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1. INDLEDNING 
Miljøstyrelsen vurderer, at hverken virksomheden eller det projekt, som 
nærværende miljøgodkendelse omhandler, er omfattet af VVM-pligt. Det vil 
sige, at der ikke skal udarbejdes en særlig vurdering af virkninger på miljøet 
(VVM-redegørelse) for etablering af frysetørringsenhed på Chr. Hansen 
A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde. 
 
Chr. Hansen A/S, Søndre Ringvej 22, 4000 Roskilde producerer frosne 
mælkesyrebakterier til brug i levnedsmiddelindustrien. 
 
Virksomheden ønsker at flytte enheden ”frossen pakkeri” til anlægget i 
Avedøre og i stedet etablere et frysetørringsanlæg. Med den foreliggende 
afgørelse gives der miljøgodkendelse til frysetørringsanlæg, primært på de 
vilkår, der allerede fremgår af revurdering af 5. december 2008 af virksom-
hedens miljøgodkendelser af 6. oktober 1999, 30. november 2001 og 21. 
marts 2006, og af påbud af 22. februar 2013 om ændring af støjvilkår for 
Roskildeanlægget. 
 
De allerede gældende vilkår for virksomhedens miljøpåvirkninger gennem 
f.eks. støj, lugt, indretning og drift ændres dermed ikke. 
 
Den primære miljøpåvirkning fra frysetørringsanlægget er støj. Derudover 
lægges der i den miljøtekniske vurdering vægt på konsekvenserne af et 
eventuelt spild eller udslip af ammoniak ved uheld med det nye ammoniak-
køleanlæg, som etableres som en del af frysetørringsanlægget. Etablering 
af det nye ammoniakkøleanlæg gør ikke virksomheden til en risikovirksom-
hed. 
 
Hverken virksomheden eller frysetørringsanlægget, kaldet PFR (Probiotic 
Freezedrying Roskilde), er opført på bilag 1 eller 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
Ansøgningsmaterialet, som er en miljøteknisk beskrivelse af PFR, kan ses i 
bilag A. 
 
Der er allerede i revurderingen fra 2008 og de miljøgodkendelser, som den 
hviler på, vurderet, at virksomheden vil kunne drives uden væsentlige gener 
for omgivelserne og indvirkninger på miljøet, når driften sker på de vilkår, 
der er givet i disse afgørelser. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 / bilag A, ansøgning om miljøgod-
kendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed den nye aktivitet i forbindelse 
med etablering af frysetørringsfabrik i Roskilde, kaldet PFR (Probiotic Free-
zedrying Roskilde). 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 
  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
 
Indretning og drift 
B1 Driften af frysetørringsanlægget, PFR, må ikke give anledning til 

overskridelser af vilkår i revurdering af 5. december 2008 af virk-
somhedens miljøgodkendelser med ændringer meddelt med påbud 
af 22. februar 2013 om ændring af støjvilkår for Roskildeanlægget. 

 
B2 Afkast for udledning af procesluft fra PFR skal forsynes med cyklon 

og efterfølgende HEPA13 filter eller tilsvarende, som Miljøstyrelsen 
godkender.  

 
B3 Hvis det konstateres, at et HEPA-filter er utæt, eller ikke fungerer 

efter hensigten, skal produktionen stoppes i det pågældende områ-
de. 

 
B4 Der skal monteres en alarm på frekvensomformeren til ventilatoren 

på køleanlægget, som sættes til 50 % belastning, jf. vilkår D1. Alar-
men skal være koblet på ABB systemet. Alarmer logges og opbeva-
res i 6 år i systemet.  

 
B5 Der skal udendørs, i nærheden af fordampningskondensatoren, 

etableres ammoniakdetektor med tilhørende audio- og/eller visuel 
alarm. Detektoren/alarmen skal samtidig kobles til virksomhedens 
overvågningssystem. 
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Luftforurening 
Kontrol af luftforurening 

C1 Luftfiltre på procesafkast skal kontrolleres og vedligeholdes regel-
mæssigt og virksomheden skal have skriftlige procedurer/instruk-
tioner herfor. Procedurer/instruktioner bør bl.a. baseres på produ-
centens/leverandørens anvisninger og indeholde retningslinjer for 
drift og vedligehold af det enkelte filter/filtertype, herunder intervaller 
for kontrol og udskiftning af det enkelte filter. Instrukser for drift og 
vedligehold af filtre skal være lettilgængelige for driftsoperatørerne. 

 
 Resultater af lækagetest, evt. reparationer, udskiftning af filtermate-

riale mv. samt oplysninger om evt. forekommende driftsforstyrrelser 
ved filtret, skal registreres. Oplysningerne skal opbevares på virk-
somheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden 
samt på forlangende tilsendes i kopi. 

 
C2 Højeffektive luftfiltre (HEPA-filtre) skal altid kontrolleres for lækage 

senest 10 arbejdsdage efter montering og reparation. Kontrol af 
HEPA-filtre foretages på forlangende og altid, når filtret har været 
afmonteret, udskiftet eller på anden måde justeret eller repareret, 
dog mindst en gang om året.  

