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1. INDLEDNING 
 
Hamlet Protein A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af et termisk 
oxidationsanlæg. Virksomheden producerer sojaprotein og er beliggende på 
Saturnvej 51 i Horsens. 
 
Hamlet Protein blev i miljøgodkendelsen af den 14. december 2007 pålagt 
at reducere emissionen af det gasformige organiske stof A fra virksomhe-
den pga. for høj koncentration i fællesafkastet fra virksomhedens seks pro-
duktionslinjer.  
 
Hamlet Protein har i brev af den 30. oktober 2007 anmodet om, at oplysnin-
gen om navnet for stof A holdes fortrolig af konkurrencemæssige hensyn. 
Miljøstyrelsen Virksomheder har vurderet, at anmodningen er berettiget. 
Stoffet tilhører hovedgruppe 2 organiske stoffer klasse III i henhold til Luft- 
og B-værdivejledningen. 
 
Da immissionsbidraget af det organiske stof A overalt i omgivelserne har 
været meget mindre end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi (B-værdi) 
for det pågældende stof, har der ikke været en sundhedsskadelig risiko for-
bundet med den hidtil høje emissionskoncentration. Virksomheden har si-
den 2007 arbejdet på at finde den rigtige løsning på problemet, hvilket er 
foregået i løbende dialog med Miljøstyrelsen Virksomheder. 
 
Virksomheden er nået frem til, at den rigtige løsning både energimæssigt og 
miljømæssigt er at etablere et termisk oxidationsanlæg til afbrænding af 
afkastluften med de organiske stoffer.   
 
Da de organiske stoffer har en betragtelig brændværdi, vil det være muligt 
at foretage afbrændingen med et meget lille naturgasforbrug og samlet set 
opnå en energibesparelse på virksomheden ved udnyttelse af den energi, 
der genereres ved destruktionen af de organiske stoffer i afkastluften. Ener-
gibesparelsen vurderes at udgøre 25 %. 
 
Da virksomhedens lugtemission skyldes organiske nedbrydningsprodukter i 
afkastluften, vil også lugtbidraget reduceres kraftigt ved etableringen af det 
termiske oxidationsanlæg. 
 
Miljøstyrelsen Virksomheder har foretaget en VVM-screening af projektet og 
truffet afgørelse om, at det ikke er VVM-pligtigt. 
 
Da eneste hjælpestof, som anvendes i anlægget, er en mindre mængde 
naturgas til opstart af anlægget efter nedlukning, vil etablering af anlægget 
ikke give anledning til øget transport til og fra virksomheden.  
 
Der forventes heller ikke et øget støjbidrag fra virksomhedens faste kilder 
efter etablering af det termiske oxidationsanlæg. 
 
Grænseværdierne for emissionerne til luft fra det termiske oxidationsanlæg 
er fastlagt i henhold til retningslinjerne i Luftvejledningen og BAT (bedst 
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tilgængelige teknik) for luftrensningsområdet, samt målinger foretaget på et 
tilsvarende anlæg på virksomhedens fabrik i USA. 
 
Det vurderes, at anlægget kan drives uden væsentlige gener for omgivel-
serne.  
 
Ved etablering af anlægget elimineres udledningen af ca. 3500 tons organi-
ske stoffer om året, som er med til at danne jordnær ozon, såkaldt fotoke-
misk luftforurening, der kan give plante- og materialeskader. 
 

Samlet set må forventes en større NOx-emission fra virksomheden efter 
etablering af det termiske oxidationsanlæg. Det nærmeste habitatområde 
ligger ca. 5 km fra virksomheden, og en beregning af den samlede kvælstof-
deposition i dette område viser, at den er uvæsentlig, samt at forøgelsen af 
virksomhedens bidrag til depositionen er forsvindende, fordi udledningen af 
NOx fra det termiske oxidationsanlæg sker gennem en meget høj skorsten. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 og bilag E, ansøgning om miljøgod-
kendelse, godkender Miljøstyrelsen Virksomheder hermed, at Hamlet Prote-
in A/S etablerer et termisk oxidationsanlæg til forbrænding af ca. 115.000 
Nm3/h luftstrømme fra produktionslinjerne indeholdende organiske stoffer. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelses-
loven. Godkendelsen gives som et tillæg til de gældende godkendelser, jf. 
pkt. 4.1.1. Vilkårene er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendel-
sens dato. 
 
