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1.  INDLEDNING 
 
Daka Proteins Lunderskov forarbejder veterinært godkendt blod og blodprodukter fra 
svin til blodmels produkter. Den samlede råvaremængde må ikke overstige 100.000 ton 
pr år. Virksomheden er beliggende på Dakavej 12, i Lunderskov, det er et område der er 
udlagt til industriformål. 
 
Med den foreliggende afgørelse er der foretaget en revurdering og opdatering af vilkåre-
ne i virksomhedens miljøgodkendelse: 
 

 Rammegodkendelse for blodmelsfabrik samt omlæssestation for selvdøde 
dyr, Vejle Amt, 13. februar 1997. 

 
Revurderingen er ikke udarbejdet som følge af hverken produktionsmæssige ændringer 
eller andre ændringer. Revurderingen tager udgangspunkt i de gældende vejledninger 
fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt. 
Virksomhedens forhold til BAT/BREF er inddraget. 
 
EU udsender ”BAT reference documents” (BREF- noter) som fastlægger, hvad der be-
tragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for industrielle brancher, der er omfat-
tet af IPPC- direktivet. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i virksomhedens miljøtekniske redegørelse, Bilag A, samt 
møde med virksomheden den 31. august 2009, har Miljøcenter Odense foretaget en 
revurdering af miljøgodkendelsen for Daka Proteins Lunderskov: Rammegodkendelse for 
blodmelsfabrik samt omlæssestation for selvdøde dyr, Vejle Amt, 13. februar 1997. 

 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og 
nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. 
Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i 
det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttet, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) 
eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
Miljøcenter Odense har endvidere fortaget en administrativ sammenskrivning af de revi-
derede vilkår med vilkårene for følgende nyere godkendelser, som er mindre end 8 år 
gamle, og som derfor stadig er omfattet af retsbeskyttelse:  
 
 

 Godkendelse til anvendelse af animalsk fedt som brændsel i de to eksiste-
rende dampkedler på virksomheden, Vejle Amt; 23. april 2002. 

 
 Miljøgodkendelse af øget driftstid, Vejle Amt, 22. december 2003. 

 
 Miljøgodkendelse af produktionsomlægning samt udskiftning af kedel, Miljø-

center Odense, 16. august 2008. 
 
 
En samlet oversigt over ændrede, udgåede og nye vilkår findes i bilag E. 

 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1  ○ Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksom-

heden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
   
A2  ○ Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
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Indretning og drift 
 Produktion og driftstid 

B1 Råvaremængden (råblod, plasma og hæmoglobin) må ikke overstige 100.000 
ton pr år. Et år følger virksomhedens regnskabsår (p.t. fra 1. oktober til 30. sep-
tember).  

 
 Virksomheden skal én gang årligt indsende en opgørelse over anvendte råvarer, 

jf. vilkår B1. Opgørelsen kan enten medtages i det grønne regnskab eller sendes 
direkte til tilsynsmyndigheden. 

  
 
 Oplag 
B2 ○ Oplag af hjælpestoffer, biprodukter, rengøringsmidler, olieaffald eller andet 

farligt affald må ikke give anledning til forurening af arealer og omgivelser. 
 
B3 ○ Påfyldning og udlæsning af de i vilkår B1 nævnte stoffer skal ske under kon-

stant overvågning, ellers skal tanken sikres mod overfyldning ved montering af 
enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/-sikring, som hindrer yderli-
gere påfyldning af tanken, når den er fuld.  

 
B4 ○ Oplag, der kan medføre forurening, skal opbevares i hensigtsmæssige tætte 

beholdere, der er beregnet til formålet. Beholderne skal være mærket tydeligt 
med angivelse af indhold. 

 
 Under beholderne skal der være et tæt opsamlingssted (tankgrav, spildbakker), 

som skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Beholderne skal være 
overdækket.  

 
 Kemikalielagre skal indrettes på befæstet areal uden afløb til kloak.  
 
  Virksomheden skal have instrukser for regelmæssig inspektion og vedligehold af 

opsamlingsstederne, således at risiko for nedsivning og udslip minimeres. 
 
B5 Der skal etableres et særskilt lager for natriumhypoclorit således, at sammen-

blanding med syrer ikke kan finde sted. 
 
   
B6 ○ Tanke med gas og flydende oplag skal være sikret mod påkørsel. 
 
B7 ○ Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning.  
 

Dokumentation af tømningen skal opbevares og være tilgængelig for tilsynsmyn-
digheden i mindst 3 år. 

 
 
 Instrukser 
B8 Daka skal have instrukser for forebyggende vedligehold af lugtbegrænsende 

udstyr og foranstaltninger.  
  
 Driftsinstruks skal forefindes og følges for: 
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1 optimalt brug af kemisk luftrenser 
2 optimalt brug og vedligehold af cykloner og filtre  
3 eftersyn og vedligehold af filter, cykloner og cyklofaner 
4 eftersyn og vedligehold af kedelanlæg 

 
B9 Klager over produktionen m.m., herunder lugtklager, skal registres og opbevares 

i mindst 5 år. Kopi af registreringen sendes til Miljøcenter Odense senest 1. 
hverdag efter klagens indgivelse. Fremsendelsen kan ske elektronisk. 

 
 
 Fyring i kedler 
B10 ○ Der må fyres med følgende brændselstyper: naturgas, animalsk fedt og vege-

tabilske olier og -fedtstoffer. Brændslet må ikke være klassificeret som affald. 
 
B11 Der må maksimalt afbrændes 0,6 tons fedt i timen per kedel. 
 
B12 ○ Virksomheden skal føre journal over anvendelsen af brændsler i kedelcentra-

len med angivelse af brændselstype, forbrug og leverandør. For fossile brænds-
ler angives endvidere oprindelse af produktet. Journalen skal opbevares i mindst 
3 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
B13 ○ Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden, ved stikprøve, dokumente-

rer indholdet af tungmetaller i de anvendte brændselstyper, for hvilke der ikke fo-
religger produktdatablade med angivelse af indholdet af forurenende stoffer.  

 
B14 ○ Brændere i kedler, der anvendes til fyring med animalsk fedt, skal være udru-

stet med AMS-iltmåler til iltstyring. Målemetoden skal være ISO/CD 12039.2.  
 

Data om forbrændingsprocessen, skal opbevares og være tilgængelig for til-
synsmyndigheden i mindst 3 år. 

 
 

Omlæssehal 
C1 ○ Gulvet i omlæssehallen skal være udført med tæt, fast belægning samt med 

hældning mod kloakafløb, så spild/lækage og rengøringsvand afledes via kloakaf-
løbene til udligningsbassinet. 

 
C2 ○ Udendørs pladser og køreveje i tilknytning til omlæssehallen, hvor der håndte-

res containere med selvdøde dyr, skal være med tæt, fast belægning samt med 
hældning mod kloakafløb, så spild/lækage enten kan opsamles eller afledes via 
kloakafløbene til udligningsbassinet. 

 
 
Luftforurening 

Støv 
D1 ○ Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener udenfor 

virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentli-
ge. 
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Afkasthøjder og luftmængder 
D2  ○ Afkasthøjder og luftmængder i afkast skal overholde de værdier, der er anført 

her: 
 

Afkast 
Fra Nr. 

Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Punktudsugning fra behol-
dere, sterilisatorer, inddam-
per mv. samt bleedout fra 
spraytårnene 

7.000 

Rumudsugning 43.000 
Spraytørringsanlæggenes 
brændere*  

Spraytørringsanlæggenes 
brændere*  

Udsugning fra meltransport, 
aspiration og opsækning 
(lager 3) 

A1 56  

11.000 

Udsugning fra meltransport 
(lager 1) A2 17  2.800 

Udsugning fra meltransport 
(lager 1) A3 17  2.800 

Udsugning fra aspiration og 
opsækning (lager 1) A4 17  8.500 

Punktudsugning fra svejse-
sted i servicebygning A5 1 m over tag  

Dampkedler. Data fra fedtfy-
ring 
 
 

5.200 

Dampkedler. Data fra natur-
gasfyring Kedel 1, svarende 
til 5,6 MW 
 
Kedel 2 (ny), svarende til 
1,62 MW 

A6 31  
1.100 
 
1.200 

 
*Der er ikke særskilt afkast fra brænderne i spraytårnene, idet luften recirkuleres i spraytårnene. Der er dog lidt 
”bleedout” for at opretholde den nødvendige iltkoncentration, som afledes med punktudsugningerne. 
 
Numrene henviser til bilag A. Afkasthøjder måles over terræn. 
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Emissionsgrænser ved anvendelse af naturgas som brændsel i kedelcen-
tral 

D3 ○ Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt 
som timemiddelværdier. 

Afkast 
fra 

Nr 
Stof 

Emissionsgrænse mg/Nm3, 
tør gas v. 10 % O2 Energian-
læg ved naturgasfyring 

NOx 65 
Kedelanlæg 

 
A6 

CO 75 

  
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksom-
heden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas). [For forbræn-
dingsprocesser og visse brancher også reference % O2] 

 
 
Emissionsgrænser for kedelcentral ved anvendelse af følgende brændsler: 

• vegetabilsk fedt/olie 
• animalsk fedt 

D4  ○ Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt 
som timemiddelværdier. 

 

Afkast 
Fra Nr. Stof 

Emissions-
grænse 
(mg/normal m3 
tør røggas ved 
10 % O2)  

NOx (regnet som NO2) 
 300 

CO 100 

Total støv 100 

Hg 0,1 

Cd 0,1 

Kedelanlæg A6 

∑ Ni, V, Cr, Cu, Pb 5 

  
 
Immissionsgrænser 

D5 ○ Virksomhedens bidrag til luftforurening i omgivelserne (immissionskoncentrati-
onen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): 

 
Stof B-værdi 

mg/m3

SO2 0,25 

NOx (regnet som nitrogendio-
xid, NO2) 

0,125 

CO 1 
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Hg (kviksølv-forb. i uorg. støv 
målt som Hg) 0,0001 

Cd  0,00001 

Ni 0,0001 

V (vanadium-forb. i uorg. støv 
målt som V) 0,0003 

Cr (chrom-forbindelser, andre 
end Cr VI, i uorganisk støv, 
målt som Cr) 

0,001 

Cr (chromater, målt som Cr VI) 0,0001 

Cu (kobber-forbindelser i uor-
ganisk støv målt som Cu) 0,01 

Pb (bly-forbindelser i uorganisk 
støv målt som Pb) 0,0004 

NH3 0,3 

H2S 0,001 

TOC 0,,1 

Dioxin - 

Støv (< 10 µm) 0,081  
 

 
En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens om-
råde. Ved B-værdien for NOx regnes der med den del af NOx-mængden, der foreligger som NO2 - dog mindst 
halvdelen af den udsendte NOx-mængde, jf. Luftvejledningen s. 39. 
 
 
Kontrol af luftforurening 

D6 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 
grænseværdierne i vilkår C2, C3, C4 og C5 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed for hvert afkast. For dio-
xiner/furaner dog minimum 2 (parallelle eller serielle) enkeltprøver, hver af en va-
righed på 6-8 timer. Målingerne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 
målinger er mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Luftvejledningen  
Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i 
overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

                                                 
1 Miljøstyrelsen har med Miljøprojekt 1252/2008 ”Supplement til B-værdivejledningen 2008” varslet en ny B-
værdi for intert støv<10 μm på 0,02 mg/m3. Hvis den vejledende B-værdi skærpes, må virksomheden påreg-
ne, at vilkår C5 om immissionskoncentrationsbidrag revurderes, for så vidt angår B-værdien for inert støv.  
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Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne 
skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal væ-
re akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske 
Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, 
som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Stof Analysemetode 

NOx (regnet som nitro-
gendioxid, NO2) 

DS/EN 14792 (metodeblad MEL-03) 

CO DS/EN 14789 (metodeblad MEL-06) 

Hg DS/EN 13211 (metodeblad MEL-08b) 

Cd, Ni, V, Cr, Cu, Pb DS/EN 14385 (metodeblad MEL-08a) 

NH3 Metodeblad MEL-24 

H2S US EPA Method 11 (metodeblad MEL-23) 

TOC DS/EN 12619 (metodeblad MEL-07) 

Dioxin DS/EN 1948, del 1, 2 og 3 (metodeblad 
MEL-15) 

Formaldehyd VDI 3862 Bl.2 (metodeblad MEL-12) 

O2 DS/EN 14789 (metodeblad MEL-05) 

Totalstøv  DS/EN 13284-1 (metodeblad MEL-02) 

 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accep-
teret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænse-
værdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være 
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. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifter-
ne hertil afholdes af virksomheden. 
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Lugt 
E1 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som Tilsynsmyndigheden 

finder væsentlige. 
 
