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Påbud om kontrol af absolutfiltre på afkast  
 
Miljøcenter Odense giver hermed Danisco Grindsted påbud om årlig kontrol 
af absolutfiltre på luftafkast omfattet af vilkår C19, C20 og C23 i revurdering 
af miljøgodkendelse fra 21. december 2009. Med denne afgørelse ændres 
vilkår C36 i revurdering af miljøgodkendelse fra 21. december 2009  
 
fra: 
 

”Absolutfiltre skal kontrolleres en gang hvert år eller en gang 
hvert andet år, afhængig af filtrenes belastning. Virksomheden 
indsender senest den 1. maj 2010 en vurdering af belastnin-
gen af de enkelte filtre. Tilsynsmyndigheden afgør på bag-
grund af denne kontrolhyppigheden for det enkelte filter.” 

 
til: 
 

”Absolutfiltre skal kontrolleres en gang hvert år.” 
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 31. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Påbudet blev varslet til Danisco Grindsted med brev fra 24. august 2010 
med opfordring til at udtale sig i sagen, således at virksomhedens syns-
punkter kan indgå i miljøcenterets overvejelser om et eventuelt påbud.  
 
Danisco Grindsted har den 25. august 2010 oplyst, at de ikke har bemærk-
ninger til det varslede påbud. 
 
Baggrund for varsel om påbud 
I afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse fra 21. december 2009 er 
det i vilkår C36 fastsat, at absolutfiltre på luftafkast skal kontrolmåles hvert 
eller hvert andet år. Frekvensen skal fastsættes på baggrund af en redegø-
relse om belastningen af filtrene, som Danisco skulle udarbejde inden den 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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1. maj 2010. Miljøcenteret har modtaget redegørelse om filtrenes belast-
ning. Af denne fremgår det, at filtrene er i drift i meget varieret tidsrum, de 
fleste dog en stor del af døgnet eller flere gange pr. døgn. Det er Daniscos 
opfattelse, at det ikke er driftstiden, men systemopbygning, produktegen-
skaber og vedligeholdelse, der er afgørende for filtrenes levetid og dermed 
for frekvensen for kontrolmåling. Danisco mener på denne baggrund, at 
kontrol af filtrene hvert andet år er tilstrækkeligt. Systemopbygning og vedli-
geholdelse er beskrevet i et fremsendt udkast til instruktion for HEPA-filtre. 
 
I luftvejledningen2 afsnit 3.2.3.1 er det anført, at der bør foretages for-
rensning med filtre med forholdsvis ringe filterbelastning. Det er således 
forudsat, at systemet er opbygget, således at der er en meget lav belastning 
af HEPA-filteret. I 5. supplement til luftvejledningen3 er det anført, at kontrol-
frekvensen på 1 gang pr. år kan lempes for filtre, som ikke er i daglig drift. 
På denne baggrund er det miljøcenterets opfattelse, at det er driftstiden, 
som er afgørende for om kontrolfrekvensen på 1 år kan lempes. Miljøcente-
ret finder ikke, at det fremsendte materiale kan begrunde en lempelse af 
den i vejledningen angivne kontrolfrekvens. 
 
Klagevejledning  
Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af  

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

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

eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, 
at de ønsker underretning om afgørelsen  

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 29. oktober 2010 inden kl. 16.00. Vi videre-
sender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
  
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet.  
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.  
 
 
 
 
                                                 
2 Luftvejledningen, Vejledning nr. 2, 2001 fra Miljøstyrelsen 
3 5. supplement til Luftvejledningen – Revision af afsnit 3.2.3.1 og 5.4.5, Miljøstyrelsen den 
24. oktober 2006 
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Med venlig hilsen 
 
 
Henning Christiansen 
7254 8427 
hechr@ode.mim.dk  
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Danisco Grindsted, Tårnvej 25, 7200 Grindsted 
Billund Kommune, kommunen@billundkommune.dk  
Arbejdstilsynet, at@at.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst,dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk  
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