 
Kontrol af HEPA-filtre skal udføres som en totallækagetest efter af-
snit B.6.4 i ISO 14644-3 samt de af Miljøstyrelsen anbefalede tilføjel-
ser og præciseringer hertil, jf. bilag til 5. supplement til Luftvejlednin-
gen. Der bør anvendes en polydispers testaerosol nævnt i afsnit 
C.6.4 i ISO 14644-3, f.eks. polyalpha olefin. Acceptkriteriet er 0,05 
%. Lækagetesten skal udføres af et akkrediteret firma/en certificeret 
person eller et firma/en person som tilsynsmyndigheden kan accep-
tere. 

 
 Kontrolregel: 

Lækagen beregnes på baggrund af middelkoncentrationer før og en-
keltmålinger (evt. fra scanning af filteroverfladen) efter filtret: 

 
 Lækage = (Cefter filter / Cfør filter) × 100 %,  hvor  
 
 Cefter filter = koncentrationen i hvert målepunkt efter filter (μg/l) 
 Cfør filter  = middelkoncentrationen før filter (μg/l) 
 

HEPA-filtret er i orden hvis doseringskravet er opfyldt og lækagen i 
hvert målepunkt er mindre end eller lig med 0,05 %. Hvis dette ikke 
er opfyldt skal HEPA-filtret udskiftes og kontrolleres igen indenfor 10 
arbejdsdage. 
 
Dokumentation for kontrol af HEPA-filtre inkl. filtercertifikat skal fore-
vises eller fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Doku-
mentationen skal være tilgængelig i hele filtrets levetid, dog mindst 5 
år. 
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Testresultater kan f.eks. medtages i den årlige rapportering. Til-
synsmyndigheden skal dog underrettes hurtigst muligt, hvis accept-
kriteriet overskrides. 

 
Støj 

Støjgrænser 
D1 Driften af kølesystemet ikke må overstige 50 % af kapaciteten.  
 
Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
E1 Der skal føres journal over eftersyn af og kontrol med HEPA-filtre og 

forrensning med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger 
samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 
Journalen skal opbevares i minimum 5 år og skal være tilgængelig 
for tilsynsmyndigheden 

 
E2 Ved reparation eller vedligehold skal kølemidlet pumpes til opbeva-

ringsbeholder (eller andre dele af anlægget). Kølemidlet må ikke 
lukkes ud i omgivelsesluften.  

 
 Der skal foretages årlig kontrol af anlæggets tæthed af autoriseret 

kølemontør.  
 
 Utætheder skal udbedres straks.  
 
 Der skal føres journal over påfyldte mængder af ammoniak. 
 
E3 Der skal foretages årlig kontrol af afspærrings- og øvrige sikker-

hedsventiler. 
 
E4 Der skal foretages årlig kontrol af ammoniakdetektorer og varslings-

signaler.  
 
Der skal føres journal over eftersyn af køleanlægget, med dato for 
eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventu-
elt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Sikring af reduceret driftstid af PFR-køleanlæg 

E5 Virksomheden skal kunne dokumentere, at den reducerede driftstid 
af køleanlægget til PFR beskrevet i ansøgningsmaterialet overhol-
des.  

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
F1 Procedure for forebyggelse og håndtering af uheld med udslip af 

ammoniak fra køleanlægget til luft og kloak, skal senest 3 måneder 
efter meddelelse af denne afgørelse være indarbejdet i virksomhe-
dens beredskabsplan.  

 
F2 Som en del af opfølgningen på uheld med/spild af ammoniak fra 

PFR’s køleanlæg skal virksomheden foranstalte TV-inspektion af be-
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rørte kloaker – betingelserne i vilkår 24 i revurderingen skal følges. 
Ligeledes skal berørt belægning kontrolleres en ekstra gang i forhold 
til vilkår 23 i revurderingen. Resultat af opfølgende kontrol og plan for 
eventuel reparation sendes til Miljøstyrelsen hurtigst muligt og senest 
tre måneder efter uheldet. Reparationsplaner skal kunne accepteres 
af tilsynsmyndigheden. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

Chr. Hansen A/S har den 15. juni 2012 indsendt ansøgning og siden sup-
plerende oplysninger af flere omgange til brug for sagens behandling. En 
oversigt over oplysningerne er vedlagt som bilag E. 

Det produkt, som produceres hos Chr. Hansen A/S, Roskilde, er udeluk-
kende frosne mælkesyrebakterier til brug i levnedsmiddelindustrien. Chr. 
Hansen A/S, Roskilde, producerer halvfabrikata business to business, for 
deres HHN division (Human Health & Nutrition), efter pharma-grade ret-
ningslinier vedrørende hygiejne og validering, hvilket er et kundekrav.  

 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Virksomheden er omfattet af en revurdering af 5. december 2008 af miljø-
godkendelse. Revurderingen omfatter miljøgodkendelsen af 6. oktober 
1999, og to tillægsgodkendelser (fra den 30. november 2001 og den 21. 
marts 2006), der alene vedrører tilladelse til at gennemføre aerob fermente-
ring. Ét vilkår i revurderingen er ændret med påbud af 22. februar 2013 om 
ændring af støjvilkår for Roskildeanlægget. 
 
