre til de specifikke processer, 

herunder hepa-filter ved enzymafkast. Lugtemissioner er begrænset ved hjælp af 

administrative processer og ozonrensning på fedttank. Hvis der ikke var luftrensning kunne 

emissionen bestå af: Salte, syre/baser, enzymer og filterjord (vulkansk jord) se også bilag 24. 

CIP og rengøringsprocesser:  

CIP-processen er optimeret i forhold til Chr. Hansen A/S’ normale procedure for CIP.  

 

Til rumrengøring anvendes skumudlægning på overflader og gulve i produktionslokaler. 

Skum skylles efterfølgende bort. Denne metode anses for mindre vand- og 

kemikaliekrævende end konventionelle rengøringsmetoder og nævnes som BAT i flere 

litteraturkilder. 

 

Under hensyntagen til økonomiske og tekniske forhold (hygiejne) er der så vidt muligt taget 

hensyn til ikke at anvende miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de valgte kemikalieprodukter 

til CIP og rengøringsformål. 

Køleanlæg 

På det største køleanlæg anvendes ammoniak som har høj effektivitet og lav emission til 

miljøet. På de resterende anlæg anvendes R22 samt Drop In middel. Chr. Hansen er i gang 

med at se på udfasning af R22 i henhold til reglerne på området og håber at kunne optimere 

anlægget eller udskifte det inden for de næste par år. 

Ventilation og VVS generelt 

Et system er etableret for varmeveksling af ind- og udgående luftstrømme, samt mulighed for 

opvarmning af luft. Varmevekslingen reducerer det samlede energiforbrug til 

ventilationsanlægget.  

 

Alle installationer er projekteret med hensyn til at optimere driften mest muligt med hensyn til 

forbrug af energi. Således er de fleste motorer til ventilationen forsynet med 

energisparemotorer jf. EFF 1 standarden. Ventilationsanlæggene er så vidt muligt opbygget 

som VAV- anlæg, hvor motorerne er forsynet med frekvensomformere. Anlæggenes 
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luftmængder reguleres efter rummenes behov, således at man ikke ventilerer med større 

luftmængde end, der er behov for. De fleste pumper på varme- og kølekredsene til varme og  

ventilation er med variable omdrejninger styret af trykket, således at pumperne ikke yder 

mere end der er behov for af hensyn til belastningen. 

 

Chr. Hansen har løbende fokus på effektivisering og optimering når det er teknisk og 

økonomisk muligt. Konkrete tiltag er med på siteplanen som justeres hvert år. 



 

Miljøteknisk beskrivelse Chr. Hansen A/S Gråsten                                                                                         17/26   

9. OPLYSNINGER OM FORURENING OG 
FORURENINGSBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER (H)    

9.1 Luftforurening (22-25) 

9.1.1  Stofklasser, massestrøm og emission  

Fra produktionsanlæggene vil der forekomme luftemissioner. Væsentlige procesafkast 

stammer fra pulverafdelingen, den naturgasfyrede dampkedel og svejseafkast. Herudover 

findes komfortventilationen se bilag 23 og 24. 

 

Der vil ikke forekomme forurening/emissioner med mikroorganismer og/eller patogene 

organismer fra virksomhedens luftafkast. Alle mikrobielle tests bliver gennemført i lukkede 

systemer uden eksternt afkast (LAF bænke).  

 

Lugt 

FORCE Technology har den 23. januar og 5. februar 2009 besigtiget virksomheden Chr. 

Hansen A/S i Gråsten med henblik på at registrere og om muligt, vurdere mulige lugtkilder. 

Nedenstående stammer fra notat udarbejdet af FORCE Technology efter besigtigelsen. Alle 

undersøgelser er foregået under normale driftsforhold.  

 

Besigtigelsen omfatter al anden produktion end flavor da denne ophører 1. april 2009.  

 

Der er følgende mulige kilder til lugt: 

• Modtagelse og opbevaring af råvarer 

• Bearbejdning af råvarer (hakning, dekantering m.m.) 