Afgørelsen omfatter desuden en ændring af kontrolvilkårene for lugt (vilkår 
12 og 13) i miljøgodkendelsen af den 19. november 2003. Det nye kontrol-
vilkår for lugt meddeles som påbud i henhold til § 41 i miljøbeskyttelseslo-
ven. Vilkåret er mærket med * og er ikke retsbeskyttet. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften af det termiske oxidationsan-

læg 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. 

 
A3  Det termiske oxidationsanlæg skal indrettes og drives som beskrevet 

i ansøgningen (bilag E) og afsnit 3 bortset fra de ændringer, der 
fremgår af nedenstående vilkår. 

 
A4  Hvis der foretages ændringer i forhold til det godkendte projekt, skal 

godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse 
ændringer, og reviderede projektbeskrivelser og – tegninger skal 
fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er 
godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før godken-
delsesmyndighedens accept foreligger. 

 
Indretning og drift 
 
B1 Afkastet fra det termiske oxidationsanlæg skal ske via den eksiste-

rende 80 meter skorsten. 
   
B2 Destruktion af organiske stoffer må ikke påbegyndes, før anlæggets 

optimale driftsbetingelser er opnået. 
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B3  Drift af det termiske oxidationsanlæg skal overvåges ved kontinuert 
registrering af temperatur i forbrændingskammeret samt i til- og af-
gang fra anlægget.  

 
B4 Produktionstimer med henholdsvis normal drift af det termiske oxi-

dationsanlæg og udetid skal registreres. Udetiden må i et kalender-
år maksimalt udgøre 5 % af produktionstiden.  

 
B5 Oxidationsanlægget skal forsynes med udstyr til automatisk måling 

(AMS-måling) og registrering af koncentrationen af TOC i luftafgan-
gen fra anlægget.  

 
B6 Samtlige data for AMS-målingerne skal løbende vises på en skærm 

og registreres. Timeværdier, døgnværdier og gns. for kalendermå-
ned for TOC-koncentrationen i afgangen skal ligeledes kunne vises 
på skærmen.  

 
B7 Udstyr til AMS-måling og temperaturmåling skal serviceres og ved-

ligeholdes regelmæssigt af kvalificeret personale i overensstemmel-
se med fabrikantens anvisninger. Der skal føres journal. 

 
B8 Driftsinstruktion skal være tilgængelig i umiddelbar nærhed af udstyr 

til AMS-måling. 
 
B9 Måleinstrumenterne til AMS-måling og temperaturmåling skal kali-

breres i henhold til fabrikantens anvisninger. Dato og resultat skal 
føres til journal. 

 
B10 Der skal første gang, senest 2 måneder efter det termiske oxidati-

onsanlæg er sat i drift, og herefter hvert år udføres parallelmålinger 
af TOC som præsentationskontrol ved et akkrediteret laboratorium. 

 Der skal føres journal.  
 
B11 Målested i luftafgangen fra anlægget skal være indrettet i overens-

stemmelse med retningslinjerne i Luftvejledningens kapitel 8. 
 
B12 Alle registreringer (temperatur, TOC, driftstimer, udetid, by-pass-tid 

samt beregnede time-, døgn- og månedsværdier for TOC i afgan-
gen) og journaler skal være tilgængelige for og på forlangende ind-
berettes til tilsynsmyndigheden. Materialet skal opbevares på virk-
somheden i mindst 5 år. 

 
 
 
 
 
 



 

 7 

 
 
Luftforurening 
 

Afkasthøjder og luftmængder 
C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de 

værdier, der er anført her: 
 

Afkast 
fra 

Nr. 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3 våd luft/time) 

80 meter skorstenen  40 80 115.000 

  
Afkasthøjder måles over terræn. 

 
Emissionsgrænser 

C2 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænsevær-
dier, målt som timemiddelværdier. 

 

Afkast 
fra 

Nr. Stof 

Emissionsgrænse 
(mg/Nm3 tør gas 
ved aktuel oxy-
genkoncentration) 

80 meter skorstenen 40 
Total gasformigt 
organisk carbon 
(TOC)  

100  

  
Nitrogenoxider (NOx 
beregnet som NO2) 

100  

  
Carbonmonooxid 
(CO)  

50  

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den 
luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 
kPa, tør gas). 

   
 

Immissionskoncentration 
C3 Virksomhedens samlede bidrag til luftforureningen i omgivelserne 

(immissionskoncentrationen) må ikke overskride den angivne græn-
seværdi (B-værdi): 

 

Stof 
B-værdi 
mg/m3 

TOC  0,1 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i 
luften udenfor virksomhedens område. 
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Kontrol af luftforurening 

C4       Virksomheden skal inden 3 måneder, efter at godkendelsen er taget  
i brug, gennem målinger dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 
C1 og C2 er overholdt. Det gælder dog ikke TOC, som er underlagt 
AMS-kontrol.  