E2 Hvis Tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal der etableres yderligere 

lugtbegrænsning efter aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
E3 Hvis Tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal Daka Proteins Lunderskov 

lade foretage lugtmålinger. Kravene til lugtmålingerne i form af antal, hvor prø-
verne skal udtages, målemetode samt afrapportering aftales med Tilsynsmyndig-
heden. 

 
  
Spildevand 
F1 ○ Spildevand ledes til rensning i Kolding Kommunes renseanlæg. Virksomhedens 

spildevand er reguleret ved Lunderskov Kommunes udledningstilladelse af 1. fe-
bruar 2006. 

 
F2 Ved synligt fedt på regnvandsbassinet, skal dette fjernes. Der skal forefindes en 

instruks herfor. 
  
 
Støj 

Støjgrænser 
G1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til 

støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De 
angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i 
dB(A). 

 
I I industriområder med forbud mod boliger 
II I industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for 

virksomhedens drift 
III I øvrige industriområder og ved boliger i det åbne land / blandet bolig- og 

erhvervsbebyggelse 
IV I etageboligområder, i samme højde over terræn som midtpunktet af vin-

duerne i enhver boligetage 
V I områder for åben og lav boligbebyggelse/ i samme højde over terræn 

som midtpunktet af vinduerne i enhver boligetage/ 
VI I sommerhusområder 

 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

IV 
dB(A) 

V 
dB(A) 

VI 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 70 60 55 50 45 40 

Lørdag 07-14 7 70 60 55 50 45 40 

Lørdag 14-18 4 70 60 45 45 40 35 

Søn- & helligdage 07-18 8 70 60 45 45 40 35 
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Alle dage 18-22 1 70 60 45 45 40 35 

Alle dage 22-07 0,5 70 60 40 40 35 35 

Spidsværdi 22-07 - - - 55 55 50 50 

 
 
G2        Lavfrekvent støj og infralyd 

○ Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag 
med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående 
grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentni-
veauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB 
G-vægtet infralydniveau 
dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder Hele døgnet 35 90 

 
 

Vibrationer 
Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående grænseværdier, 
dB re 10-6 m/sec2. De angivne vibrationsgrænser gælder for det maksimale KB-
vægtede accelerationsniveau med en tidsvægtning S målt uden for virksomhe-
dens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd 
og vibrationer i eksternt miljø.  
 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i dB 

Boliger i boligområdet (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 
 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
 

Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 
G3 ○ Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 

grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vilkår G1, er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digi-
talt. 
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Krav til målinger 
Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og be-
regning efter gældende vejledninger 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 vibratio-
ner i eksternt miljø.  

 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljø-
styrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømåling – 
ekstern støj”. 
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Ud-
gifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
 

Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndig-
heden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibrationsgrænserne er over-
holdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af 
virksomheden. 

 
 

Definition på overholdte støjgrænser 
G4 ○ Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdi-

er fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målin-
gernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse 
med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

  
 Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, 

hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
 
Affald 

Bortskaffelse af affald 
H1 ○ Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 

kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 
H2 ○ Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal indsam-

lings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen indsendes 
til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
 
Overjordiske olietanke 
I1 ○ Den overjordiske olietank bliver reguleret efter bekendtgørelse om indretning, 

etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 724 af 1. juli 2008, el-
ler den til enhver tid gældende bekendtgørelse.  Der vil blive ført tilsyn med vilkå-
rene i ovennævnte bekendtgørelse. Vilkårene er vedlagt som bilag D.  
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Jord og grundvand 
J1 ○ Opsamlingsbeholdere for spild, nedgravede tanke, rørledninger mellem nedgra-

vede tanke og procesanlæg samt opsamlingsbrønde og rørledninger i spilde-
vandssystemet skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske en udsivning. 

 
J2 ○ Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at nedgrave-

de olieudskillere/sandfang/opsamlingsbrønde på spildevandssyste-
met/rørledninger og spildevandsledninger er tætte. Kontrollen skal foretages se-
nest 3 måneder efter, tilsynsmyndigheden har meddelt kravet. 

  
 Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings ” Norm for tæthed 

af afløbssystemer i jord”, Dansk standard DS 455, 1. udgave januar 1985 med 
ændringer af 13. oktober 1990. Kontrollen skal udføres efter ”normal tætheds-
klasse”. 

 
 Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets 

beskrivelse, af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet, skal sendes 
til tilsynsmyndigheden senest i måned efter, kontrollen har fundet sted. Konstate-
res der utætheder, skal dette straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen 
skal udbedres snarest muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæt-
hedskontrol. Der kan maksimalt kræves tæthedskontrol én gang hvert år. Alle ud-
gifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer betales af virksomheden. 

 
 
Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
K1 ○ Der skal føres journal over eftersyn af kedelanlæggene, med dato for eftersyn, 

reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende 
driftsforstyrrelser. 

 
 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K2 ○ Der skal føres journal over indkøbte mængder af råvarer og hjælpestoffer, in-
klusivt forbrug af olie/gas/el. 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 

 
 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

K3 ○ Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, dvs.: 
 
- garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
- kalibreringer/parallelmålinger 
- løbende vedligeholdelse og justeringer 
 
 
 
Opbevaring af journaler 

K4 ○ Journalerne, jf. vilkår K1, K2 og K3, skal være tilgængelige for og på forlangen-
de indberettes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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 Årsindberetning 
K5 ○ Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden 

med følgende oplysninger: 
- anvendte mængder råvarer 
- anvendte mængder hjælpestoffer 
- producerede mængder færdigvarer 
- for hver type affald: afleverede mængder og afleveringssted, for farligt af-

fald oplyses endvidere EAK-kode 
- forbrug af energi og vand 

 
  
Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar. 
Afrapportering skal ske pr. 30. september. 
 
Første afrapportering er pr. 30. september 2010. Rapporten kan erstattes af virk-
somhedens grønne regnskab eller årsrapport i det omfang, at disse indeholder 
ovenstående oplysninger. 

 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
L1 ○ Daka skal underrette Miljøcenter Odense, hvis der er driftsforstyrrelser, uheld 

eller forhold på Daka, der kan give anledning til en væsentlig forurening, jf. § 71 i 
miljøbeskyttelsesloven. Det er ikke tilstrækkeligt at oplyse det i den årlige status-
rapport. 

 
L2 ○ Ved driftsuheld, væsentlige driftsforstyrrelser og uheld af miljømæssig betydning, 

skal tilsynsmyndigheden orienteres hurtigst muligt og senest førstkommende 
hverdagsmorgen.  

  
 Senest 7 dage efter uheld skal virksomhedens have indsendt rapport til tilsyns-

myndigheden, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige 
skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for 
nye uheld.   

 
 
Ophør 
M1 ○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imø-

degå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en 
miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltnininger 
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt 
eller delvist. 
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3.      VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Daka Proteins Lunderskov, har siden den første samlede miljøgodkendelse som blev 
givet i 1997 søgt om tilladelse til at, gennemføre følgende overordnede ændringer: 
 

 nedsivning af rejektvand fra omvendt osmoseanlæg, 2002. 
 anvendelse af animalsk fedt til forbrænding, 2002. 
 forøgelse af driftstiden, 2003. 
 produktionsomlægning samt udskiftning af kedel, 2008. 

 
 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Daka Proteins Lunderskov er beliggende i et område, der ifølge den gældende lokalplan 
nr. 1.22.3 fra Lunderskov Kommune (2005) er udlagt til industriformål i form af håndte-
ring og oparbejdning af animalske biprodukter og funktioner med tilknytning til denne 
virksomhedstype. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i lokalplanområdet. Områ-
det omfatter desuden en konsekvenszone omkring virksomheden, som skal medvirke til, 
at der ikke opstå miljøkonflikter. 
 
Daka Proteins Lunderskov ligger iht. Kolding Kommunes områdeplan i byzone og tæt på 
områder, der er udlagt til byudvikling. Virksomheden ligger sydøst for Lunderskov by. 
Afstanden til nærmeste byområde (den sydlige del af Lunderskov by) er ca. 500 m. Af-
standen til nærmeste bolig er ca. 150 m. 
Beliggenheden er i et område med drikkevandsinteresser, men ikke inden for et indsats-
område eller et indvindingsområde for et vandværk. 
 
Der er ikke direkte spildevandsudledning til recipient fra virksomheden. 
 
Daka Proteins Lunderskov er beliggende ca. 7-8 km fra Natura 2000 - området Svane-
mosen. Svanemosen indeholder en af de få tilbageværende højmoser i Østjylland. Høj-
mosen er delvist afvandet og under massiv tilgroning med birk, dog findes der stadig 
mindre områder med aktiv højmose. Ifølge § 4 i ”bekendtgørelse om afgrænsning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder ” må der ikke gives en god-
kendelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og levestederne for 
de arter, området er udpeget for – eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige 
konsekvenser for de pågældende arter. 
Basisanalysen udarbejdet af Vejle Amt viser, at næringsstofbelastning fra luften udgør en 
trussel mod Svanemosen.  
 
Nedfald af kvælstof vil derfor kunne have en betydning for målopfyldelsen for området.  
 
Der er i 1997 fortaget en OML- beregning for NOx og i 2001 en OML- beregning for støv. 
Den største NOx belastning fra virksomheden vil slå ned ca. 200 m fra virksomheden, 
mens den største koncentration af støv vil slå med 200- 300 m fra virksomheden. En 
kilometer fra virksomheden vil andelen af nedfald være reduceret kraftigt.  
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På baggrund heraf vurderes det, at emissionen fra virksomheden ikke vil have betydning 
for områdets målopfyldelse. 
 
 
3.1.3 Nye lovkrav 
Der er siden miljøgodkendelsen af 27. februar 1997 kommet flere nye bekendtgørelser 
og vejledninger indenfor miljøområdet (Bilag F). Af særlig betydning for revurderingen af 
Daka Proteins Lunderskov er: 
 
Olietankbekendtgørelsen 
Der er meddelt en ny olietankbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om 
indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Der er meddelt ny miljøbeskyttelseslov, bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006  
 
 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Siden virksomheden sidst fik meddelt en samlet miljøgodkendelse i 1997, er den euro-
pæiske godkendelsesordning om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(IPPC- direktivet) blevet indført i dansk lovgivning i 1999 gennem revision af godkendel-
sesbekendtgørelsen. 
EU udsender ”BAT reference documents” (BREF- noter) som fastlægger, hvad der be-
tragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for industrielle brancher, der er omfat-
tet af IPPC- direktivet. 
 
Der foreligger ikke danske branchevejledninger eller referencer til bedst tilgængelig tek-
nik for destruktionsanlæg. Der er i EU regi lavet en BREF for slagterier og forarbejdning 
af animalske biprodukter, hvori der påpeges en række tiltag, der anses som BAT. Disse 
er gennemgået og relateret til Daka Proteins Lunderskov i det omfang at det er relevant 
for denne type af virksomhed. Disse BAT noter er placeret i Bilag G. 
 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Daka Proteins Lunderskov fik sin første samlede miljøgodkendelse 13. februar 1997. 
Siden da har Daka Proteins Lunderskov fået tilladelse til driftsudvidelse og tilladelse til 
ændret driftstider. Der er også givet tilladelse til afbrænding af animalsk fedt på Daka 
Proteins Lunderskov.  
 