Nærværende miljøgodkendelse omfatter alene den nye aktivitet i forbindel-
se med frysetørringsfabrik, kaldet PFR (Probiotic Freezedrying Roskilde). 
 
Miljøpåvirkningerne fra PFR er som udgangspunkt reguleret af Chr. Hansen 
A/S, Roskildes revurdering af 5. december 2008 af miljøgodkendelse. I 
nærværende miljøgodkendelse stilles derfor kun supplerende vilkår i det 
omfang, at revurderingen ikke har kunnet tage højde for PFR’s miljøpåvirk-
ninger og derfor ikke har dækkende vilkår. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de største (potentielle) miljøpåvirkninger fra PFR 
er støj og potentielt udslip af ammoniak fra udendørs del af nyt køleanlæg.  
 
Virksomhedens samlede støjbelastning af omgivelserne forventes at forbli-
ve indenfor de eksisterende støjvilkår under forudsætning af, at præmisser-
ne i ansøgningsmaterialet overholdes. Virksomheden er adviseret om, at 
der efterfølgende vil blive forlangt dokumentation for dette, jf. eksisterende 
vilkår. 
 
Denne afgørelse tager udgangspunkt i beholder og rørføring med ca. 1000 l 
ammoniak placeret ca. 5 m fra skel. For at minimere risikoen for udslip af 
ammoniak og for at reducere miljøpåvirkningerne, hvis det alligevel sker, 
stilles vilkår om forebyggelse af uheld, og sekundært om forberedthed, 
d.v.s. skademinimering og afhjælpning. 

 

 
 



   

 11 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Ifølge Kommuneplan og lokalplaner ligger Chr. Hansen A/S i et erhvervsom-
råde, der er omgivet af center- og boligområder. Roskilde Kommune oplyser 
den 12. hhv. 17. september 2012, at hverken planforhold eller de trafikale 
forhold er ændret i forhold til beskrivelsen i/forudsætningerne for revurde-
ringen i 2008 af virksomhedens miljøgodkendelser. 
 
Natura 2000 
Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestem-
melser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens1 § 7 foretage 
en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væ-
sentlig. 
 
De nærmeste Natura 2000-områder er område nr. 136, Roskilde Fjord, som 
ligger mere end 2,5 km væk, og område nr. 151, Ramsø Mose, som ligger 
mere end 5,5 km fra virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer, at etablering og 
drift af PFR ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder. 
 
Roskilde Kommune oplyser den 17. september 2012, at etablering og drift 
af PFR ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på bilag IV-arter.  
 
3.2.2 Generelle forhold 
Vilkår i nærværende miljøgodkendelse er omfattet af den otteårige retsbe-
skyttelse, mens vilkår i revurderingen fra 2008, som omfatter hele virksom-
heden (og også PFR) ikke er det. Revurderingsvilkår er f.eks. givet for virk-
somhedens samlede støjbidrag. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Bl.a. for at skabe plads til PFR flyttes frost-pakkeri til sitet i Avedøre. I den 
forbindelse fjernes tank til flydende kvælstof. Værksted er ligeledes flyttet ud 
af bygningen, hvor PFR skal etableres, for at skabe plads.  
 
Emissionsbegrænsende udstyr 
På Chr. Hansen A/S etableres emissionsbegrænsende udstyr, der skal sik-
re at forureningen fra virksomhedens produktion kan overholde luftvejled-
ningens krav til begrænsning af forurening. Tilstedeværelse af dette udstyr 
ligger til grund for vurderingen af miljøpåvirkningerne fra virksomheden. 
Chr. Hansen A/S må derfor ikke tage emissionsbegrænsende udstyr som 
f.eks. filtre og cykloner ud af drift, uden at Miljøstyrelsen har foretaget en 
vurdering af ændringen. Der fastsættes vilkår om dette i afgørelsen. 
 
Sikring af reduceret drift af køleanlæg 
En forudsætning for, at virksomheden kan overholde støjvilkår er, at kølean-
lægget maksimalt kører med 50 % belastning. Efter aftale med virksomhe-
den stiller Miljøstyrelsen vilkår om, at virksomheden skal montere en alarm 
på frekvensomformeren til ventilatoren på køleanlægget, som sættes til 50 

                                                
1
 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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% belastning. Alarmen er koblet på ABB systemet. Alarmer logges og op-
bevares i 6 år i systemet. Problematikken behandles også under punkt 
3.2.7. Støj. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Af ansøgningsmaterialet fremgår, at de 2 procesafkast til organisk støv, 
som PFR forsynes med, er monteret med cyklon og efterfølgende HEPA13 
filter. Øvrige afkast er rumventilation.  
 
Mælkesyrebakterierne er placeret i hovedgruppe 1, klasse II i luftvejlednin-
gen.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at krav i luftvejledningen om begrænsning af emis-
sion af mælkesyrebakterier sikres overholdt, når der stilles vilkår om for-
rensning og HEPA 13-filter på procesafkast. 
 