 
Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gen-
nemført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger 
om driftsforholdene under målingen.  
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 
 
Herefter skal der udføres en årlig præstationskontrol efter samme 
retningslinjer.  
 
Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 
85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert 
andet år for dette eller disse stoffer. 
 
Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 

Stof Metode1 

Total gasformigt organisk 
carbon (TOC)  

MEL-07 

Nitrogenoxider (NOx be-
regnet som NO2) 

MEL-03 

Carbonmonooxid (CO)  MEL-06 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndighe-
den har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må 
højst være 10% af grænseværdierne. 
 

                                                 
1 Metodeliste fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium 
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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 tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan 
der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af 
virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal 
ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

 
C5       Måling af TOC skal foretages som kontinuert måling efter neden-  
            nævnte retningslinjer. Måletiden er en time. 
 

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen- 
nemsnit af samtlige 1-timesmålinger i løbet af kontrolperioden er  
mindre end eller lig med grænseværdien. Kontrolperioden er en  
kalendermåned, dog regnes perioder uden emission af det på- 
gældende stof ikke med til kontrolperioden. 

 
Overskrides en enkelt 1-timesmåling emissionsgrænsen med en fak-
tor 3, skal tilsynsmyndigheden inden 14 dage underrettes herom. 
Der skal samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke 
foranstaltninger, der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige 
overskridelser. Endvidere skal der gennemføres en intensiveret 
overvågning af det forureningsbegrænsende udstyr efter nærmere 
aftale med tilsynsmyndigheden. 
 

Lugt 
 

Kontrol af lugt 
*D1      Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger  

skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 11 i miljøgodkendel-
sen af den 19. november 2003 er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
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eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke 
afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal ud-
føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50%, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det geometriske gen-
nemsnit af måleseriens lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virk-
somheden. 
 

Ophør 
E1 Ved ophør af driften af det termiske oxidationsanlæg skal der træffes 

de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening 
af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig 
tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger 
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før drif-
ten ophører helt eller delvist. 

 
 
 



 

 11 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Hamlet Protein har den 13. marts 2012 fremsendt en ansøgning om miljø-
godkendelse af et termisk oxidationsanlæg til afbrænding af procesluft fra 
virksomhedens proceslinjer for at reducere emissionen af organiske gas-
formige stoffer fra virksomheden. En revideret ansøgning er fremsendt den 
9. maj 2012 (bilag E). 
 
Da der er tale om etablering af en renseforanstaltning, som samtidig giver 
mulighed for energibesparelse, vurderer Miljøstyrelsen Virksomheder, at 
projektet er en væsentlig forbedring af de miljømæssige forhold, idet der 
ved etablering af anlægget elimineres en udledningen af ca. 3500 tons or-
ganiske stoffer om året fra virksomhedens proceslinjer. Det er stoffer, der er 
med til at danne jordnær ozon, såkaldt fotokemisk luftforurening, der kan 
give plante- og materialeskader. 
 
Dog må der forventes en større NOx-emission ved produktion af varme ved 
afbrænding af de organiske nedbrydningsprodukter i afkastluften end ved 
forbrænding af ren naturgas. 
 
En beregning af kvælstofdepositionen i det nærmeste habitatområde, som 
ligger ca. 5 km fra virksomheden, har dog vist, at det samlede nedfald af 
kvælstof hidrørende fra virksomhedens produktion vurderes som værende 
uvæsentligt, og merbelastningen er forsvindende (se afsnit 3.2.1).  
 
Samlet set vurderes, at virksomheden har valgt en optimal teknik til be-
grænsning af emissionen af organiske stoffer. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Hamlet Protein A/S er beliggende i byzone. Arealet er omfattet af lokalplan 
nr. 170 af juli 2004 - delområde A, der kun må anvendes til erhvervsformål. 
Inden for delområdet må kun etableres virksomheder, som har specielle 
arealbehov og særlige krav til tunge vejtransporter. 
 
Endvidere kan der i delområde A placeres virksomheder, der af miljømæs-
sige årsager (støj og spildevand) ikke kan placeres i nærheden af boliger. 
 