I forbindelse med revurderingen af Daka Proteins Lunderskovs miljøgodkendelser, er 
vilkår fra de tidligere miljøgodkendelser blevet skrevet sammen, i det omfang de stadig 
er relevante, og nye vilkår er kommet til. Udover redaktionelle ændringer og sammen-
skrivninger af vilkår er der sket væsentlige ændringer i de af virksomhedens vilkår der 
vedrører virksomhedens luftforurening, samt omlæssehallen er blevet skrevet ind i re-
vurderingen. 
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3.2.2 Generelle forhold 
 Der er stillet vilkår om, at et eksemplar af miljøgodkendelsen altid skal være på virksom-
heden. Desuden skal medarbejderne være informeret om indholdet i miljøgodkendelsen. 
Dette for, at minimere risikoen for uheld på virksomheden.  
 
Miljøcenter Odense ønsker at, blive informeret om ændringer i ejerforhold samt hvis pro-
duktionen indstilles i længere tid. Oplysning om ejerskifte, er for at sikre, at miljøgodken-
delsen stadig vil være gældende med en ny ejer. Med hensyn til indstilling af produktio-
nen, skyldes det, at miljøgodkendelsen kan blive forældet. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
På virksomheden anvendes der Natriumhypoclorit, dette anvendes til den kemiske 
scrubber. Kommer Natriumhypoclorit i forbindelse med syre, dannes der giftigt chlorgas. 
Derfor er der stillet vilkår om, at Natriumhypoclorit skal have et særskilt lager. 
 
Der er for at beskytte Jord og grundvand, sat vilkår om beskyttelse af tanke og oplag, 
mod påkørsel. 
 
Der er stillet vilkår om, at der under tanke og opbevaringsbeholder skal være et tæt op-
samlingsvolumen, dette er for at beskytte jord og grundvand ved et eventuelt brud på 
tanken/beholderen. 
 
Der er stillet vilkår om at virksomheden må fyre med følgende brændselstyper: naturgas, 
animalsk fedt og vegetabilske olier og fedtstoffer. Brændslet må ikke være klassificeret 
som affald.  
 
Miljøcenter Odense har lagt vægt på, at anvendelse af fedt i kedelanlæggene substitue-
rer fossilt brændsel med CO2 – neutralt brændsel. Fedt der må anvendes skal være ka-
tegori 2 eller kategori 3, som vurderes ikke at være affald. 
 
Iltstyring er et vigtigt redskab for styring af forbrændingen, således at forbrændingen bli-
ver stabil. I luftvejledningen er der således også anbefalet måle– og reguleringsudstyr for 
ilt. Der er i denne revurdering stillet vilkår om anvendelse af AMS-iltmåler til iltstyring. 
 
Miljøstyrelsen er for øjeblikket ved at afklare, om fedtforbrænding skal reguleres efter 
biproduktforordningen eller affaldsdirektivet. På nuværende tidspunkt bliver fedtforbræn-
dingen reguleret efter luftvejledningen. Hvilken bekendtgørelse fedtforbrænding skal re-
guleres efter, vil få en betydning for virksomheden, da det vil medføre strengere vilkår 
hvis det bliver affaldsdirektivet der skal reguleres efter. Miljøcenter Odense vil når afgø-
relsen er blevet truffet af miljøstyrelsen, vurdere om vilkårene omkring fedtforbrænding 
skal ændres. 
 
 
3.2.4 Omlæssehal 
På Daka Proteins Lunderskov matrikel, er der placeret en omlæssehal. Denne er drifts-
mæssigt uafhængig af produktionen på Daka Proteins Lunderskov. 
 
Dakas vognmænd indsamler på alle hverdage selvdøde dyr hos landmændene m.fl. 
samt andre animalske biprodukter fra forskellige leverandører. De lukkede containere 

 19



placeres i omlæssehallen, hvorefter lastvognene tager en ny container med. Få timer 
senere afhentes containerne igen, og køres til Dakas fabrik i Randers eller Ortved. Con-
tainerne bliver hentet efter princippet ”først ind – først ud” Containerne med de selvdøde 
dyr forbliver lukkede, mens de opbevares på virksomheden. Portene til hallen åbnes og 
lukkes automatisk, når der ankommer lastvogne til omlæssehallen, derfor er der ikke 
etableret ventilation i hallen. I 2004 blev der laves en lugtkortlægning på Daka Proteins 
Lunderskov, denne viste en svag lugt i omlæssehallen (1 på en skala fra 0-6) og ingen 
registrerbar lugt på arealet udenfor omlæssehallen.  Spildevandet ledes til kommunalt 
renseanlæg. Vaskevand ledes via sandfang og olieudskiller til kommunalt renseanlæg. 
 
 
3.2.5 Luftforurening 
Der er stillet vilkår for maksimalt tilladt koncentration af forurenende stoffer i luftafkastet 
fra virksomhedens kedler (emissionsgrænser). Vilkårene følger anbefalingerne i luftvej-
ledningen (vejledning Nr. 2 2001) afhængigt af den enkelte brændselstype og kedlernes 
størrelse. I november 2008, er der foretaget præstationskontrol for CO og NOx. Resulta-
ter viste, at Daka Proteins Lunderskov overholdt de fastsatte grænser i deres miljøgod-
kendelse. 
 
Luftvejledningen angiver ikke emissionsgrænser ved anvendelse af animalsk og vegeta-
bilsk fedt/olie som brændsel. Emissionskravene afhænger, ligesom for mineralske pro-
dukter, af brændslets fysiske karakteristika, herunder viskositet og eventuelt størknings-
punkt. Animalsk og vegetabilsk fedt/olie kan i denne sammenhæng sammenlignes med 
fuelolie, og der er derfor stillet samme emissionsgrænser som for fuelolie. 
 
 
3.2.6 Lugt 
Lugtemissionen er en væsentlig miljøpåvirkning fra Daka Proteins Lunderskov.  
 
Lugten fra virksomhedens punktudsugninger bliver renset ved hjælp af en kemisk scrub-
ber, inden luften bliver ledt ud af en 56 m høj skorsten. Scrubberen renser luften i 2 trin. I 
første trin udsættes luften for en sur vask med svovlsyre, så fortrinsvis ammoniak og 
aminer bliver udvasket. I det først trin tilsættes derudover vand, det overskydende vand 
afledes til det kommunale spildevandssystem. På det andet trin udsættes de tilbagevæ-
rende lugtstoffer for en kemisk iltning med natriumhypoclorit, så svovlholdige stoffer bli-
ver iltet og frit svovl bliver dannet.  
 
Slagteriernes Forskningsinstitut har den 10. juni 2009, udtaget lugtanalyser på Daka Pro-
teins Lunderskov. Lugtanalyser viste et resultat på 1,66 LE/m3 i en afstand af 200 meter 
fra skorsten.  
 
Det er vurderet af Miljøcenter Odense, at vilkårene omkring lugt, fra miljøgodkendelsen 
fra 13. februar 1997, stadig er gældende. Denne vurdering er lavet ud fra de før omtalte 
lugtmålinger, samt at der ikke har været klager over lugten fra omgivelserne. Som væ-
sentlighedskriterium vil tilsynsmyndigheden, indtil der foreligger en ny luftvejledning fra 
Miljøstyrelsen (og lugtvilkåret revurderes) tage udgangspunkt i et lugtbidrag på 5 LE/m3 
ved boliger og 10 LE/m3 i andre områder. 
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3.2.7 Spildevand 
Produktionsspildevandet afledes via et udligningsbassin, til renseanlægget som drives af 
Kolding Kommune. Udledningen af spildevand reguleres af tilslutningstilladelsen af 1. 
februar 2006 fra Lunderskov Kommune. 
Sanitært spildevand ledes til kommunens spildevandssystem. 
 
Overfladevand ledes til kommunalt kloaksystem. 
 
 
3.2.8 Støj 
Vilkårene omkring støj fra miljøgodkendelsen fra 1997, er blevet omskrevet, men græn-
seværdierne er stadig de samme, svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi-
er. Der er kommet nye vilkår ind omkring infralyd og vibrationer, dette er Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier. Miljøcenter Odense er ikke bekendt med, at der er proble-
mer med infralyd og vibrationer på Daka Proteins Lunderskov. Der er i november 2007 
fortaget en støjkortlægning, der viser, at Daka Proteins Lunderskov på nær i et punkt, 
overholder deres vilkår for ekstern støj, der er tale om en overskridelse på ca. 1 dB(A) i 
et af referencepunkterne. Til denne overskridelse skal ubestemtheden på 3 dB(A) træk-
kes fra, og dermed vurderes det, at der i en eftervisnings situation, ikke vil være en over-
skridelse af de vejledende støjgrænser. 
 
 
3.2.9 Affald 
Der er stillet vilkår om at, Daka Proteins Lunderskovs affald håndteres og bortskaffes 
efter de til enhver tid gældende regler, samt efter Kolding Kommunes affaldsregulativer. 
 
 
3.2.10 Overjordiske olietanke  
Daka Proteins Lunderskov har en 40 m3 overjordisk olietank til opbevaring af gasolie.  
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed på olietanken, jævnfør olietankbekendtgørel-
sen2. 
Der stilles ingen vilkår til olietanken i denne godkendelse, da olietanken reguleres af olie-
tankbekendtgørelsen. Der henvises især til kap. 8 og 9 i bekendtgørelsen som omhand-
ler egenkontrol, vedligeholdelse og sløjfning. 
 
 
3.2.11 Jord og grundvand 
Virksomheden skal være indrettet, så der ikke er risiko for forurening af jord og grund-
vand. Derfor skal påfyldning af brændstof samt opbevaring af råvarer og hjælpestoffer 
ske på befæstet areal uden mulighed for spild til jord og grundvand. 
 
Der er stillet vilkår om, at olieudskillere, sandfang og opsamlingsbrønde med tilhørende 
rørsystemer til enhver tid skal være tætte, og at tilsynsmyndigheden kan kræve tætheds-
kontrol af disse, hvis der er mistanke om udsivning til jorden. Der er stillet vilkår om at 
olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning, og at Daka Proteins 
Lunderskov skal kunne dokumentere tømningsfrekvensen. 
 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 724 af 1. juli 2008 
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3.2.12 Indberetning/rapportering 
Miljøcenter Odense har stillet vilkår om en årlig indberetning af virksomhedens nøgletal. 
 
Der har i virksomhedens miljøgodkendelse af 13. februar 1997, også være stillet vilkår 
om indberetning af nøgletal. Dette vilkår er overført med henblik på at sikre, at Miljøcen-
ter Odense løbende får oplysninger om nøgletal for vand og energi. Det er muligt for virk-
somheden at lave indberetningen i forbindelse med det grønne regnskab. 
 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Tilsynsmyndigheden skal, ifølge § 71 i miljøbeskyttelsesloven, straks underrettes om 
driftsforstyrrelser og uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en 
risiko for det. Der er stillet vilkår om indberetningspligt til tilsynsmyndigheden i forbindel-
se med uheld. I indberetningen skal der være en beskrivelse af indsatsen samt forebyg-
gende foranstaltninger, der begrænser risikoen for gentagende uheld. 
 
Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. 
 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Daka Proteins Lunderskovs oplag af ammoniak er på 700 kg, hvilket ikke er af en sådan 
størrelse, at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen3  
 
 
3.2.15 Ophør 
Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå frem-
tidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig til-
fredsstillende tilstand. Der er stillet vilkår herom. 
 