3.2.5 Lugt 
Ændringen fra frost-pakkeri til frysetørringsenhed forventes ikke at medføre 
nævneværdige ændringer i virksomhedens lugtemissioner som beskrevet i 
forudsætningerne for revurderingen i 2008 af virksomhedens miljøgodken-
delser. Ved miljøtilsyn den 20. september 2012 oplyste virksomheden, at 
der på dette tidspunkt ikke var modtaget lugtklager i indeværende år. Miljø-
styrelsen meddeler ikke lugtvilkår. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der er ikke fastsat krav til spildevandsforhold i miljøgodkendelserne. Roskil-
de Kommune er spildevandsmyndighed. 
 
3.2.7 Støj 
Ekstern støj fra virksomheder reguleres efter Miljøstyrelsens vejlednin-
ger2,3,4,5,6 om støj. Som udgangspunkt er den planlagte anvendelse af omgi-
velserne bestemmende for den tilladelige støjbelastning fra en virksomhed. 
Der skal dog tages hensyn til den faktiske anvendelse, såfremt den er mere 
støjfølsom end den planlagte anvendelse. Andre forhold, som f.eks. bag-
grundsstøj, virksomhedens etableringstidspunkt og økonomiske formåen, 
kan imidlertid også influere på de støjgrænser, der fastsættes for den enkel-
te virksomhed. 
 
Der er i revurderingen fastsat vilkår om, at Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænser for etageboligområder skal overholdes – også ved de på det tids-
punkt planlagte boliger. Med påbud af 22. februar 2013 om ændring af støj-
vilkår for Roskildeanlægget er der også taget højde for den nyligst planlagte 
udvikling af nærområdet, herunder Musicon-området. Miljøstyrelsen vurde-
rer derfor, at virksomhedens eksisterende støjgrænser er tilstrækkelige. 

                                                
2
 Ekstern støj fra virksomheder (nr. 5/1984), kaldet ”støjvejledningen” 

3
 Måling af ekstern støj fra virksomheder (nr. 6/1984) 

4
 Beregning af ekstern støj fra virksomheder (nr. 5/1993) 

5
 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder (nr. 3/1996) 

6
 Ekstern støj i byomdannelsesområder (nr. 3/2003) / Jf. Miljøstyrelsens vejledning om eks-

tern støj i byomdannelsesområder (nr. 3/2003) 
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Reduceret drift 
Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at forudsætningen for overholdelse af 
gældende støjkrav i revurderingen er, at: ”Anlægget er i drift 24 timer i døg-
net. Ventilatorhastigheden reduceres til 50 % af den maksimale ydelse ved 
hjælp af frekvensstyring. 
I henhold til leverandørens oplysninger er køletårnets samlede lydeffektni-
veau LWA = 70 dB, re. 10-12 W, ved 50 % kapacitet.” Miljøstyrelsen stiller 
derfor vilkår om, at driften af kølesystemet ikke må overstige 50 % af kapa-
citeten. 
 
Udflytningen af frost-pakkeri vil være med til at give plads i eksisterende 
støj-vilkår for hele virksomheden. Virksomheden oplyser, at det nye køletårn 
dimensioneres efter, at virksomheden fremadrettet skal kunne overholde 
deres gældende støjvilkår. Støjdæmpende tiltag, f.eks. vibrationsdæmp-
ning, indkapsling og materialevalg til bygningsdele, er beskrevet i ansøg-
ningsmaterialet og de supplerende oplysninger. Beregning af ekstern støj 
indgår også i det fremsendte materiale.  
 
Miljøstyrelsen har bl.a. ved tilsyn den 20. september 2012 varslet, at mulig-
heden i revurderingens vilkår 16 om at kræve støjmåling til dokumentation 
for overholdelse af gældende støjgrænser vil blive benyttet, når PFR er 
etableret og i drift. Det forventes at ske ultimo 2013 eller primo 2014. 
 
Lavfrekvent støj 
Lavfrekvent støj kan stamme fra mange forskellige støjkilder som f.eks. ven-
tilations- og køleanlæg, kompressorer og dieselmotorer, vibrationssigter, 
fyringsanlæg og transformere. Det er ikke kun tunge og store maskiner der 
kan forårsage lavfrekvent støj. Dårligt dæmpede luftafkast fra f.eks. et støv-
sugeranlæg kan også udsende støj i frekvensområdet <100 Hz7. 
 
Virksomheden har ikke i de eksisterende miljøgodkendelser vilkår for lavfre-
kvent støj. Miljøstyrelsen vurderer, at der er støjkilder på Chr. Hansen A/S, 
der kan udsende lavfrekvent støj. Der er dog ikke på tilsyn konstateret lav-
frekvent støj, ligesom tilsynsmyndigheden ikke har modtaget klager eller 
henvendelser om lavfrekvent støj. Miljøstyrelsen vil derfor ikke fastsætte 
vilkår til lavfrekvent støj. Hvis der opstår gener fra lavfrekvent støj kan for-
holdet reguleres ved meddelelse af vilkår efter miljøbeskyttelseslovens § 
41, da Chr. Hansen A/S ikke har retsbeskyttelse med afgørelsen om revur-
dering. 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ og anvisninger. Derudover er der vilkår i 
revurderingen om bl.a. maksimalt oplag af affald på virksomheden. Virk-
somhedens affaldsproduktion forventes ikke at stige markant med ændrin-
gen fra frost-pakkeri til PFR. Der er derfor ikke stillet yderligere vilkår herom 
i denne miljøgodkendelse. 