Virksomheden ligger midt i delområde A og er omgivet af andre industrivirk-
somheder og åbne marker. Der er god afstand til boligområder. 
 
Nærmeste habitatområde er Bygholm Ådal (habitatområde nr. 236), som 
ligger ca. 5 km nordvest for virksomheden.  
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I henhold til Miljøministeriets basisanalyse for det pågældende habitatområ-
de 2 udgør den samlede kvælstofdeposition på naturområderne i habitatom-
rådet mellem 18 og 26 kg N/ha pr. år alt afhængig af den lokale husdyrtæt-
hed og naturområdernes overfladeruhed. Kun for naturtypen surt overdrev, 
som ikke er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, og 
hvor der kun er observeret én forekomst i området, er den høje ende af tå-
legrænseintervallet for den samlede kvælstofbelastning overskredet.   
 
Der er som tidligere nævnt foretaget en konservativ beregning af kvælstof-
depositionen i habitatområdet fra virksomhedens drift efter etablering af det 
termiske oxidationsanlæg. Beregningen viser, at nedfaldet vil udgøre min-
dre end 0,14 kg N/ha pr. år.  
 
Såfremt der i beregningen tages højde for, at der ved etablering af det ter-
miske oxidationsanlæg kan spares ca. 25 % af virksomhedens samlede 
forbrug af naturgas, viser supplerende beregninger, at merbelastningen 
som følge af etablering af det termiske oxidationsanlæg er ca. 0,01 kg N/ha 
pr. år, hvilket Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer som værende ubetyde-
ligt. 
 
Horsens Kommune har i et høringssvar af den 31. maj 2012 og opfølgende 
mail af den 1. juni 2012 oplyst, at det vurderes, at kvælstofbidraget ikke vil 
medføre tilstandsændringer i naturområder omfattet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, samt at kommunen ikke har kendskab til forekomst af bilag IV-
arter i nærområder.  
 
Horsens Kommune har desuden oplyst, at etablering og drift af anlægget 
ikke vurderes at udgøre nogen risiko for grundvandsressourcen i området. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Godkendelsen bortfalder, hvis det termiske oxidationsanlæg ikke er sat i 
drift inden 2 år fra godkendelsens dato. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Der er stillet en række vilkår, som har til formål at sikre en optimal drift og 
hermed hindre en utilsigtet emission fra det termiske oxidationsanlæg. 
 
Der er givet tilladelse til, at anlægget ikke er i drift i op til 5 % af produktions-
tiden. Det vurderes at være acceptabelt, idet afkastluften udledes gennem 
en 80 meter høj skorsten. Der vil i disse perioder derfor ikke forekomme 
sundhedsskadelige koncentrationer i de nære omgivelser, og B-værdierne 
vil være overholdt med god margen.  
 
3.2.4 Luftforurening 
Hamlet Protein blev i miljøgodkendelsen af den 14. december 2007 pålagt 
at reducere emissionen af det gasformige organiske stof A fra virksomhe-
den pga. en høj koncentration af stoffet i fællesafkastet fra virksomhedens 
seks produktionslinjer. Virksomheden har valgt at afbrænde afkastluften i et 
                                                 
2 Natura 2000 – basisanalyse H 236 Bygholm Ådal, rev. 2007 af Miljøministeriet, Miljøcenter 
Århus. 



 

 13 

termisk oxidationsanlæg. Som støttebrændsel bl.a. ved opstart af anlægget 
anvendes naturgas. Det vil være muligt at genvinde varme fra anlægget, 
som kan anvendes i produktionen, hvor forbruget af naturgas vil falde med 
ca. 25 %.  
 
Foruden de gasformige organiske stoffer vil afkastluften indeholde støv af 
sojaprotein.  
 
Emissionsgrænseværdierne for forbrændingsluften fra det termiske oxidati-
onsanlæg er fastsat med udgangspunkt i de vejledende grænseværdier i 
kapitel 10 i Luftvejledningen for termiske oxidationsanlæg til destruktion af 
organiske opløsningsmidler og målinger på virksomhedens tilsvarende fa-
brik med et termisk oxidationsanlæg i USA.  
 
TOC 
Grænseværdien for TOC er sat til 100 mg TOC/Nm3 svarende til 96-97 % af 
den maksimale koncentration, som tilføres anlægget (midlet over en time). I 
henhold til BREF-noten for spildevands- og luftrensning 3 er BAT for termisk 
oxidation en reduktion på 95-99 % af VOC-indholdet. 
 