 
3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
I bilag G er der vist en oversigt over, hvorledes virksomheden forholder sig til BAT. Virk-
somheden har gjort status i forholdet til gældende BAT for slagterier og animalske bipro-
duktanlæg (BREF-note). 
Daka Proteins Lunderskov sender deres luftstrøm gennem en kemisk luftvasker, denne 
metode er ikke en anbefalet metode ifølge BREF-noterne.  BREFéns BAT-beskrivelser 
vedr. lugtrenseforanstaltninger på ”rendering plants” er dog ikke umiddelbart anvendelige 
på en virksomhed, der forarbejder friskt, nedkølet og veterinært godkendt blod. Ved valg 
af luftrenseforanstaltninger skal det bemærkes, at der er stor forskel på både luftmæng-
der og lugtbelastning af procesluften på en kødfoderfabrik og Daka Proteins Lunderskov. 
Lugtforbrændingsanlæg som anbefales i BREF- noterne, er meget energikrævende og 
anvendes normalt ved luftstrømme med langt højere lugtkoncentration end hvad der er 
aktuelt på Daka Proteins Lunderskov. Ifølge BREF-noterne anbefales det desuden at 
anvende biofiltre. Der anvendes ikke biofiltre på Daka Proteins Lunderskov. Dette skyl-
des at biofiltre normalt anvendes til større, lavt belastede luftstrømme. 
 
Daka Proteins Lunderskov skal dog i forbindelse med ændringer i den kemiske scrubber, 
undersøge om det er muligt, at anvende en metode der er anbefalet i BREF-noterne. 
                                                 
3 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 
2006. 
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Der anvendes Natriumhypoclorit til lugtrensning i den kemiske scrubber. Natriumhypoclo-
rit optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, men anvendes hos Daka Pro-
teins Lunderskov, idet det er konstateret at være det bedste middel til at fjerne lugt fra 
procesluften. Anvendelsen begrænses til et minimum, og der søges løbende efter alter-
nativer. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at virksomheden i det daglige arbejder for at mi-
nimere vand- og energiforbrug, samt forbrug af hjælpestoffer. Virksomheden har gen-
nemført en lang række af de tiltag som betragtes som BAT. Der er dog også en del af de 
gældende BAT- anbefalinger, der er irrelevant for et anlæg som forarbejder frisk blod til 
blodmel. 
 
Virksomheden anvender primært naturgas, men har også godkendelse til at anvende 
animalsk fedt som brændsel i deres kedler. Dette er i overensstemmelse med BAT anbe-
faling nr. 5.1.1 pkt. 26.  
 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til 
afgørelsen og i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 75. Virk-
somheden har haft nogle bemærkninger til udkastet, som er delvist indarbejdet i den 
endelige afgørelse, Begrundelser for de endelige vilkår er beskrevet i afsnit 3.2 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Kolding Kommune har ingen kommentar haft i forhold til affaldshåndtering, spildevand og 
vandforsyning. Kommunen har fået tilsendt et udkast af revurderingen til kommentering. 

 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Revurderingen har været annonceret i Kolding Ugeavis den 15. april 2009. 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende revurderingen. 
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4. Forhold til loven 

4.1 Lovgrundlag 
 Revurderingen er foretaget på baggrund af miljøbeskyttelseslovens regler om, at vilkår i miljø-
godkendelser for i-mærkede virksomheder regelmæssigt skal revurderes. 
 
Revurderingen omfatter kun de miljømæssige forhold, der er defineret i miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 5 og i godkendelsesbekendtgørelsen, dvs. forhold af betydning for det ydre miljø. 
 
Den gennemførte revurdering giver anledning til ændringer af visse forhold i virksomhedens 
tidligere miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle, og tilføjelser af nye vilkår. Ændringer-
ne sker ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1, som forinden har været varslet i 
form af udkast til afgørelsen. 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag F. 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 10 år. 
Revurdering vil således senest ske i 2019. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Der er i forbindelse med revurderin-
gen ikke fortaget ændringer i vilkår der vil medføre en øget forurening fra virksomheden. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i en afstand af 7-8 km fra et natura 2000- område Svanemosen. Det er 
blevet vurderet i afsnit 3.1.2, at virksomheden ikke har indflydelse på målopfyldelsen af Svane-
mosen. Virksomheden er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatsbekendtgørelsen. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
 Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 
11.11.2002 Tilladelse til nedsivning af rejektvand fra omvendt osmoseanlæg, Vejle Amt. 
01.02.2006 Tilladelse til afledning af spildevand til kommunalt renseanlæg, Vejle Amt. 

 
Revurderingen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
 
13.02.1997 Rammegodkendelse for blodmelsfabrik samt omlæssestation for selvdøde dyr, 
   Vejle Amt. 
23.04.2002 Godkendelse til anvendelse af animalsk fedt som brændsel i de to eksisterende 

dampkedler på virksomheden, Vejle Amt. 
22.12.2003 Miljøgodkendelse af øget driftstid, Vejle Amt. 
16.08.2008 Miljøgodkendelse af produktionsomlægning samt udskiftning af kedel, Miljøcenter 

Odense  
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 Denne afgørelse vil blive annonceret i Kolding Ugeavis og kan ses på www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 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 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 
interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For revurderede vilkår, der 
ikke er ændret, dvs. umarkerede vilkår, er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke ændres, 
der kan påklages. Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En samlet 
oversigt over vilkårene findes i bilag E. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ eller maljs@ode.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 23. de-
cember 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med 
mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offent-
liggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Kolding Kommune, Miljøforvaltningen, Akseltorv 1, kommunen@kolding.dk  
Kolding Kommune, Beredskabsafdelingen, Akseltorv 1, kommunen@kolding.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk
Friluftrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
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5. BILAG 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
 Miljøteknisk beskrivelse - Daka Proteins Lunderskov 21. november 2007 
 
Indledning  
 
Indeværende miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med an-
søgning om omlægning af en del af produktionen og driftstiden, samt etable-
ring af et opsamlingsvolumen for et udendørs oplag af svovlsyre.  
 
Som udgangspunkt dækker beskrivelsen af Daka Lunderskov forholdene 
efter de planlagte produktionsændringer, hvor det eksisterende produktions-
apparat ændres, således at der også kan ske produktion af plasma og hæmo-
globin, men en sammenligning med miljøforholdene for den hidtidige pro-
duktion, hvor der er alene er produceret Blosol og blodmel, har været nød-
vendig. 
 
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
 
1. Ansøger 
Daka a.m.b.a., Bragesvej 18, 4100 Ringsted. Tlf.: 7674 5111. 
 
2. Virksomhedens navn 
Daka Proteins Lunderskov, Dakavej 12, 6640 Lunderskov 
Matr.nr.: 7f og 7i, Lunderskov By, Skanderup 
CVR-nr.: 45613410; P-nr.: 1003084725 
 
3. Ejer  
Daka a.m.b.a., Bragesvej 18, 4100 Ringsted. Tlf.: 7674 5111. 
 
4. Virksomhedens kontaktperson 
Energi- og miljøkoordinator John Jensen, Dakavej 10, 8723 Løsning. Tlf.: 
7928 4002. 
 

B. Oplysninger om virksomhedens art 
 
5. Listebetegnelse 
Daka Proteins Lunderskov forarbejder veterinært godkendt blod fra svin til 
proteinholdige melprodukter. Iht. bekendtgørelse om godkendelsen af liste-
virksomhed er Daka Lunderskov omfattet af listepkt. F 103 Fiskemelsfa-
brikker og kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfa-
brikker, blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med 
en behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag. 

 



 

 
Som biaktivitet produceres fjernvarme ved udnyttelse af overskudsvarme fra 
spraytårnene. Produktionen af fjernvarme er tidligere også produceret direkte 
ved indfyring af animalsk fedt i kedelcentralen, men dette er ophørt i no-
vember 2007.  
 
Der er placeret en samlecentral nord for fabrikken. Samlecentralen anvendes 
til parkering af containere med selvdøde dyr m.m., som skal transporteres til 
Dakas fabrikker i Randers og Ortved. Der sker ingen forarbejdning på sam-
lecentralen. 
 
6. Kort beskrivelse af den ansøgte projekt 
Der søges om miljøgodkendelse af en ændring af produktionen, hvor de nu-
værende forhold med 1 Blosollinje og 2 blodmelslinjer ændres til: 

- 1 linje til produktion af tørret blodplasma 
- 1 linje til tørret hæmoglobin og Blosol 
- 1 linje til produktion af blodmel.  
 

I hovedtræk sker dette ved genbrug af eksisterende procesudstyr, sløjfning af 
udstyr til tryksterilisering af blodmel samt etablering af et ultrafiltreringsan-
læg til plasmaproduktionen. 
 
Daka Lunderskovs produktion vil således være: 
 

• Plasma, der afsættes til: 
– Humant forbrug (pølser m.m.) 
– Smågrisefoder  
– Pet-food 
 

• Hæmoglobin, der afsættes til: 
– Pet-food 
– Fiskefoder 
– Minkfoder 

 
• Blosol, der afsættes til: 

– Minkfoder  
– Evt. fremtidigt til fiskefoder og pet-food (afhængigt af veteri-

nær lovgivning) 
 

• Blodmel, der afsættes til: 
– Minkfoder  
– Petfood 

 
I forbindelse med produktionsomlægningen udskiftes én af de eksisterende 
dampkedler med en ny, mindre kedel og det eksisterende køleanlæg ud-
bygges med en glycolbåren køledel. 
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Desuden etableres et opsamlingsvolumen omkring et eksisterende oplag af 
svovlsyre i palletanke. 
 
Der ansøges desuden om, at begrænsningerne i driftstiden fjernes således, 
at der bliver mulighed for drift alle ugens dage. Dette er ikke begrundet i et 
ønske om at udvide driftstiden, idet Daka Lunderskov stort set aldrig er i 
weekenddrift, men ud fra et ønske om den størst mulige fleksibilitet i drifts-
planlægningen, idet der med etableringen af køleanlægget er mulighed for 
nedkøling og opsamling af blodet, således driften kan tilrettes optimalt, bl.a. 
med hensyn til at reducere energiforbruget. Da fabrikken ikke giver anled-
ning til gener i omgivelserne mener vi ikke, at der er miljømæssigt belæg for 
at opretholde begrænsningen på drift i maksimalt 20 weekender (defineret 
som tidsrummet fra lørdag kl. 18.00 til mandag kl. 06.00) om året. 
 
7. Vurdering ift. Risikobekendtgørelsen 
Produktionen er ikke omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer. Der anvendes følgende produkter, der er 
opført på bekendtgørelsens bilag, men: 

- Køleanlægget kan maksimalt indeholde 700 kg ammoniak; § 4-
tærskelmængde i risikobekendtgørelsen er 50 tons.  

- Der er oplag af maksimalt ca. 36 tons gasolie; § 4-tærskelmængde er 
2.500 tons. 

- Der er lejlighedsvis opbevaring af 50 kg formaldehyd; § 4-
tærskelmængde er 5 tons. 

 
8. Evt. tidsbegrænsning for projektet 
Daka Lunderskovs drift er permanent og der er ikke et forventet ophørstids-
punkt. 
 
C. Oplysninger om etablering 
 
9. Bygningsmæssige ændringer 
De ønskede ændringer i produktionsflowet kræver ikke bygningsmæssige 
ændringer eller udvidelser.  
 
10. Driftsstart 
Daka Lunderskov, der har haft den nuværende placering i mange år, har i 
perioden 1997 – 2000 gennemgået en gennemgribende ændring, herunder 
etablering af nyt serviceafsnit og nyt fabriksafsnit. 
 
Omlægningen af produktionen kræver alene ændringer af procesudstyret, 
dvs. tilpasninger af eksisterende udstyr, sløjfning af udstyr til tryksterilisering 
af blodmel samt etablering af et enkelt nyt anlæg (ultrafiltrering af plasma). 
 