• Håndtering af restprodukter 

• Spild 

• Pulverfremstilling 

 

Opbevaring og dekantering af råvarerne sker i frossen stand og der vil derfor ikke forekomme 

lugt i denne sammenhæng. 

 

I forbindelse med centrifugering udskilles fedt. Dette transporteres i et lukket system direkte 

til en udendørs lagersilo. Al luft, der suges fra siloen, behandles med ozon, inden den 

emitteres til det fri. Denne kilde vil ikke kunne registreres uden for virksomhedens område. 

 

I produktionshallen foregår der forskellige former for filtrering. Filterkagen som herved 

fremkommer, opbevares i lukkede containere mens væskefraktionen transporteres i lukkede 

systemer til slutbehandling.  

 

Der er en meget høj hygiejnestandard med hyppig og grundig rengøring på fabrikken. 

Eventuelt spild i form af kødaffald opsamles og opbevares i fryser, til det bliver afhentet til 

destruktion.  

 

Slutproduktet forekommer enten på væskeform eller som pulver. Der er tre afkast i 

forbindelse med pulverfremstillingen. Denne proces giver almindeligvis ikke anledning til 

emission af lugt.  
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Der er ikke i forbindelse med besigtigelsen konstateret diffuse lugtkilder. Ved besigtigelsen 

blev der heller ikke fundet kilder, som under normal drift vil give anledning til uønsket 

lugtpåvirkning af virksomhedens omgivelser. 

 

I bilag 20 er FORCE Technology’s rapport vedlagt. 

 

9.1.2 Rensningsmetoder og rensningsgraden  

Luftafkast fra pulverafdelingen bliver forfiltreret i posefilter og renses herefter med HEPA 

filter (99,9 % rensningsgrad).  

 

Dampkedel-afkast er ført 8 m over jordniveau.  

Svejseafkast er ført 1 m over tagflade, jf. vejledning nr. 13, 1997 fra Miljøstyrelsen. 

 

Ventilation fra rum, herunder produktionsrum, vil have et støvindhold, der er sammenligneligt 

med, eller mindre end almindelig rumventilation. Rumventilationsindtag og -udblæsning er 

generelt forsynet med filtre, der sikrer mikrobiel og partikel-renhed i henhold til Chr. Hansens 

A/S’ specifikationer for miljøparametre i relation til fødevaresikkerhed. 

 

Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast er udført med de beregningsmetoder, der er 

angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra 

virksomheder (se bilag 23 og 24). 

9.1.3 Emissioner fra diffuse kilder  

Tømning af fedttank, som opsamler fedt fra decanter, sker ca. én gang månedligt og tager ca. 

½ time. Der er derudover ingen diffuse emissioner, jf. afsnit 9.1.1  

9.1.4 Afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg  

Der er ingen emissioner ved opstart og nedlukning af anlæggene. 

 

9.2 Spildevand (26-29) 

Virksomhedens afledning af spildevand til det offentlige spildevandsanlæg er reguleret af en 

tilslutningstilladelse af 13. juni 2005 (bilag 12). Den årlige afledning af spildevand er i 

niveauet 30.000 m
3
. Der foregår ingen spildevandsrensning på fabrikken, så alt spildevand 

afledes urenset til kommunalt rensningsanlæg. Se bilag 10 for spildevandsmængder 

indholdsstoffer siden finansår 2002. 

 

Rengøring i produktionen forgår med CIP-anlæg, skumanlæg og traditionel rengøring. 

Spildevandet herfra afledes som processpildevand (oplysninger om de anvendte 

rengøringsmidler er tidligere fremsendt til Gråsten Kommune). 

 

Al processpildevand ledes gennem fedtfang og ledes derefter til det offentlige kloaknet. 

Overfladevand ledes gennem sandfang og ledes derefter til den kommunale regnvandsledning. 
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9.3 Støj og vibrationer (30-32) 

Der er blevet udført støjmålinger af Carl Bro i oktober 2008 for at kortlægge og dokumentere 

omfanget af støj på og omkring fabrikken (se bilag 19). Målingerne er foretaget hos nærmeste 

nabo (boligområde) samt hos nærmeste nabovirksomhed, målt på hverdage, hhv. dag- aften 

og nat. 