                                                
7
 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø (nr. 9/1997). Orientering fra Miljøsty-

relsen 
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3.2.9 Overjordiske tanke  
PFR er understøttet af et kølesystem bestående af bl.a. et køletårn og en 
fordampningskondensator, begge placeret udenfor bygningen, der skal hu-
se selve frysetørringsenheden. Systemet rummer i alt 2500 l ammoniak, 
kølemiddel R717, men er sektioneret, så det ved brud eller uheld er muligt 
at afspærre hver af delene. Volumen af ammoniakbeholderen ved fordamp-
ningskondensatoren er 1010 l. Den forbindes med først køletårnet og der-
næst frysetørringsenheden inde i bygningen via rørføring i rørbro i 3 m’s 
højde, udført i materiale godkendt til at kunne modstå påkørsel af truck. 
Størstedelen af de resterende ca. 1500 l ammoniak vil være i de tre behol-
dere placeret i det nye kompressorrum inde i bygningen. 
 
Der er i revurderingen i 2008 af virksomhedens miljøgodkendelser vilkår 
om, at udendørs tanke til opbevaring af flydende råvarer og hjælpestoffer er 
beskyttet mod påkørsel. Der er ligeledes vilkår om sikring af vedligeholdel-
sesstand af tanke og rørsystemer. Disse vilkår omfatter således tank til 
ammoniak i forbindelse med fordampningskondensatoren og tilhørende 
rørsystemer. 
 
Ammoniak findes på Miljøstyrelsens Liste over Farlige Stoffer med klassifi-
cering: 

R10  Brandfarlig 

T; R23 Giftig; Giftig ved indånding 

C, R34 Ætsende; Ætsningsfare 

N; R50 Miljøfarlig; Meget giftig for organismer, der lever i vand 

Det er således vigtigt, at ammoniak ikke slipper ud i større mængder til om-
givelserne. Sådanne udslip sker typisk ved uheld i forbindelse med service-
ring, påkørsel eller mangelfuld vedligeholdelse af den udendørs del af an-
lægget. I miljøgodkendelsen lægges vægt på sikring af en passende over-
vågning og vedligehold af køleanlægget. 

 
Om påfyldning og sikring mod påkørsel oplyser virksomheden den 20. de-
cember 2012: 

 Ammoniak påfyldes tanken ved fordampningskondensatoren via en på-
fyldeslange. De slanger som leverandøren benytter til påfyldning, bliver 
trykprøvet og godkendt hvert år. Almindelig efterfyldning foregår via tryk-
flaske (max. 40 kg). Førstegangspåfyldning vil foregå fra lille tryktank. Vi 
iværksætter i den forbindelse en intern overvågning for at fjerne enhver 
mulighed for ulykkesrisiko. Der er vedhæftet en instruktion for korrekt 
påfyldning, som leverandøren har udarbejdet og følger. Påfyldning fore-
går overvåget og beskyttet af pullerter (se nedenfor). Der placeres ind-
dæmningsudstyr og maske i nærheden. Leverandøren foretager årligt 
lovpligtigt eftersyn af hele kølesystemet - jf. eksempel på servicerapport 
for udført service i Avedøre fra juni 2012 (red.: vedhæftet mail af 20/12-
12).  
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 Foran pladsen, hvor tanken er placeret, er der opstillet faste pullerter for 
at forhindre påkørsel (samme sikkerhedsniveau som på Avedøre siten). 
Disse pullerter er eksisterende, og var opstillet mod påkørsel af nitrogen 
tanken, der før var placeret på samme fundament, som vi nu placerer 
fordampningskondensatoren og ammoniaktanken på.  

 
 
PFR’s kølesystem er ikke forbundet med sites øvrige kølesystem, det vil p.t. 
sige FDR’s (fermenteringens) kølesystem. Virksomheden har ikke foretaget 
konsekvensberegning af udslip. 
 
Udendørs brud eller spild af ammoniak vil løbe ud på den faste belægning i 
gården. Her vil en del fordampe, typisk 10-15 %, indtil belægningen er ned-
kølet til – 33 oC (ammoniaks kogepunkt) eller lavere og resten vil fordampe 
relativt langsomt eller løbe i nærliggende regnvandsbrønd. Regnvands-
brønden er afløbsmæssigt forbundet med regnvandsbrønd placeret foran 
kedelrum i gården. Afløbet herfra ender i en samlebrønd placeret parallelt 
med afløbsstrengen mellem de to regnvandsbrønde. Samlebrønden rum-
mer 18 m3 og er etableret som forsinkelsesbassin ved heftigt regnvejr. 
Eventuelt ammoniaktilløb ved uheld vil kunne samles her og pumpes op 
kontrolleret og tilledes neutraliseringsanlægget. Her neutraliseres til dagligt 
spildevand indeholdende ammoniak (fra pH stabilisering af fermenterings-
processen) med brug af saltsyre. Alternativt vil ammoniakudslippet i samle-
brønden kunne opsamles og bortskaffes eller fortyndes ned til under 6 % 
vandig opløsning. 
 