 
 
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
 
11. Oversigtsplan 
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Daka Lunderskov er beliggende i et område, der ifølge den gældende lokal-
plan nr. 1.22.3 fra Lunderskov Kommune (fra 2005) er udlagt til industri-
formål i form af håndtering og oparbejdning af animalske biprodukter og 
funktioner med tilknytning til denne virksomhedstype. Der må ikke opføres 
eller indrettes boliger i lokalplanområdet. Området omfatter en konsekvens-
zone omkring virksomheden, som skal medvirke til, at der ikke opstår miljø-
konflikter. 
 
Daka Lunderskov ligger iht. Vejle Amts Regionplan 2005 i byzone og tæt på 
områder, der er udlagt til byudvikling. Virksomheden ligger sydøst for Lun-
derskov by. Afstanden til nærmeste byområde (den sydlige del af Lunder-
skov by) er ca. 500 m. Afstanden til nærmeste bolig er ca. 150 m. 
Beliggenheden er i et område med drikkevandsinteresser, men ikke inden for 
et indsatsområde eller et indvindingsopland for et vandværk. 
 

./. Fabrikkens placering, konsekvenszonen jf. lokalplanen samt planstatus for 
områderne omkring virksomheden fremgår af bilag 1a, 1b og 1c. 
 
12. Lokaliseringsovervejelser 
Der er tale om ændringer på en eksisterende virksomhed. Ved etableringen 
af plasma- og hæmoglobinproduktionen i Lunderskov opnås en væsentlig 
gevinst ved udnyttelse af eksisterende procesudstyr. Desuden etableres 
produktionen på en fabrik med god beliggenhed ift. blodleverandørerne, 
infrastruktur m.m. 
 
13. Driftstid 
Driftstiden er normalt treholdskift fra mandag kl. 06.00 til lørdag kl. 18.00. I 
forbindelse med weekendnedlukning tømmes råvaretankene ca. lørdag kl. 
11.00, hvorefter maskinerne og tanke tømmes. Sideløbende med, at de 
sidste råvarer forarbejdes, påbegyndes rengøringen. Som sidste proces 
kører spraytårnene til ca. kl. 17.00-17.30. Produktionen er standset og ren-
gøringen tilendebragt lørdag kl. 18.00. 
 
I spidsbelastningssituationer kan der være weekenddrift. 
 
14. Til- og frakørsel 
Al til- og frakørsel til fabrikken sker via Dakavej, hvorfra der er tilslutning 
til landevejen Lunderskovvej og motorvej E20. 
 
Kørsel ifm. indtransport af råvarer og udlevering af færdigvarer vil maksi-
malt bestå af 10-12 lastvognstransporter til/fra fabrikken pr. dag. Kørslen vil 
være i overensstemmelse med forudsætningerne for den støjkortlægning, der 
senest er opdateret i november 2002. 
 
 
E. Tegning over virksomhedens indretning 
 
15. Oversigtstegning 

 30 



 

./. Der er vedhæftet oversigtsplan over fabrikken med den nuværende 
indretning (fremsendt i papirudgave). 
 
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
 
16. Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
Daka Lunderskov modtager råblod samt plasma- og hæmaglobinråvarer. 
Plasma- og hæmoglobinråvarerne er blod, der har gennemgået en indle-
dende behandling på slagterierne (nedkøling og centrifugering, således at 
blodet opdeles i plasma- og hæmoglobinfraktionerne). 
 
Råvaremængderne til forarbejdning kendes først endeligt, når de berørte 
slagterier har etableret det krævede opsamlingsudstyr, men en foreløbig 
prognose over råvaremængderne er: 
Råblod = 180 m3/døgn   900 m3/uge 
Plasma  = 115 m3/døgn  575 m3/uge 
Hæmoglobin = 77 m3/døgn  385 m3/uge 
 
Fordelingen på råvaretyper er således behæftet med usikkerhed. Mængden 
forventes maksimalt at blive 100.000 ton om året, svarende til den hidtil mil-
jøgodkendte mængde. 
 
Daka Lunderskov anvender en række hjælpestoffer, der ses i nedenstående 
tabel: 
 
Stof Anvendelse Årligt 

for-
brug  
ca. 

Maks. 
opbevaret 
Mæng-
de/sted 

Emballage Form Klassificering 

Svovlsyre 15 % 
 

Kemisk scrubber 
pH-justering af køle-
vand 

65 ton 25 ton 
udenfor 
scrubber-
byg. 
3 ton i 
kemikalie-
rum 

Palletanke Flydende C; R35 
Ætsende 

Saltsyre 0,4 % Kedler 5 liter I kemika-
lierum 
eller kedel-
rum 

Dunke Flydende - 

Natriumhydro-
xid 27,65 % 

Kemisk scrubber 
CIP-rengøring 
pH-justering af kedel-
vand 

110 
ton 

1 ton i 
scrubber-
byg. 
3 ton i 
kemikalie-
rum 
25 kg i 
kedelrum 
1 ton i 
råvarehal 

Palletanke Flydende C; R35 
Ætsende 

Natriumhypoch-
lorit 12,5 % 
aktivt klor 

Kemisk scrubber 6 ton 1 ton i 
scrubber-
byg. 

Palletanke Flydende R31 C;R34 
Ætsende, udvikler 
giftig gas ved kon-
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Stof Anvendelse Årligt 
for-
brug  
ca. 

Maks. 
opbevaret 
Mæng-
de/sted 

Emballage Form Klassificering 

1 ton i 
kemikalie-
rum 

takt med syre 

Amersite 10L Kedelvandsbehandling 200 kg 30 kg i 
kedelrum 

Dunke Flydende - 

Advantage 456 Kedelvandsbehandling 200 kg 30 kg i 
kedelrum 

Dunke Flydende Xi; lokalirriterende 

Amercord 1849 Kedelvandsbehandling 2 ton 200 kg i 
kedelrum 

Tønde Flydende C, Ætsende 

Skumdæmper I spray-
tørringsanlæggene 

10 ton 1 ton i 
produktio-
nen 

Palletank Flydende - 

Salt Kedelvandsbehandling 10 ton 10 ton på 
lager 2 

Sække Fast - 

Formaldehyd  Desinfektion Max. 
50 kg 

Hjemkøbes 
efter behov
I kemika-
lierum 

Dunke Fast T;R23/24/25 C;R34 
CARC3;R40 R43 
Giftigt, mulighed 
for  kræft-
fremkaldende effekt

Glycol (for-
mentlig > 25 %) 

Kølesystem  5 m3 i 
produkti-
onslokale 

Ståltank Flydende XN;R22  
Sundhedsskadelig 

Ammoniak Kølesystem   - Flydende R10 T;R23 C;R34 
N;R50  
Brandfarlig, giftig, 
miljøfarlig, ætsende 

Diverse smøre-
olier 

Smøring 500 kg 500 kg i 
kemikalie-
rum 

Tromler Flydende CARC2;R45  
Kan fremkalde 
kræft 

Brændsel til 
kedelcentral 

Procesdamp, fjern-
varme 

25.000 
MWh 

Gasolie, 40 
m3

 
Fedt, 40 
m3 

 
 
Naturgas - 

40 m3 
ståltank 
40 m3 
rustfri 
ståltank 

Flydende 
 
 
 
 
- 

- 

Naturgas til 
spraytårne 

Tørring af produkt 22.000 
MWh 

-  - - 

Elektricitet Produktion 5.500 
MWh 

-  - - 

 
Derudover anvendes forskellige rengøringsmidler mv. i små mængder. 
 
 
 
17. Procesforløb 
Nedenstående figur viser flowet for produktion af Blosol, blodmel, plasma 
og hæmoglobin: 
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Blosol  
Linie 3 

Plasma  
Linie 1 

Blodmel 
Linie 2 
 

Inddamper 
 

Ultrafiltrering 
 

Lager 3 

Lager 1, 
Silo 2 

Tank 
Hæmoglobinråvarer 

Tank 
Plasmaråvarer 

Tank   
Råblod         

Spraytårn 
Linie 1 

 

Lager 1,  
silo 1 og silo 2 

 

Spraytårn 
Linie 2 

 

Lager 3, silo 2 
 

Spraytårn 
Linie 3 

 

Lager 3,  
silo 1 

 

Centralt CIP- 
Anlæg C. 3 

 

Nye anlæg 

CIP-anlæg 
Ultrafiltrering 

Rørkøler til  
plasma 

 

Tank 
Råblod 

./. Mere detaljerede flowdiagrammer ses i bilag 2a (plasma), 2b (blodmel) og 
2c (Blosol og hæmoglobin). 
 
Levering af råvarer 
Råvarerne leveres med tankvogn og pumpes til de 7 lukkede lagertanke, 
der har en kapacitet på 460 tons. Tankene er opdelt til råblod (til blodmel og 
Blosol), plasmaråvarer eller hæmoglobinråvarer. 
 
Råvarerne leveres nedkølede og lagertankene er udstyrede med køleanlæg 
til fortsat at holde råvarerne nedkølede. Normalt påbegyndes oparbejdnin-
gen af blodet kort efter leveringen. 
 
Plasmaproduktion – linje 1 
Råvaren til plasma modtages med en tørstofkoncentration omkring 8,5 %. 
Det ledes fra modtagetank til opkoncentrering i et ultrafiltreringsanlæg, 
hvorefter koncentratet spraytørres. Produktet afkøles og føres til lager 1. 
Fra lageret udleveres plasmaen i sække eller big-bags. Evt. spild fra pro-
duktionen forventes anvendt til Blosolproduktion 
 
 
Blodmelproduktion – linje 2 
Fra råvaretankene pumpes råblodet (med en tørstofkoncentration på 18 %) 
gennem en sisnegl, hvor større partikler frasorteres. Det frasorterede mate-
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riale opbevares i en container i råvaremodtagelsen, inden det sendes til 
oparbejdning på Daka Bio-industries Randers. Det filtrerede blod modnes 
ved ca. 30 °C, hvorefter det koaguleres og væskedelen frasepareres i de-
kanter og ledes til spildevandsrenseanlægget. Faststofdelen spraytørres. 
Blodmel er tidligere tryksteriliseret ved 133 °C i 20 min., hvilket ophører.  
Blodmelet nedkøles og transporteres til lager 3. Fra lageret udleveres melet 
som løsvare eller opsækkes og udleveres i sække eller big-bags. 
 
Blosolproduktion – linje 3 
Fra råvaretankene pumpes råblodet gennem en sisnegl, hvor større partik-
ler frasorteres. Det frasorterede materiale opbevares i en container i råva-
remodtagelsen, inden det sendes til oparbejdning på Daka Bio-industries 
Randers. Det filtrerede blod ledes til inddampning, der sker ved undertryk. 
Koncentratet fra inddampningen (ca. 40 % tørstof) ledes til spraytørring i 
spraytørringsanlægget på Blosollinjen. Det tørrede blosol sendes gennem 
en cyklon og derefter videre til sterilisation i et fluid bed-anlæg, hvor det ved 
hjælp af damp steriliseres ved opvarmning til 136 °C i 20 minutter. Det steri-
liserede Blosol nedkøles og transporteres til lager 3. Fra lageret udleveres 
blosol som løsvare eller opsækkes og udleveres i sække eller big-bags. 
 
Hæmoglobinproduktion – linje 3 
Råvaren til hæmoglobin modtages med omkring 35 % tørstof og spraytørres 
direkte på tårnet på linje 3. Produktet sendes gennem en cyklon, hvor det 
faste stof udskilles og derefter ledes videre til sterilisation i et fluid bed-anlæg, 
hvor det ved hjælp af damp steriliseres ved opvarmning til 136 °C i 20 minutter. 
Efter nedkøling transporteres det til lager 1. Fra lageret udleveres hæmoglo-
binet som løsvare eller opsækkes og udleveres i sække eller big-bags. 
 