 

Der forekommer støj fra produktionen og fra transport. Støj fra produktionen stammer 

primært fra tagmonterede ventilations- og procesrelateret udstyr og dels støjbidrag fra kørsel 

med personbiler, trucks og lastbiler. Desuden ankommer et antal personbiler til området i  

natperioden, mellem kl. 6 og kl. 7 om morgenen. Dels er ventilationsanlægget i drift i hele 

perioden på hverdage. 

 

Kildestyrkerne for de betydende støjkilder er bestemt ved metoderne beskrevet i 

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 “Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Det er 

fortrinsvist kuglemetoden og kassemetoden der er anvendt. Måleresultaterne er det 

energiækvivalente lydtrykniveau, LAeq, udført i 1/3-oktav frekvensbånd i området 12 

Hz – 10 kHz. På baggrund af disse målinger er lydeffektniveauerne (LWA) bestemt i 

1/1-oktavværdier i frekvensområdet 63 Hz – 8 kHz og anført i bilag A i støjkortlægningen 

(bilag 19). 

 

Maksimalværdien, LpA,max,F, må om natten kl. 22 – 07 ikke overstige 50 dB i boligområdet. 

 

Grænseværdier beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5/1984 

 
Ugedag                Periode Tidsrum Lr bolig-

område 
Beregnet 
støj- 
belastning 

Lr industri Beregnet 
støj-
belastning 

Mandag – fredag 
Lørdag 
Lørdag 
Søn- og helligdag 
Alle dage 
Alle dage 

Dag 
Dag 
Dag 
Dag 
Aften 
Nat 

Kl. 07 – 18 
Kl. 07 – 14 
Kl. 14 – 18 
Kl. 07 – 18 
Kl. 18 – 22 
Kl. 22 – 07 

45 dB 
45 dB 
40 dB 
40 dB 
40 dB 
35 dB 

44 dB 
 
 
 
35 dB 
33 dB 

60 dB 
60 dB 
60 dB 
60 dB 
60 dB 
60 dB 

47 dB 
 
 
 
45 dB 
41 dB 

 

Måleresultater for Chr. Hansen Gråsten.  

Under forudsætningen at der ikke produceres lørdag og søndag viser målingerne, at 

grænseværdierne i alle tidsperioder overholder kravene. De formulerede krav for 

boligområdet på maksimalværdien af støjniveauet i natperioden er ligeledes overholdt. Som 

tidligere nævnt vil vi foretrække ikke at være begrænset af støj ifht at producere 24 timer i 

døgnet, 7 dage om ugen. Derfor er vi pt. i gang med, at undersøge støjforholdene og evt. 

behov for støjdæmpning eller –afskærmning (resultatet af den nye undersøgelser fremsendes 

snarest muligt). 
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9.4 Affald (33-35) 

Affaldssammensætningen fra Chr. Hansen Gråsten er ikke kompleks. Meget af affaldet 

genbruges som biprodukter til dyrefoder. De primære affaldsprodukter er biomasse (fast 

affald) samt affald til forbrænding. Se bilag 10 for de specifikke affaldssammensætninger og 

mængder. 

 

Biomasse affald til dyrefoder og andet 

Under produktionsprocessen udvindes kød og fedt. Dette biprodukt sælges og anvendes til 

produktion af dyrefoder. Filterjord fra enzymoprensningen genanvendes ligeledes. 

 

Affald til forbrænding 

Affald til forbrænding vil være urent emballage fra råvarer samt almindeligt 

husholdningsaffald fra kontorer, opholdsrum, mv. 

 

Affald til genbrug 

Affald til genbrug vil være pap og papir, glas, træ, metal, plast mv. 

 

Farligt affald 

Som det ses, vil mængden af farligt affald være meget begrænset, svarende til ca. 1 ton pr. år. 

Farligt affald er typisk laboratorieaffald, elektronik m.v..  EAK nr. er således: 160605, 

160305, 150110, 160508. 

 

Se bilag 7 for kort over placering af affaldscontainere. 

 

Affaldsmængder til nyttiggørelse: ca. 1.500 tons/år (i perioden 2002 til 2008 afhængig af 

råvarer, excl. flavor). 