Desuden er der i henhold til Luftvejledningen (afsnit 5.3.3.3.1) stillet vilkår 
om kontinuert registrering af TOC i afgangsgassen fra det termiske oxidati-
onsanlæg, idet massestrømmen af organisk stof før rensning er større end 
25 kg TOC/h. 
 
Immissionsgrænseværdien (B-værdien) for TOC er fastlagt til 0,1 mg/m3 i 
overensstemmelse med Luftvejledningens retningslinjer for termiske oxida-
tionsanlæg. En OML-beregning har vist, at såfremt emissionsgrænseværdi-
en er overholdt, vil immissionsbidraget højest udgøre ca.10 % af B-værdien. 
 
NOx 
Emissionsgrænseværdien for NOx i afkastet fra det termiske oxidationsan-
læg er i forhold til Luftvejledningen skærpet fra 200 mg/Nm3 til 100 mg/Nm3. 
Målinger på afkastet fra det termiske oxidationsanlæg på virksomhedens 
nystartede fabrik i USA, som svarer til en af de seks produktionslinjer på 
fabrikken i Horsens, har vist ca. 15 mg/Nm3. Dog er målingen udført ved en 
produktionskapacitet på ca. 50 % og ved en ca. 50 % større luftmængde. 
Målingen er derfor vejledende men er vurderet at være så retningsgivende, 
at grænseværdien kan skærpes fra 200 til 100 mg/Nm3. 
 
En OML-beregning af den samlede immission af NO2 fra virksomhedens 11 
naturgasbrændere og det termiske oxidationsanlæg har vist, at B-værdien 
på 0,125 mg/m3 i miljøgodkendelsen af den 19. november 2003 fortsat er 
overholdt uden for skel. Beregningen er baseret på en emissionsgrænse-
værdi for NOx på 125 mg/m3 for energianlæg, som er ældre end 2001 og 65 
mg/m3 for de to nyere anlæg på linje 5 og 6.  

                                                 
3 “Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste 
Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sector February 2003” 
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/5802E550-6570-40B0-B73D-
9694E91CB29A/0/cww_bref_0203.pdf 
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CO 
Emissionsgrænseværdien for CO i afkastet fra det termiske oxidationsan-
læg er i forhold til Luftvejledningen ligeledes skærpet fra 100 mg/Nm3 til 50 
mg/Nm3, idet målinger fra USA har vist ca. 6 mg/Nm3. Dog er den måling 
også udført ved en produktionskapacitet på kun ca. 50 % og ved en ca. 50 
% større luftmængde. Målingen er derfor vejledende men er vurderet at 
være så retningsgivende, at grænseværdien kan skærpes fra 100 til 50 
mg/Nm3. 
 
Andet 
Da luften fra procesanlæggene filtreres i posefilter inden afbrænding i det 
termiske oxidationsanlæg, vil der kun være en mindre mængde sojaprotein i 
luften, som afbrændes. Det vurderes, at mængden er ubetydelig og ikke vil 
give anledning til at stille yderligere grænseværdier. Desuden vurderes so-
japrotein at være sammenlignelig med flere af de affaldsprodukter, som er 
omfattet af biomassebekendtgørelsen (f.eks. ubehandlet korn og ubehand-
let frø). For halm- og biomassefyr stilles kun emissionsgrænser for NOx og 
CO. 
 
Der er stillet krav om kontrolmåling af afkastluften fra oxidationsanlægget 
efter indkøring af anlægget for at sikre, at emissions- og immissionsgræn-
seværdierne er overholdt. Der skal desuden foretages en årlig kontrolmåling 
af NOx og CO. 
 
3.2.5 Lugt 
Efter etablering af den 80 meter høje skorsten i 2008 har virksomheden ikke 
haft problemer med at overholde lugtgrænseværdierne i omgivelserne. Ved 
etablering af det termiske oxidationsanlæg vil lugtbidraget, som skyldes de 
organiske nedbrydningsprodukter i afkastluften, blive yderligere reduceret i 
omgivelserne. Kontrolvilkårene for lugt i miljøgodkendelsen af den 19. no-
vember 2003 er derfor ændret, således at der kun skal foretages lugtmålin-
ger og -beregninger på forlangende fra tilsynsmyndigheden. 
 
3.2.6 Spildevand 
Virksomheden har oplyst, at mængden af kondensat fra skorstenen ikke 
ændres som følge af etablering af det termiske oxidationsanlæg, idet tem-
peraturen i skorstenen vil være på samme niveau som nu. 
 