Spraytørringsanlæg 
De 3 spraytørringsanlæg består af spraytårn, cykloner, vasker-
/kondenseringsanlæg, ventilatorer, forvarmer og brænderanlæg. Ventilato-
rerne skaber en konstant luftcirkulation gennem anlæggene, så der suges fra 
bunden og indblæses fra toppen af spraytårnet. Fra fødetanken ledes blod-
produktet, der stadig er flydende, til spraytårnet. I spraytårnet tørres blod-
produktet med varm luft (220-360 °C), så det bliver til pulver. Pulveret ud-
skilles herefter i cyklonerne. Den del af pulveret, der ikke opfanges af cy-
klonerne, opfanges i vasker-/kondenseringsanlægget, hvor luften fra spray-
tørringsanlægget vaskes og kondenseres. Størstedelen af den vaske-
de/kondenserede luft sendes tilbage til tørringsanlægget for at mindske ener-
giforbruget. Den resterende luft sendes via den kemiske scrubber til afkast. 
Kondensatet (vandet fra kondenseringen) afledes til spildevandssystemet. 
 
Ved produktion af plasma opvarmes tårnet indirekte med højtryksdamp fra 
kedelcentralen, mens tårnene ved anden produktion opvarmes via direkte 
indfyring af naturgas. 
 
På 2 af spraytårnene laves der fjernvarme af overskudsvarme.  
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Lagre 
Virksomheden har fire lagre (1, 2, 3 og 4) – to produktionslagre, et lager til 
emballerede færdigvarer samt et lager til færdigvarer, der skal genforarbej-
des. 
 
På lager 1 opsækkes plasma i big-bags og småsække eller udleveres som 
løsvare. Aspirationsluft fra opsækningen og udleveringen af løsvare renses i 
cyklon og filter inden det udledes via et afkast på 17 m. Der installeres fil-
tervagt i afgangen fra filtrene. 
 
Lager 2 anvendes til opbevaring af færdigvarer, der skal genforarbejdes. 
Derudover opbevares forskellige maskiner på lagret. Der er ingen afkast fra 
lageret. 
 
På lager 3 opsækkes Blosol, hæmoglobin og blodmel i big-bags, sække eller 
udleveres som løsvare. Aspirationsluften fra opsækningen samt fra udleve-
ringen af løsvare og transportluften renses i cyklon og filter inden udledning 
via afkastet på 55 m. 
 
Lager 4 anvendes til opbevaring af færdigvarer i big-bags. Der er ingen af-
kast fra lageret. 
 
Hjælpeanlæg 
Det eksisterende køleanlæg suppleres med en glycoldel, der anvendes til 
indirekte køling af plasma/ultrafiltreringsanlæg. Eksisterende kølekompres-
sor anvendes. Anlægget kan maksimalt indeholde 700 kg ammoniak. 
 
Linje 2 og 3 rengøres vha. det eksisterende CIP-anlæg, mens der etableres 
et nyt CIP-anlæg til plasmalinjen. Som CIP-væsker bruges NaOH og salpe-
tersyre til bl.a. tanke. CIP-anlægget skal anvende desinficerende rengø-
ringsmidler til ultrafiltreringsanlægget på plasmalinjen. Datablade herfor 
fremsendes, når CIP-midlerne er valgt. 
 
I fordampningskøletårnene sker den nødvendige køling til kondensering af 
tørrerafdamp fra spraytørrerne. Der sker ikke ændringer af kølekapaciteten. 
 
Der er trykluftsanlæg til rensning af filtre, til aktuatorer, procesudstyr og i 
værkstedet. Anlæg er placeret indendørs. 
 
18. Energianlæg 
Procesdampen produceres p.t. på et dampkedelanlæg bestående af 2 stk. 
dampkedler. Kedlernes produktion er 2 × 8 ton/h ved 10 bar, svarende til 
maksimalt 5,6 MW indfyret effekt. Der anvendes primært animalsk fedt som 
brændsel, dog med mulighed for også at anvende naturgas eller olie. Virk-
ningsgraden vil være ca. 97 % ved anvendelse af naturgas. Ved fyring med 
fedt kan economizer ikke anvendes og virkningsgraden reduceres til ca. 88 
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%. Der er på kedlerne etableret udstyr for registrering af sodplet og udstyr 
for iltstyring. Afkast sker gennem 31 m høj skorsten. 
 
I forbindelse med produktionsomlægningerne er der behov for damp ved 
højere tryk til indirekte opvarmning af spraytårnet til plasmaproduktion, idet 
spraytårnet kun må opvarmes indirekte ved produktion af humangodkendte 
produkter. Dette kan de nuværende kedler ikke kan levere. Derfor erstattes 
én af de eksisterende kedler med en mindre højtryksdampkedel. Denne 
kedel kan levere 2,9 ton/h ved 32 bar, svarende til en maksimal indfyret 
effekt på 1,62 MW. Kedlen vil blive fyret med naturgas og udstyres med 
LOW-NOx brænder. Naturgasforbruget på den nye kedel vil således erstat-
te gasforbruget på spraytårn 1. 
 
De flydende brændsler opbevares i 2 stk. 40 m3 tanke. Der er én tank til fedt 
(i rustfrit stål) og én til gasolie (i stål). Fedttanken har afsugning til ventilati-
onssystemet. Evt. spild af fedt fra tankning opsamles og køres til genforar-
bejdning på Daka Randers. Ved et evt. større spild er der mulighed for at 
fedt kan blive ledt til regnvandssystemet, hvorefter det vil størkne i nedsiv-
ningsbassin 1. Fedtet vil blive fjernet herfra.  
Gasolietanken er placeret over en betonplade med ca. 10 cm opkant. Afløbet 
fra betonpladen er ført til sandfang og olieudskiller på 600 l med integreret 
flydelukke. Tanken er monteret med overfyldnings-alarm og online måling 
af indholdet. 
 
19. Mulige driftsforstyrrelser med risiko for væsentlig forøget forurening 
Processerne medfører ikke risiko for væsentlig forøget forurening som følge 
af driftsforstyrrelser, udover ved svigt af renseforanstaltninger eller uheld.  
 
20. Særlige forhold ved opstart/nedlukning 
Der forekommer ikke særlige emissioner i forbindelse med opstart eller ned-
lukning af produktionen.  
 

G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
 
21. Redegørelse for valgt teknologi 
Der foreligger ikke danske branchevejledninger eller referencer til bedst til-
gængelig teknik for branchen.  
 
Der er i EU-regi lavet en BREF for slagterier og forarbejdning af animalske 
biprodukter. BREF’ens BAT-beskrivelser vedr. lugtrenseforanstaltninger på 
”rendering plants” er dog ikke umiddelbart anvendelige på en virksomhed, 
der forarbejder friskt, nedkølet og veterinært godkendt blod. Ved valg af 
luftrenseforanstaltninger skal det bemærkes, at der er stor forskel på både 
luftmængder og lugtbelastning af procesluften på en kødfoderfabrik og Daka 
Lunderskov. Renseforanstaltningerne kan derfor ikke betragtes isoleret og 
BREF’ens anvisninger af lugtforbrændingsanlæg og biofiltre som BAT kan 
ikke overføres til Daka Lunderskovs produktion. 
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Lugtforbrændingsanlæg er meget energikrævende og anvendes ved luft-
strømme med langt højere lugtkoncentration end hvad der er aktuelt på Daka 
Lunderskov. Biofiltre anvendes normalt til større, lavt belastede luftstrøm-
me. Vi vurderer naturligvis løbende fabrikkernes miljø-/lugtpræstation og 
har indenfor koncernen en lang række andre lugtfjernelsesmetoder, der kan 
anvendes som referencer ift. den anvendte kemiske scrubber. 
 
BREF’en påpeger en række andre tiltag, der anses som BAT. Det drejer sig 
bl.a. om: 
- Indførelse af et miljøledelsessystem (Miljø er en del af Dakas samlede 

ledelsessystem) 
- Uddannelse af medarbejderne (Er en del af Dakas medarbejderpolitik) 
- Planlagt vedligehold af produktionsudstyr mv. (Der er et IT-baseret ved-

ligeholdelsessystem) 
- Samarbejde i produktkæden (Daka samarbejder med leverandørerne) 
- Indførelse af energiledelse (Daka har energiledelse) 
- Styring af køleanlæg (Køleanlægget behovsstyres) 
- Varmegenvinding fra køleanlæg (Der er ikke mulighed for brug af yderli-

gere spildvarme) 
- Termostatventiler (Der er termostatventiler, hvor dette kan anvendes) 
- Isolering af damp- og vandrør (Relevante rørledninger m.m. er isolerede) 
- Valg af brændsel til kedler (Der anvendes CO2-neutralt brændsel og 

brændsel med relativ lav CO2-emission pr. energienhed) 
- Begrænsning af behovet for tørring (Produktet skal altså tørres) 
- Kortest mulig opbevaring af blodet inden forarbejdning (Dette efterleves) 
- Nedkøling af blodet umiddelbart efter slagtningen (Dette efterleves på 

slagterierne) 
- Kortlægning af lugtemissionen (lugtaudit) for at skabe et detaljeret kend-

skab til emissionsforholdene (Dette er sket) 
- Transport, opbevaring og forarbejdning i lukkede beholdere og systemer 

(Der anvendes lukkede systemer) 
- Afskærmning af lugtbelastede områder (De er indendørs) 
- Jævnlig rengøring af opbevaringsfaciliteterne (Dette efterleves) 
 
Produktionen på Daka Lunderskov sker i overensstemmelse med ovenståen-
de ”BAT-standard”, hvor dette er hensigtsmæssigt. Bl.a. er Daka a.m.b.a.´s 
fabrikker omfattet af et integreret ledelsessystem, der omfatter miljø, energi 
og veterinære forhold. For Daka Lunderskov er systemet certificeret iht. 
standarderne for kvalitet (ISO 9001) og energiledelse (DS 2403). Det indgår 
som en del af Dakas ledelsessystem, at der arbejdes med mål for fortsatte 
forbedringer for f.eks. energi- og miljøforhold.  
 
Der anvendes natriumhypochlorit til lugtrensning i en kemiske scrubber. 
Natriumhypochlorit optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, 
men anvendes i Lunderskov, idet det er konstateret at være det bedste middel 
til at fjerne lugt fra procesluften. Anvendelsen begrænses til et minimum. 
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Ved behov for desinfektion af procesudstyr anvendes formaldehyd, idet der 
ikke er brugbare alternativer. Forbruget er dog meget begrænset, og mulig-
hederne for at anvende et alternativt, mere miljøvenligt desinfektionsmiddel 
undersøges desuden i øjeblikket. 
 

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 
Luftforurening 
 
22. Punktkilder 
 
Efter ændring af produktionen vil der være følgende kilder til luftformige 
emissioner: 
- Punktudsugning fra diverse beholdere, sterilisator på Blosollinjen, ind-

damper mv. (primært relevant vedr. lugt), der behandles i den kemiske 
skrubber 

- Rumudsugning (primært relevant vedr. lugt) 
- Udsugning fra lagre (primært relevant vedr. lugt og organisk støv) 
- Bleedout fra naturgasbrændere i spraytørringsanlæg (primært relevant 

vedr. lugt og NOx) 
- Udsugning fra smedeværkstedet (primært relevant vedr. svejserøg) 
- Afkast fra kedelcentral (primært relevant vedr. støv, NOx, og SO2) 
 
Ændringerne i forhold til den nuværende produktion er: 
- Den kemiske skrubber belastes ikke med punktudsugninger fra sterilisa-

tionen af blodmel, idet denne proces ophører. 
- Da der skal tørres mere vand af i spraytårnene vil bleed/luftmængde her-

fra stige. 
- Der vil ikke være emissioner fra naturgasfyring fra spraytårn ved plas-

maproduktion. 
- Emissioner fra kedelcentral reduceres, idet den maksimale indfyrede 

brændselsmængde reduceres og da der etableres en ny, mindre kedel 
med LOW-NOx brænder.  

 
Der vil ikke være ændringer i sammensætningen af rumluften eller afkast fra 
lagrene. 
 
