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Opstart af revurdering af miljøgodkendelser og varsel af miljøtilsyn på 
Danisco A/S i Grindsted  
 
I godkendelsesbekendtgørelsen1 er der krav om, at tilsynsmyndigheden 
regelmæssigt og mindst hvert 10. år skal tage i-mærkede virksomheders 
miljøgodkendelser op til revurdering.  
 
Første revurdering skal dog finde sted, når der er forløbet 8 år efter, at virk-
somheden er godkendt første gang. 
 
”Rammegodkendelse af Danisco Ingridients, Grindsted, samt tilladelse til 
udledning af spildevand til Grindsted Å fra virksomheden”, udstedt den 25. 
maj 1999 af tidligere Ribe Amt, er virksomhedens første samlede miljøgod-
kendelse og er 10 år gammel. Rammegodkendelsen skal derfor revurderes 
i indeværende år. 
 
Revurdering af rammegodkendelsen vil dog ikke resultere i revision af vilkår 
vedrørende virksomhedens udledning af spildevand til Grindsted Å, idet 
Ribe Amt har revideret spildevandsudledningstilladelsen den 12. december 
2006.  
 
Danisco Grindsteds sikkerhedsrapport skal revurderes i 2010. Revurdering 
af rammegodkendelsen vil derfor heller ikke resultere i revision af vilkår ved-
rørende virksomhedens risikoforhold. 
 
Formålet med revurdering af rammegodkendelsen er bl.a. at gennemgå den 
samlede virksomhed for at sikre, at virksomhedens drift baseres på bedste 
tilgængelige teknologi (BAT), og at vilkårene i godkendelsen er i overens-
stemmelse med gældende lovgivning og praksis. 
 
Som indledning på revurderingen var Miljøcenteret til et møde hos Danisco i 
Grindsted den 16. juni 2009, for blandt andet at aftale det tidsmæssige for-
løb af revurderingen. Denne tidsplan fremgår af bilag 1. 
 

                                                
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
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I forbindelse med revurderingen planlægger Miljøcenter Odense at gennem-
føre i alt 7 miljøtilsyn omfattende hele virksomhedens fabriksanlæg og sam-
lede emissioner. Tidspunktet for og hvilke anlæg/emner der er omfattet af 
de enkelte tilsyn fremgår af bilag 2. 
 
Hovedformålet med anlægstilsynene er at kontrollere om virksomheden 
drives og er indrettet i overensstemmelse med vilkår i virksomhedens gæl-
dende miljøgodkendelse. 
 
Ved hvert tilsyn vil Miljøcenter Odense være repræsenteret af en 1. og en 2. 
sagsbehandler. Miljøcenteret skal i øvrigt gøre opmærksom på, at virksom-
heden har ret til at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter forvalt-
ningslovens § 82. 
 
Med dette brev er tilsynene varslet i overensstemmelse med reglerne i rets-
sikkerhedsloven3. 
 
Miljøcenteret fører miljøtilsyn med virksomheden i overensstemmelse med 
§ 66, stk. 2 i miljøbeskyttelsesloven4. 
 
 
Hvis virksomheden har spørgsmål til denne henvendelse, er I velkommen til 
at kontakte undertegnede. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Susan L. Vinkel 
Kemiingeniør  

                                                
2 Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007: ”§ 8. Den, der er part i en sag, kan på 
ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndighe-
den kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgø-
relse.  
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., gælder ikke, hvis partens interesse i at kunne lade sig 
repræsentere eller bistå findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private 
interesser, eller hvor andet er fastsat ved lov.” 
 
3 Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsind-
greb og oplysningspligter. 
 
4 Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse 
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