Affaldsmængder til bortskaffelse: ca. 70 tons/år (i perioden 2002 til 2008, excl. flavor). 
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9.5 Jord og grundvand (36) 

Alle oplagringspladser er med opsamlingsanordning i tilfælde af uheld. Der er opsat 

afspærringsmateriale 3 centrale steder i tilfælde af spild/uheld under transport fra lager til 

produktionen. Håndtering af uheld/affald er beskrevet i Beredskabsplanen og i 

Arbejdspladsbrugsanvisninger.  

 

De på matriklen anførte nedgravede tanke er alle renset og forseglet. Der er dog en ældre 

olieforurening på grunden jf. bilag 13. 

 

I brug på nuværende tidspunkt er en nedgravet salttank som er tæt. 
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10. FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL (I/37) 

Nedenfor er angivet forslag til egenkontrolvilkår: 

 

10.1 Luft og lugtemissioner 

10.1.1  Emissionsmålinger og emissionskontrol 

Miljøcenter Odense kan forlange gennemført en præstationsmåling for NOx på 

virksomhedens afkast fra dampkedlen. Dog max. 1 gang årligt.  

 

Virksomheden skal gennem procedure for vedligeholdelse sikre, at posefilter til reduktion af 

støvreduktion fra opblanding fungerer efter hensigten, således at utilsigtede støvemissioner 

undgås samt at der ikke fremkommer lugt fra fedtudskiller.  

 

Virksomhedens drift må ikke medføre væsentlige lugtgener i omgivelserne. Såfremt driften 

medfører lugt, der efter tilsynsmyndighedernes vurdering er generende, kan 

tilsynsmyndigheden forlange, at virksomheden lader gennemføre en kortlægning af årsager til 

lugtgenerne og eventuelle lugtmålinger. Dog max. 1 gang årligt. 

 

Virksomheden har udarbejdet procedurer for kontrol af alle afkast med filtre for at sikre mod 

utilsigtet emission af støvpartikler. 

 

10.1.2  OML- beregninger 

Såfremt der foretages en præstationsmåling af luft- og/eller lugtemissioner, skal 

virksomheden lade gennemføre en OML-beregning til dokumentation af, at B-værdierne er 

overholdt. 

 

10.2 Spildevand 

Chr. Hansen Gråsten overvåger spildevandet ved konstant dataopsamling samt månedlige 

målinger udført af eksternt firma. Disse afrapporteres til Sønderborg Kommune, jf, 

spildevandstilladelsen bilag 12. 

 

10.3 Støj 

Det kan forlanges, at virksomheden lader udføre en kontrolmåling, der dokumenterer, at 

støjvilkår er overholdt. Målingen skal udføres af akkrediteret firma og afrapporteres i henhold 

til Miljøstyrelsens gældende vejledning. Miljøstyrelsens vejledende krav for støj anvendes 

som grundlag. 

 

10.4 Affald 

Affald skal bortskaffes i henhold til gældende erhvervsaffaldsregulativ for Sønderborg 

Kommune. Mængderne registreres i henhold til gældende regler. Affaldsmængder 

afrapporteres årligt. 
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10.5 Rapportering 

Resultaterne af ovennævnte egenkontrolprogram afrapporteres samlet til Miljøcenter Odense 

1 gang årligt – dækkende Chr. Hansen A/S’ finansår (fra 1. september til 31. august). 

 

Dog fremsendes eventuelle målerapporter i forbindelse med emissionsmålinger senest 5 uger 

efter måletidspunktet. 

 

Miljøcenter Odense skal ligeledes straks have besked om eventuelle overskridelser i forhold 

til vilkår.  

 

Desuden kan det oplyses, at Chr. Hansen A/S’ miljøledelsessystem bl.a. opstiller 

virksomhedens egenkontrolvilkår, der til enhver tid vil følge gældende regler. Instruktionerne 

vil blive opdateret, så de afspejler myndighedernes krav til egenkontrol og rapportering.  
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11. OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD (J) 

11.1 Særlige emissioner ved driftsforstyrrelser eller uheld (38) 

Der er i forbindelse med kortlægningen identificeret følgende forhold, som kan medføre 

særlige emissioner i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Der er en potentiel risiko for: 

 

• Emission til luft og kloak ved påfyldning af diverse kemikalier på tanke. 