Indtil et spild har afkølet omgivelserne til -33 oC vil ammoniak fordampe. 
Ammoniakgas er ved normale temperaturer lettere end atmosfærisk luft, 
men ved lav temperatur dannes en kold og tung gassky, som bliver liggen-
de ved jordoverfladen. Skyen vil bestå af ammoniakgas, vanddråber med 
opløst ammoniak, atmosfærisk luft og eventuelt ammoniakdråber. Miljøsty-
relsen stiller vilkår om, at forhold ved ammoniakudslip (f.eks. hvad skal 
medarbejderne gøre) skrives ind i virksomhedens beredskabsplan. 
 
Tilstand af ammoniakrør kontrolleres som en del af tankgårdsrundering, 
beskrevet i virksomhedens API jobkort AO-nøgle 053890. 
 
Gængse tærskelværdier for ammoniak 
Ammoniak kan lugtes ved 5 ppm og skaber noget irritation efter 5 minutters 
eksponering til 72 ppm.  
 
De amerikanske myndigheder har fastsat en IDLH (’immediately dangerous 
to life or health’) grænseværdi for ammoniak på 300 ppm. IDLH er den kon-
centration, hvor eksponering i op til 30 minutter medfører hverken død, al-
vorlige sundheds effekter eller begrænser evnen til at flygte.  
 
Til vurdering af oftere forekommende hændelser (hændelsesfrekvens i stør-
relsesorden ned til 10-3 pr. år) bruges f.eks. AEGL-3 (Acute Exposure 
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Guideline Levels, level 3) som grænseværdi8. AEGL-3 angiver den luftbårne 
koncentration af et stof, over hvilken det forventes, at den almindelige be-
folkning, herunder følsomme personer kan opleve livstruende sundheds-
skadelige virkninger eller død. Ved f.eks. en eksponeringstid på f.eks. 10 
min. er tærskelværdien 2700 ppm. 
 
Der stilles vilkår om, at der udendørs, i nærheden af fordampningskonden-
satoren, etableres ammoniakdetektor med tilhørende audio- og/eller visuel 
alarm. Alarmen skal samtidig kobles til virksomhedens overvågningssystem 
for at sikre reaktion i henhold til virksomhedens beredskabsplan. Niveau for 
alarm kan f.eks. sættes til 300 ppm ammoniak. 
 
Chr. Hansen A/S, Roskilde, er ikke en risikovirksomhed, og Miljøstyrelsen 
vurderer, at vilkår i denne afgørelse sammen med revurderingen vil give 
barrierer, der reducerer risikoen for større uheld tilstrækkeligt til, at der ikke 
stilles vilkår med grænseværdier for ammoniakkoncentration ved udslip eller 
med krav om beregninger af konsekvenser af udslip.  
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Frysetørringsprocessen er et ekstra trin i forædlingen af virksomhedens 
produkt (som fortsat ikke er det endelige produkt, der sælges til forbruge-
ren). Der forbruges ikke, og oplagres derfor heller ikke, yderligere råvarer i 
f.m. frysetørringen. Den udendørs del af det nye ammoniakoplag er be-
handlet ovenfor i afsnit 3.2.9 Overjordiske tanke. Der er i revurderingen bl.a. 
vilkår om, at overjordiske tanke skal stå på et varigt stabilt underlag. Miljø-
styrelsen vurderer, at der ikke er behov for vilkår udover de i revurderingen 
meddelte. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Roskilde Kommune oplyser, at de trafikale forhold ikke har ændret sig i for-
hold til beskrivelsen i/forudsætningerne for revurderingen i 2008 af virksom-
hedens miljøgodkendelser. Virksomheden vurderer, at antallet af lastbiler til 
og fra virksomheden ikke ændres væsentligt i forhold til grundlaget for re-
vurderingen fra 2008. Støjvilkårene fra 2008 med ændringspåbud af 22. 
februar 2013 gælder fortsat for virksomhedens samlede støjbidrag, herun-
der støj fra intern transport.  
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Virksomheden indrapporterer årligt via Grønt Regnskab og affaldsregistret. 
Derudover fremsendes diverse dokumentation efter aftale, f.eks. rapport 
over TV-inspektion af kloak. Miljøstyrelsen vurderer, at de eksisterende vil-
kår for indberetning, rapportering og dokumentation generelt er tilstrækkeli-
ge. 
 

                                                
8
 MST-rapport, link til Bilag B http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/D861A553-E3B9-475D-A226-

18A19B116A52/0/BilagBToxicitet.pdf , hvoraf det også fremgår, at ”AEGL-3 svarer meget 
nøje til værdier for LC 0,1 (dvs. den koncentration eller dosis hvor der forventes at 0,1 pro-
cent af populationen vil dø)” og ”LC10 bruges især ved fastsættelse af sikkerhedsafstande 
baseret på sjældne hændelser (hændelsesfrekvens i størrelsesorden ned til 10-5 per år)”. 