Emissionskilderne, emissionen i de enkelte afkast, renseforanstaltninger mv. 
er beskrevet yderligere i bilag 3 og i det efterfølgende afsnit. 
 
Lugt 
Rensningen af lugt fra punktudsugningerne sker ved en kemisk scrubber 
inden afkastet i 55 m skorsten. Scrubberen renser luften i to trin. I første trin 
udsættes luften for en sur vask med svovlsyre, så fortrinsvis ammoniak og 
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aminer udvaskes. På trin 1 tilsættes derudover vand - overskydende vand 
afledes til det kommunale spildevandssystem. På andet trin udsættes de til-
bageværende lugtstoffer for en kemisk iltning med hypoclorit og natriumhy-
droxid, så svovlholdige stoffer bliver iltet og frit svovl dannet. 
 
Rumudsugningen afledes urenset via afkastet på 55 m. 
 
Luften fra meltransporter mv. på lager 1 afledes efter støvrensning via 3 af-
kast på 17 m. En filtervagt giver alarm ved filterbrud. Fra lager 3 afledes 
luften fra meltransporter mv. efter støvrensning via afkastet på 55 m.  
 
Lugtkildestyrken for de enkelte processer er i størrelsesordnen: 
 
Kilde Emission 
Beholdere, sterilisatorer, inddamper mv. 10.000 – 100.000 LE/m3

Rumudsugning 2.000 LE/m3

Meltransport, aspiration og opsækning (fra hvert af de fire af-
kast) 

200 LE/m3

 
For lugt er der i 1998 foretaget en OML-beregning, som viser et lugtbidrag i 
Lunderskov By på maksimalt 4-5 LE/m3. Endelig viser en beregning fra 
1999 i forbindelse med etableringen af det nye fabriksafsnit, at lugtbidraget i 
Lunderskov By ikke vil blive øget som følge af anlægsændringerne. 
 
I januar 2004 blev der gennemført en måling af lugtemissionen før og efter 
scrubberen samt i afkastet på 55 m. Målingen gav følgende resultater: 
 
Målested Luftmængde 

Nm3/h 
Lugtemission

LE/m3
Lugtemission

LE/s 
Før scrubber 12.000 160.000 533.333 
Efter scrubber 11.200 240.000 746.667 
I afkast 64.100 51.500 916.986 

 
Med udgangspunkt i disse resultater blev scrubberen ombygget til rensning 
med natriumhypochlorit. Efterfølgende blev der i september 2004 gennem-
ført en ny lugtkortlægning, hvor effektiviteten af den kemiske scrubber igen 
blev undersøgt. Den nye måling, der bestod af to måleserier, gav følgende 
resultater: 
 

Lugtemission Målested Luftmængde 
Nm3/h LE/m3 LE/s 

Måleserie 1 
Før scrubber 7.500 12.000 25.000 
Efter scrubber 7.200 7.500 15.000 
I afkast 44.000 3.300 40.000 
Måleserie 2 
Før scrubber 6.700 17.000 31.000 
Efter scrubber 6.900 18.000 34.000 
I afkast 43.000 1.700 20.000 
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I forhold til emissionens størrelse viser de nye målinger en klar forbedring i 
form af mindsket emission både før scrubberen, efter scrubberen og i afka-
stet i forhold til januar 2004. Det betyder, at den samlede lugtemission fra 
afkastet på 55 m i september 2004 ligger under de ca. 86.000 LE/s, der var 
forudsat i miljøgodkendelsen fra 1997. Uover den generelle usikkerhed ved 
lugtmålinger vanskeliggøres sammenligningen af målingerne før og efter 
skrubberen af skrubbervæskens egenlugt.   
 
Der blev i 2004 modtaget en lugtklage, der viste sig at skyldes problemer 
med den kemiske skrubber. Efter at driften af denne er ændret er der ikke 
modtaget yderligere henvendelser vedrørende lugtgener, udover en enkelt i 
august 2007, hvor der ikke kunne fastlægges en årsag til evt. usædvanlig 
lugtemission eller efterfølgende konstateres lugt ved klagers bopæl.  
 
I forbindelse med produktionsomlægningerne i efteråret 2007 vil tryksterili-
sering af blodmelråvare i vådfasen ophøre. Samtidig vil blodmelsmængder-
ne, der skal gennemgå modning og koagulering formentlig vil blive reduce-
ret. Disse processer bidrager erfaringsmæssigt med en stor del af lugtbe-
lastningen på den kemiske skrubber. Luftmængder og lugtkoncentrationer 
for de enkelte delprocesser kendes dog ikke.  
 
Da der i stedet tørres mere vand af i spraytårnene vil luftmængden herfra 
stige (luften på spraytårnene recirkuleres, men et ”bleed” fjernes for at fjerne 
fugt og sikre nødvendig iltkoncentration). Denne luftmængde kendes ikke. 
Luften fra spraytårnene vil forsat blive kondenseret, hvorefter luften ledes til 
den kemiske skrubber og spildevandet til renseanlæg. Umiddelbart er der 
dog ikke tvivl om, at de ny processer vil medføre en mindsket belastning af 
den kemiske skrubber. 
 
I forbindelse med godkendelse af fedtforbrænding på Daka, Randers i januar 
2002 blev der på Århus Amts foranledning foretaget emissionsmålinger af 
lugten. Af målingerne foretaget ved fyring med animalsk fedt ses der en 
lugtemission, der ikke afviger væsentligt fra lugtemissionen ved fyring med 
naturgas eller gasolie. Lugtemissionskoncentrationen ved animalsk fedt jf. 
måleresultaterne er bestemt til 2.200 LE/m3, hvor den for de øvrige brænds-
ler er bestemt til mellem 900 og 3.700 LE/m3. Lugtkarakteren ved fedtfyring 
afviger endvidere heller ikke fra fyring med de øvrige brændsler, hvorfor 
lugtemissionen fra kedelcentralen ikke sammenlægges med procesluftkilder-
ne ved vurdering af lugtbidraget. Dette svarer til den hidtidige praksis for 
Daka Lunderskov. 
 
NOx
Der er ikke særskilte afkast fra brænderne i spraytørringsanlæggene, idet 
luften recirkuleres i anlæggene. Der sker dog lidt ”bleedout” for at oprethol-
de den nødvendige ilt-koncentration. Bleedout-luften, der afledes via afka-
stet på 55 m sammen med den øvrige procesluft, indeholder NOx fra natur-
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gasbrænderne. Den indfyrede effekt er 1,5 MW for brænderen på Blosol-
spraytårnet og 2,2 MW på hver af brænderne på de andre spraytårne. 
 
Emissionen af NOx fra spraytørringsanlæggenes brændere er tidligere vurde-
ret til 0,53 g/s.  
 
dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ har under forsøgsafbrændingen af fedt i 
kedelcentral i 2001 lavet emissionsmålinger af NOx. Resultaterne heraf ses 
af nedenstående tabel: 
 
Parameter  NOx  
Enhed mg/m3 (ref.)* 
Middelværdi måling 1, kedel 1 215 
Middelværdi måling 1, kedel 2 490 
Middelværdi måling 2, kedel 1 135 
Middelværdi måling 2, kedel 2 187 
Middelværdi måling 3, kedel 1 169 
Middelværdi måling 3, kedel 2 163 
Usikkerhed 5% 

(ref)* angiver tør røggas ved referencetilstanden 0°C, 101,3 kPa og 10 % ilt 
 
For NOx er der i 1996 og 1997 foretaget en OML-beregning, der viser en 
immission på henholdsvis 0,08 mg/m3 og 0,095 mg/m3. 
Den ny kedel kan overholde Luftvejlednings vejledende krav for nye kedler 
(65 mg/Nm3 ved 10 % ilt). Naturgasforbruget i den ny kedel erstatter delvist 
naturgasforbruget på spraytårnene, idet den ny kedel anvendes til indirekte 
opvarmning af spraytårn på linje 1, når direkte opvarmning ikke må anven-
des pga. humangodkendte produkter. 
 
23. Emission fra diffuse kilder 
En lugtkortlægning i januar 2004 omfattede en vurdering af diffus lugt på 
fabriksarealet. På baggrund af kortlægningen er der efterfølgende gennem-
ført en række forbedringer, bl.a. udskiftning af udligningsbeholderen på 
spildevandssystemet samt tætning af ventilationskanaler. Derudover er der 
indarbejdet en procedure, som sikrer at de væsentligste mulige diffuse lugt-
kilder løbende inspiceres. Der sker således inspektion af fabriksområdet med 
særligt fokus på spildevandsbuffertanken, ventilationskanaler og ventilatorer 
samt porte m.v. 
 
Ved normal drift giver produktionen således ikke anledning til en væsentlig 
diffus lugtemission. Opstår der utætheder i ventilationskanaler el. lign. vil 
dette kunne give anledning til diffus lugtemission, men sådanne ting udbed-
res, når de opdages. 
 
24. Afvigende emissioner ifm. opstart/nedlukning af anlæg 
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Der er ikke afvigende emissioner i forbindelse med opstart eller nedlukning 
af produktionen. 
 
25. Beregning af afkasthøjder 
Der forventes en reduktion i lugtemissionen og eksisterende afkasthøjde for 
procesluft vil således fortsat være fyldestgørende. 
 
Afkastet fra kedelcentral vil fortsat være fyldestgørende. En eksisterende 
5,6 MW kedel erstattes med 1,62 MW kedel, dvs. at den maksimale brænd-
selsmængde reduceres og massestrømmene af forskellige stoffer mind-
skes. Der anvendes samme skorsten. 
 
Spildevand 
 
26. Spildevandsteknisk beskrivelse 
Fra Daka Lunderskov afledes følgende former for spildevand: 
 Sanitært spildevand 
 Produktionsspildevand fra 

- råvarehallen 
- CIP-anlæg 
- Dekantere (ophører ifm. produktionsomlægning) 
- inddamper 
- spraytørringsanlæg 
- vakuumpumpe (udskiftes med skruevakuumpumper, der ikke bruger 

vand) 
- køletårne 
- kemisk scrubber 

 Tag- og overfladevand 
 Rejektvand fra omvendt osmose anlæg 

 
De beskrevne produktionsændringer i efteråret 2007 betyder, at der kom-
mer en ny spildevandsstrøm fra ultrafiltreringen ved plasmaproduktionen, 
dog vil hovedparten af permeatet blive tilbageført i produktet. Udledningstil-
ladelsens vilkår forventes fortsat at kunne overholdes, hvilket vil blive efter-
vist via det eksisterende egenkontrolprogram. 
 
27. Afledning af spildevand 
Produktionsspildevandet afledes via udligningsbassinet på 300 m3 til rense-
anlægget øst for virksomheden. Det har tidligere tilhørt Daka, men er over-
taget af Lunderskov Kommune pr. 1. januar 2006 (nu Kolding Kommune). 
Der er den 1. februar 2006 meddelt en spildevandstilladelse til afledning af 
spildevand fra Daka Lunderskov. 
 
 
28. Direkte udledning til recipient 
Ikke relevant. 
 
29. Næringsstofbelastning af recipient 
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Ikke relevant. 
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Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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Bilag D: Vilkår om overjordiske olietanke 6.000 – 200.000 liter 
 

1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest for anlæggets tæthed til til-
synsmyndigheden umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankat-
testen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse 
nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsy-
stemer og pipelines. (§ 25, stk. 3) 

 
2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er typegod-

kendt.  (§ 26, stk. 1) 
 
3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvindingsbo-

ringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre boringer og brøn-
de, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 27, stk. 1. nr.1) 

 
4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke kan 

fjernes. (§ 27, stk. 1, nr. 3) 
 

5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 27, stk. 1, nr. 4) 
 

6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til alle si-
der. (§ 27, stk. 1, nr. 5) 

 
7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald mod 

tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluftningsrør skal 
være ført mindst 50 cm over terræn. (§ 27, stk. 1, nr. 6)  

 
8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på tank-

attesten. (§ 27, stk. 1, nr. 7)  
 

9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved tankud-
løbet. (§ 27, stk. 3, nr. 6) 

 
10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 27, stk. 3, nr. 