 

• Utilsigtede luftemissioner fra procesafkast, hvis renseforanstaltninger ikke fungerer. 

 

11.2 Foranstaltninger for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld (39) 

Uheld styres og imødegåes generelt via virksomhedens beredskabsplaner samt forebyggende 

vedligehold. Følgende konkrete foranstaltninger er etableret: 

 

• Vedr. emission til luft og kloak ved påfyldning af diverse kemikalier er der 

implementeret instruktion for modtagelse af kemi. Personalet er trænet i modtagelse af 

farligt gods. 

 

• Vedr. utilsigtede luftemissioner fra procesafkast er der etableret procedurer for 

vedligehold og tjek af filteralarmer mv. på procesafkast. 

 

  

11.3 Foranstaltninger for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø (40) 

• Hvis der opstår en lækage på kemikalieopbevaringstankene, opsamles spildet i det 

lukkede kar hvor kemikalierne er placeret. Eventuelt spild kan opsuges og sendes til 

specialbehandling med tankbil. 

 

• Virkningsgraden af luftfiltrene er overvåget 
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12. OPLYSNINGER I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDENS 
OPHØR (K/41) 

Der forventes ingen særlig forurening i forbindelse med virksomhedens eventuelle ophør. Der 

er dog registret en forurening på matriklen. Se bilag 13.  

 

Endvidere gælder der for flavor produktionen (ikke omfattet af nærværende ansøgning), som 

bliver lukket 1. april, at forholdsregler for at undgå miljøbelastninger i nedlukningssituationen 

vil blive taget, dette gælder  

 

• Nedtagning og forsendelse af udstyr til køber af flavor forretningen 

• Nedlukning af forsyningsenheder, hvis relevant 

• Bortskaffelse af eventuelle tilbageværende råvarer, produkter, emballager mm  

 

Miljøcenter Odense vil blive orienteret, når flavor produktionen ophører, og såfremt der er 

nogle utilsigtede spild eller andre miljørelaterede problemstillinger i relation til nedlukningen. 



 

Miljøteknisk beskrivelse Chr. Hansen A/S Gråsten                                                                                         26/26   

13. IKKE-TEKNISK RESUME (L/42) 

Chr. Hansen A/S fremstiller naturlige ingredienser til fødevareindustrien. I Gråsten fremstiller 

Chr. Hansen A/S osteløbe, enzymer, ud fra kalvemaver samt bearbejder koagulanter og andre 

enzymer. 

 

Virksomheden er bygget i 1975 og beskæftiger ca. 45 medarbejdere. Der produceres normalt 

fra søndag til fredag fra 06:00 til 18:00 med mulig udvidelse til at producere 24 timer i døgnet 

alle ugens 7 dage. 

 

Den væsentligste miljøpåvirkning vurderes at være afledning af spildevand. Spildevandet 

afledes til Rinkenæs rensningsanlæg hvor det nedbrydes biologisk. Øvrige væsentlige 

miljøforhold er forbrug af energi, affald, støj og emissioner til luft. 

 

Affald genanvendes så vidt muligt. Potentielle gener i form af støj og luftemissioner er blevet 

minimeret gennem valg af støjsvage teknologier samt støjdæmpning eller -afskærmning og 

ved rensning af luftafkast, hvor der kan være emission af støv mv. Lugtemissioner er 

begrænset ved hjælp af administrative processer og ozonrensning på fedttank. 

 

I forbindelse med etablering og diverse udvidelser er det generelt tilstræbt at anvende den 

bedst tilgængelige teknologi i forhold til reduktion af emissioner og forbrug af vand, energi 

samt råvarer og hjælpestoffer. Dette gælder med hensyn til produktionsudstyr og ligeledes 

med hensyn til forureningsbegrænsende teknologi og processer. 

 



 
 
 
 

Bilag B: Oversigtsplan 

 

 



 
 
 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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