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/D861A553-E3B9-475D-A226-18A19B116A52/0/BilagBToxicitet.pdf
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/D861A553-E3B9-475D-A226-18A19B116A52/0/BilagBToxicitet.pdf
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Dog stiller Miljøstyrelsen vilkår om, at virksomheden skal kunne dokumente-
re at HEPA-filtre og forrensning fungerer, at den reducerede driftstid af kø-
leanlægget til PFR beskrevet i ansøgningsmaterialet overholdes, og at be-
lægninger og kloak ekstraordinært kontrolleres i relevant omfang efter spild. 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Chr. Hansen A/S er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse i Miljø-
beskyttelseslovens § 39a og 39b. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er vilkår i revurderingen om, at virksomheden skal drives, så uheld fo-
rebygges. 
 
Miljøstyrelsen stiller vilkår om, at virksomheden senest tre måneder efter 
meddelelse af denne afgørelse skal have udarbejdet procedure for både 
forebyggelse og håndtering af uheld med udslip af ammoniak fra kølean-
lægget til luft og kloak. 
 
Som supplement til eksisterende vilkår 24 og 23 om planlagt årlig kon-
trol/inspektion af barriere mod jordforurening stiller Miljøstyrelsen vilkår om, 
at kloaker berørt af et ammoniakudslip skal TV-inspiceres hurtigt og ekstra-
ordinært efter spild. Det er her lagt til grund, at spildet har haft en vis stør-
relse, hvis det når kloak/afløbssystem. Ligeledes skal belægningen kontrol-
leres efter retningslinjerne i vilkår 23 i revurderingen. Vilkåret om opfølgning 
på spild indeholder tidsfrist for reparationsplan og krav om at den skal kun-
ne accepteres af Miljøstyrelsen inden iværksættelse. 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Heller ikke efter etablering af PFR med tilhørende ammoniakkøleanlæg er 
virksomheden omfattet af bekendtgørelsen om kontrol med risikoen for stør-
re uheld med farlige stoffer, da den totale mængde ammoniak på virksom-
heden er under 5 tons. Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteterne hos Chr. 
Hansen A/S ikke kan sammenlignes med de aktiviteter, som er beskrevet i 
bekendtgørelsen og dermed ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
3.2.16 Ophør 

Der er vilkår i revurderingen om, at ved ophør af driften, skal området brin-
ges tilbage til en tilfredsstillende tilstand. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
BREF-dokument for køleanlæg omhandler kun vand/luft-kølesystemer. El-
lers henvises til revurderingen fra 2008. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Roskilde Kommune oplyser i høringssvar af 24. april 2013, at de ikke har 
yderligere bemærkninger til (endeligt udkast til) miljøgodkendelsen.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på mst@mst.dk den 
12. september 2012. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Der er foretaget høring af ejendommens ejer, der i dette tilfælde er virksom-
heden selv, i henhold til forvaltningsloven. Der er modtaget høringssvar på 
begge de fremsendte høringsudkast, hvilket også fremgår af bilag E, Liste 
over sagens akter. 
 
I høringssvar af 24. oktober 2012 til første udkast oplyser Chr. Hansen A/S 
som supplement til vurderingspunkt 3.2.11 om til- og frakørsel:  
”Det er hensigten at adskille de 2 kulturfabrikker (Avedøre og Roskilde) i så 
udstrakt grad som muligt. Når det frosne pakkeri i Roskilde lukker, vil trafik-
ken til Avedøre med frosne kulturer forsvinde. Dvs. vi opnår en reduceret 
trafikbelastning. Omvendt vil Roskildeanlægget i en overgangsperiode pro-
ducere mejerikulturer (som de har gjort hidtil) til Avedøre underlagt den ek-
sisterende godkendelse, da Avedøre har behov for at have en buffer i.f.m. 
ombygningsprojektet og inden PFR står færdig. Det vil medføre transport af 
mejerikulturer i bulk til Avedøre. Derfor vil trafikken kunne være på niveau 
med det som er gældende i den eksisterende godkendelse med forventning 
om at det reduceres på sigt. Lukkes det ene af de to frostlagre i Roskilde, 
når et nyt frostlager er etableret i Avedøre i 2014, vil Roskilde sandsynligvis 
have brug for at benytte sig af Avedøres frostlager i mindre udstrækning. De 
varer som vil blive kørt til Avedøre i den forbindelse vil blive sendt afsted på 
samme biler, som Roskilde modtager råvarer med fra Avedøre, hvorfor det-
te ikke bør medføre øget trafikbelastning.”. 
 
