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Påbud om ændret opgørelse og overholdelse af emissioner af VOC 

 

DuPont Nutrition Biosciences, Tårnvevej 25, 7200 Grindsted påbydes hermed, at 

vilkår C17 i revurderet miljøgodkendelse af 21. december 2009 ændres fra: 

 

Den totale emission af flygtig organisk kulstof (VOC, organisk 

forbindelser, hvis damptryk ved 293,15 K er mindst 0,01 kPa, eller som 

har en tilsvarende flygtighed under der særlige anvendelsesforhold) må 

maksimalt udgøre 15 % af input af stofferne.  

 

 Emissionen består af VOC indhold i afkastene F7, QU8 og A23.  

 

 Input af stofferne består af forbruget (nye plus genvundne flygtige 

organiske forbindelser) minus den del af stofferne, som ved kemisk 

reaktion indgår i produktionen. 

 

til: 

”Den totale emission af flygtig organisk kulstof (VOC, organiske 

forbindelser, hvis damptryk ved 273,15 K er mindre end 0,01 kPa, eller 

som har en tilsvarende flygtighed under de særlige anvendelsesforhold) 

må maksimalt udgøre 15% af input af stofferne. 

 

Emission af stofferne består af alle direkte og indirekte emission til luft, 

vand og jord. 

 

Input af stofferne består af flygtige organiske stoffer, som indgår i 

processen. I den udstrækning der anvendes genvundne flygtige 

organiske stoffer i processen, skal disse regnes som input, hver gang de 

anvendes i processen. 
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DuPont skal for hvert kalenderår opgøre input og total emission af 

flygtigt organisk kulstof for processer i pharmaafdelingen. Opgørelsen 

skal laves efter principperne i bilag 4 i VOC bekendtgørelsen
1
. 

Opgørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 1.april året 

efter opgørelsesåret, første gang inden den 1. april 2014 gældende for 

opgørelsesåret 2013.  

 

Luftemissionerne gennem afkast F7 (før og efter afbrændingsenhed), 

QU8 og A23 skal kontrolleres i henhold til vilkår C33.” 

 

 

Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. juli 2013. 

 

Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven
2
. 

  

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 

Miljøstyrelsen varslede den 11. april 2013 påbud om ændret opgørelse og 

overholdelse af emissioner af VOC. 

 

Miljøstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger til varsling af påbuddet fra 

DuPont Nutrition Biosciences Aps.  

 

Baggrund for påbuddet 

Miljøstyrelsen har konstateret, at vilkår C17 i revurderingen ikke lever op til de 

krav, der er stillet i ny bekendtgørelse om emissioner af VOC. I vilkåret er det 

defineret, hvilke emissioner der skal indgå i beregning af om VOC emissionen 

udgør mindre end 15% af input af stofferne. Denne definition er for snæver i 

forhold til definitionen i den nye bekendtgørelse. Det er således nødvendigt at 

ændre vilkåret, således at alle direkte og indirekte emissioner til luft, jord og vand 

indgår i opgørelsen, jf. definitionerne af emission og diffus emission i 

bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 4 og 5. 

 

 

Klagevejledning 

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Sundhedsstyrelsen 

 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 Miljøstyrelsen Virksomheder, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 2. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

                                                             
1
 Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler. 

Bekendtgørelse nr. 1452 af 20. december 2012. 
2
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 



 

3 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen 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 Miljøklagenævnets 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 klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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. 

 

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder, fra påbuddet er meddelt. 

 

Offentliggørelse og annoncering 

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 

Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4000 eller 

ode@mst.dk. 

 

Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 

  

 

 

Kopi til: 

Udsendelsesliste 

Billund Kommune, kommunen@billundkommune.dk 

Arbejdstilsynet, tilsynscenter 3, at@at.dk 

Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Friluftsrådet. kreds@friluftsrådet.dk 

 

  

 

Med venlig hilsen 

 
Henning Christiansen  

72 54 42 26  

hechr@mst.dk  
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