1)  
 

11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalar-
men skal være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrø-
ret. (§ 27, stk. 3, nr. 2)  

12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at 
inspektion af bunden kan foretages. (§ 27, stk. 3, nr. 3) 

 
13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 5 cm. 

(§ 27, stk. 3, nr. 4)  
 

14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal etable-
res på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken. (§ 
27, stk. 3, nr. 5)  

 
15. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventuelt rest-

indhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds 
og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning 
ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning 
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om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 
uger efter sløjfningen.  (§ 29, stk. 1 og 2) 

 
16. Virksomheden skal kontrollere, at anlægget er tæt. (§ 34, stk. 1) 

 
17. Tætheden af dobbeltvæggede tanke eller rør skal kontrolleres ved over-

vågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte 
vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til alarm eller 
manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. Automatisk 
overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang årligt. Manuel 
overvågning skal ske mindst en gang ugentligt. (§ 34, stk. 2) 

 
18. I anlæg med enkeltvæggede tanke kan kontrol af tætheden ske med elek-

tronisk pejleudstyr med lækagealarm, såfremt der er tilknyttet et elektronisk 
system, der holder regnskab med påfyldte og aftappede mængder. Der 
skal mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab ud fra må-
linger med det elektroniske pejleudstyr. På baggrund af beholdningsregn-
skabet og regnskabet over tilførte og aftappede mængder skal differensen 
mellem de to regnskaber beregnes. (§ 34, stk. 3)  

 
19. Såfremt der i enkeltvæggede tanke ikke er installeret elektronisk pejleud-

styr med lækagealarm, skal der føres et regnskab over beholdning, påfyldte 
mængder og aftappede mængder eller forventet forbrug. Beholdningen op-
gøres på baggrund af pejling eller anden måling, og skal ske så ofte, som 
det er nødvendigt for at føre et pålideligt regnskab, dog mindst en gang om 
ugen. (§ 34, stk. 4)  

 
20. Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse 

med journalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er 
mindre beholdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, 
skal tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. (§ 34, stk. 5) 

 
21. Journaler og dokumentation for funktionsafprøvning skal opbevares mindst 

5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på forlangende. (§ 34, stk. 6) 
 

22. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at anlæg-
get eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. De-
suden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan bringe en eventuel 
udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlægget. (§ 36, stk. 1) 

 
23. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieproduk-

ter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden 
straks underrette tilsynsmyndigheden. (§ 36, stk. 2) 

 
24. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, 

at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske for-
urening af jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke fore-
findes væsentlige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen 
af overjordiske tanke.  (§ 37) 

 
25. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende 

virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til tankens 
ejer eller bruger.  (§ 38, stk. 2) 
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26. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankat-
testen, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt 
dokumentation for udførte reparationer og ændringer.  (§ 39) 

 
27. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., 

som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.  (§ 40) 
 

28. Virksomheden skal sikre, at anlægget tæthedsprøves og inspiceres af en 
særlig sagkyndig med følgende intervaller: ( § 42, stk. 1)  

 
 

1)Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder 
eller indvendig organisk belægning: mindst hvert 10. år.  

 
2)Tanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angi-
vet i nr. 1: mindst hvert 5. år.  

 
Hvis tankens eller rørsystemets tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres 
oftere end angivet i nr. 1 og 2.  

 
29. På anlæg, som har installeret elektronisk overvågning med lækagealarm, 

skal der ikke udføres tæthedsprøvning. (§ 42, stk. 2) 
 
30. På tanke, der er udrustet med et dobbeltvægssystem, som er tilsluttet et 

overvågningssystem, skal der ikke udføres tæthedsprøvning eller inspekti-
on.  (§ 40, stk. 3) 

 
31. Rørsystemer, som ikke er dobbeltvæggede og tilsluttet et overvågningssy-

stem, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. I 
forbindelse med dobbeltvæggede, overvågede tanke skal rørsystemer, der 
ikke indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år.  (§ 42, stk. 
4) 

 
32. Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. (§ 42, stk. 6) 

 
33. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retnings-

linierne i bilag 9 i i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. (§ 42, stk. 7) 
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Bilag E: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af 13. februar 1997, Miljøgodkendelse af Daka 
a.m.b.a., Lunderskov  
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Generelle forhold 
1   X  
Anlæg/indretning  
2 B5   Vilkåret er stadig relevant 
3 B5   Vilkåret er stadig relevant 
Drift 
4   X 
5   X 
6   X 

Vilkårene er blevet fjernet, da Daka har interne 
instrukser for modtagelse af blod 

7 B8   Vilkåret er stadig relevant 
Støj 
8  G1  Vilkåret er blevet ændret i sin udformning, men 

grænseværdierne er stadig de samme 
9   X Vilkår omhandlede en eftervisning I 1997 
Luft 
10   X 
11   X 
12   X 
13   X 
14   X 

Alle tidligere vilkår omkring luft er blevet slettet, 
og mere tidssvarende Vilkår er kommet ind I 
revurderingen. 

lugt 
15 E1   
16 E2   
17 E3   

De tidligere vilkår omkring lugt er overført til 
denne revurdering, da det forventes at der 
kommer en ny luftvejledning inden for kort tid. 

Slam 
18   X 
19   X 

Vilkårene omkring slam er blevet fjernet, da Da-
ka ikke længere driver deres eget rensningsan-
læg. 

Registering og egenkontrol  
20   X 
21   X 

Disse vilkår er blevet slette, da de ikke er rele-
vante miljømæssige. 

 
 
Miljøgodkendelse af 23. april 2002, VVM-afgørelse og miljøgodkendel-
se til anvendelse af animalsk fedt som brændsel i de to eksisterende 
kedler 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
1 B11   Vilkåret er stadig relevant 
2   X Vilkåret er slette da det ikke er relevant. 
3   X Der er i revurderingen sat nye grænseværdier 
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4   X 
5   X 

for emissionen fra fedt forbrændingen 

6  F2  Vilkåret er stadig relevant 
7   X 
8   X 

Der er sat nye vilkår i revurderingen, omkring 
måling af ilt overskuddet. 

Egenkontrol 
9   X Det er yderst sjældent Daka anvender deres 

tilladelse til at afbrænde fedt, derfor vil dette 
vilkår være irrelevant 

10   
11  

D4, D5 
 

Der er sat vilkår i revurderingen, omkrig efter-
visningen af grænseværdierne 

12   X Vilkåret er slettet, da det ikke var relevant. 
 
 
Miljøgodkendelse af 22. december 2003, Miljøgodkendelse til øget 
driftstid 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

1   X 
2   X 

Der er i forbindelse med miljøgodkendelsen fra 
2008, fjernet alle vilkår omkring driftstid. I denne 
revurdering, er der sat vilkår om registrering af 
søndagsarbejde. 

3 B9   Dette vilkår er stadig relevant 
4  B8  Der er sket en mindre omskrivning af dette vil-

kår. 
 
Miljøgodkendelse af 16. juli 2008, Miljøgodkendelse til omlægning af 

driften og ændring af driftstid. 
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
1 B1   Vilkårene er stadig relevante 
2  K2, K4 

og K5 
 Vilkåret er skrevet lidt om, så det er mere tids-

svarende. 
Luftforurening 
3   X Dette vilkår var et eftervisningsvilkår 
4  D3 og 

D4 
 Dette vilkår er ændret alt efter hvad der fyres 

med i kedlerne. 
5  D5  Der er opsat grænseværdier for B-værdierne af 

en lang række stoffer. 
Lugt 
6   X Der er valgt at overføre vilkårene fra Miljøgod-

kendelsen fra 1997. 
Støj 
7   X Der er i revurdering sat grænseværdier for støj 
8   X Det var et eftervisningsvilkår 
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Nye vilkår som følge af revurdering:   
 
Vilkår nr. Bemærkninger 

 
Generelle vilkår 
A1 Vilkår for opbevaring af afgørelse 
A2 Vilkår for orientering af tilsynsmyndighed 
Oplag 
B2 Vilkår om oplag 
B3 Vilkår omkring påfyldning af råvarer 
B4 Vilkår om opbevaring af oplag 
B6 Vilkår omkring sikring af tanke mod påkørsel 
B7 Vilkår om olieudskiller og sandfang. 
B10 Vilkår om hvad der må fyres med 
B12 Vilkår omkring journalføring over anvendt brændsel 
B13 Vilkår omkring stikprøver, som dokumentation for tungmetaller i brændselsty-

perne 
B14 Vilkår omkring ilt styring 
Omlæssehal 
C1 Vilkår omkring gulvbelægning i omlæssehallen 
C2 Vilkår omkring udendørsplads og kørselsareal 
Luftforurening 
D1 Vilkår for støv 
D2 Vilkår for afkasthøjder og luftmængder 
D3 Emissionsgrænser ved anvendelse af forskellige typer brændsel 
D4 Vilkår for kontrol af luftforurening 
D5 Vilkår for immissionsgrænser 
D6 Vilkår til kontrol af luftforurening 
Spildevand 
F1 Vilkår for afledning af spildevand 
Støj 
G2 Vilkår for kontrol af støj, infralyd og vibrationer 
G3 Vilkår for overholdelse af støjvilkår 
G4 Vilkår til definition på overholdte støjgrænser 
Affald 
H1 Vilkår for bortskaffelse af affald 
H2 Vilkår for bortskaffelse af affald 
Overjordiske olietanke 
I1 Vilkår om at bekendtgørelsen altid skal følges 
Jord og grundvand 
J1 Vilkår til beskyttelse af jord og grundvand 
J2 Krav om tæthed af opsamlingsbeholdere og nedgravede tanke og rørledninger 
J3  Vilkår for kontrol af tæthed 
Indberetning/rapportering 
K1 Vilkår omkring indberetning/rapportering 
K2 Vilkår omkring indberetning/rapportering 
K3 Vilkår omkring indberetning/rapportering 
K4 Vilkår omkring indberetning/rapportering 
K5 Vilkår omkring indberetning/rapportering 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
L1 Vilkår omkring underrettelse af Miljøcenteret i forbindelse med uheld 
L2 Vilkår omkring underrettelse af Miljøcenteret i forbindelse med uheld 
Ophør 
M1 Vilkår omkring ophør 
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Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 
Denne liste opsummerer love, bekendtgørelser og vejledninger, som er lagt 
til grund for denne afgørelse. Listen er ikke udtømmende i forhold til øvrige 
love og bekendtgørelser, som virksomheden i den daglige drift skal over-
holde.  
 
 
Lbk. nr. 1757/2006  Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
Forordning (EF) 
1774/2002 

Forordning om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som 
ikke er bestemt til konsum 

Bekg. nr. 1640/2006 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
Bekg. nr. 1641/2006 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsyste-

mer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen) 
Bekg. nr. 1353/2006
 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. 

Bekg. nr. 1515/2006
 

Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt 
regnskab 

Bekg. nr. 1634/2006 Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) 
 
Vejl. Nr. 4/1984 Vejledning om ekstern støj fra virksomheder 
Vejl. Nr. 6/1985 Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder 
Vejl. Nr. 4/1985 Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 
Vejl. nr. 5/1993 Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder  
Vejl. nr. 2/2001 Luftvejledningen  
Vejl. nr. 2/2002 B-værdivejledningen 
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http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20060175729-REGL
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/B20060164005-REGL
http://147.29.40.90/_GETDOCM_/ACCN/B20060164105-REGL
http://147.29.40.90/_GETDOCM_/ACCN/B20060135305-REGL
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/B20060151505-REGL
http://147.29.40.90/_GETDOCM_/ACCN/B20060163405-REGL
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/C19986028360-REGL
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/2002/87-7972-231-8/pdf/87-7972-231-8.PDF
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