I høringssvar af 8. maj 2013 til endeligt udkast oplyser Chr. Hansen A/S 
som supplement til vurderingspunkt 3.2.4 om Luftforurening: 
”CH noterer sig, at der i afsnit 3.2.4 Luftforurening henleder mælkesyrebak-
terier under hovedgruppe 1, kl. II.  
I miljøgodkendelsen fra 2008 for Avedøre matriklen er anvendt Tørt støv 
som vilkårsgrundlag, hvilket også er argumenteret for i svaret på første ud-
kast til miljøgodkendelse fremsendt pr. mail d. 24/10/2012. Anvendes ho-
vedgr. 1, kl. II opnås en emissionsgrænseværdi på 2,5 mg/m3 og B-værdi 
på 0,001 mg/m3. 

mailto:mst@mst.dk
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CH noterer sig, at der er tilføjet 2 ekstra vilkår vedr. ammoniak kontrol, som 
ikke var med i første udkast til miljøgodkendelse modtaget af mst d. 
01/10/2012, men varslet i mail af 21/12/2012 på baggrund af uddybende 
spørgsmål til ammoniak sikkerhed. CH anerkender formålet med de ekstra 
2 vilkår.” 
 
 
Miljøstyrelsens overvejelser på baggrund af de afgivne høringssvar 
Virksomhedens bemærkning til vurderingspunkt 3.2.11 om til- og frakørsel 
underbygger Miljøstyrelsens vurdering af, at eksisterende støjvilkår fra 2008 
med ændringspåbud af 22. februar 2013 er tilstrækkelige og kan overhol-
des. 
 
Virksomhedens bemærkning til vurderingspunkt 3.2.4 om luftforurening no-
teres. B-værdien for mælkesyrebakterier fremgår af Miljøstyrelsens Miljø-
projekt nr. 1252/2008, Supplement til B-værdivejledningen 2008, link: 
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/u
dgiv/publikationer/2008/978-87-7052-864-1/html/default.htm . 
Uanset indplaceringen af mælkesyrebakterier er det fortsat Miljøstyrelsens 
vurdering, at krav i luftvejledningen om begrænsning af emission af mælke-
syrebakterier sikres overholdt, når der stilles vilkår om forrensning og HEPA 
13-filter på procesafkast. 

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-864-1/html/default.htm
http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-864-1/html/default.htm
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Virksomhedens bemærkning til de to ekstra vilkår om ammoniak kontrol 
tages som udtryk for, at virksomheden er opmærksom på sikkerheden om-
kring håndtering af ammoniak og nødvendigheden af barrierer til forebyg-
gelse af uheld og minimering af skaden, hvis det alligevel sker.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til revurdering af 5. december 2008 af 
virksomhedens miljøgodkendelser af 6. oktober 1999, 30. november 2001 
og 21. marts 2006, og af påbud af 22. februar 2013 om ændring af støjvilkår 
for Roskildeanlægget og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der 
er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte revurdering overhol-
des. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af listepunkt D210:  

Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller 

a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellem-
produkter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, 

b) tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgatorer og stivel-
sesderivater, herunder til levnedsmiddelindustrien, 

hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke 
er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1. (s) 

 
PFR falder ind under listepunkt for virksomheden. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen kan blive revurderet i overensstemmelse med gældende 
regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse af en 
bilag 2-virksomhed kan revurderes fra 8 år efter, at godkendelsen er med-
delt. Revurderingen kan således ske fra i 2021. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Efter etablering af PFR er virksomhedens totale oplag af ammoniak 3,5 t. 
Virksomheden er derfor ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Vilkår, der 
regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Hverken virksomheden eller PFR er opført på bilag 1 eller 2 i VVM-
bekendtgørelsen.  
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4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af natura-2000 områder, og Roskilde 
Kommune vurderer, at etablering og drift af PFR ikke vil have væsentlig 
indflydelse på bilag IV-arter. Etablering af PFR er derfor ikke omfattet af 
reglerne i habitatbekendtgørelsen. Se afsnit 3.2.1 for detaljer. 

 

4.2 Øvrige afgørelser 

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser/revurderinger 
fortsat: Revurdering af 5. december 2008 af virksomhedens miljøgodken-
delser af 6. oktober 1999, 30. november 2001 og 21. marts 2006, og påbud 
af 22. februar 2013 om ændring af støjvilkår for Roskildeanlægget. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

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

geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksom-
heder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 19. juni 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og for alle andre klagere, herunder 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 

mailto:mst@mst.dk
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ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder be-
handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Embedslægeinstitutionen Sjælland, e-post sjl@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, e-post dn@dn.dk 
Friluftsrådet, e-post fr@friluftsraadet.dk  
Roskilde Kommune, e-post asserb@roskilde.dk og Gunillasr@roskilde.dk 

mailto:sjl@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:asserb@roskilde.dk
mailto:Gunillasr@roskilde.dk
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 

Her indkopieres ansøgning af 15. juni 2012 om miljøgodkendelse af fryse-
tørringsanlæg, samt udvalgte supplerende oplysninger. 
 
 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed 

Kort i målestoksforholdene 1:1133 og ca. 1:200 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (planforhold) 

Temakort over virksomhedens omgivelser svarer til bilag i ændringspåbud 
om støjvilkår i revurderingen fra 2008 af miljøgodkendelser. 
 
 

Bilag D: Lovgrundlag – Referenceliste 

 
 

Bilag E: Liste over sagens akter 
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse 
 
       
      
 