Virksomheden har desuden oplyst, at kondensatet vil have et mindre ind-
hold af forurenende stoffer end tidligere pga. den høje temperatur i oxidati-
onsanlægget. 
 
Der er derfor ikke behov for at ændre virksomheden tilslutningstilladelse til 
det kommunale renseanlæg. 
  
3.2.7 Støj 
Der forventes ikke et øget støjbidrag fra virksomheden ved etablering af det 
termiske oxidationsanlæg. Virksomheden har oplyst, at der på taget af pro-
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duktionsbygningen etableres 6 nye ventilatorer i isolerede kabinetter til er-
statning for 11 gamle ventilatorer i tilsvarende kabinetter. I grundplan etab-
leres i forbindelse med oxidationsanlægget en ny ventilator. Til gengæld vil 
den eksisterende ventilator til skorstenen kun være i drift, når oxidationsan-
lægget er ude af drift, dvs. den nye ventilator ikke er i drift.  
 
Der er ikke tidligere foretaget støjkortlægning på virksomheden, idet Miljø-
styrelsen Virksomheder ved tidligere besøg ikke har observeret væsentlige 
støjgener i omgivelserne. Virksomheden ligger desuden i et område, som 
kun må anvendes til erhvervsformål, og inden for delområdet må kun etab-
leres virksomheder, som har specielle arealbehov og særlige krav til tunge 
vejtransporter (støjgrænse på 70 dB(A)). Miljøstyrelsen Virksomheder vur-
derer derfor, at etablering af det termiske oxidationsanlæg ikke vil give an-
ledning til overskridelse af grænseværdierne for støj. 
 
3.2.8 Affald 
Ikke relevant, da der ikke fremkommer affald i forbindelse med drift af det 
termiske oxidationsanlæg. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Ikke relevant, da virksomheden anvender naturgas. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Der er ikke risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med drift 
af det termiske oxidationsanlæg, idet der ikke håndteres faste eller flydende 
stoffer. 
 
3.2.11 Til- og frakørsel 
Der vil ikke være transport forbundet med drift af det termiske oxidationsan-
læg, idet der som eneste råvare anvendes naturgas som støttebrændsel. 
  
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Der er ikke stillet vilkår om årlig indberetning af oplysninger om anlæggets 
drift. Til gengæld er der vilkår om, at oplysningerne skal være tilgængelige 
på virksomheden i 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 
 
3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Ikke relevant. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Ingen bemærkninger. 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden har oplyst, at under normale driftstilstande er koncentratio-
nen af organiske stof i lufttilgangen til det termiske oxidationsanlæg maksi-
malt 10 % af LEL, og at den højeste koncentration, som vil forekomme, hvis 
produktionsanlægget har været stoppet i længere tid, er under 25 % af LEL. 
 
På forespørgsel fra Miljøstyrelsen skriver Beredskabsstyrelsen i mail af den 
7. november 2012: ”Ifølge Beredskabsstyrelsens vilkår skal forbrændings-
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anlægget være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgø-
relse nr. 612 af 25. juni med senere ændringer om indretning af tekniske 
hjælpemidler. Det medfører, at anlægget er indrettet således at det ikke 
indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed, når det installeres og vedlige-
holdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med bestem-
melserne. 
 
Yderligere viser de fremsendte beregninger fra virksomheden, at man i pro-
cessen max. kommer op på 25 % af LEL. Derfor vurderer Beredskabssty-
relsen umiddelbart ikke, at der er en forhøjet eksplosionsrisiko, der kan 
medfører et krav om etablering af gasdetektering med afbrydelse ved kritisk 
værdi. 
 
Hvis der skulle ske en brand eller eksplosion, så er der i vilkårene fastsat 
afstands krav for at minimere risikoen for brandspredning. 
 
Hvis formålet er at forebygge risiko for forurening i omgivelserne, må kravet 
om gasdetektering stilles af miljømyndigheden.” 
 
Miljøstyrelsen har derfor ikke stillet vilkår om gasdetektering i tilgangen til 
anlægget.  
 
3.2.16 Ophør 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsen er der stillet vilkår, der sikrer, at 
der ved eventuelt ophør af driften af det termiske oxidationsanlæg træffes 
de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Virksomheden har valgt at rense afkastluften fra proceslinjerne i et termisk 
oxidationsanlæg. Virksomheden har gennem de sidste 4 år undersøgt og 
afprøvet forskellige metoder bl.a. rensning i kulfilter samt at fjerne det orga-
niske stof fra processen ved at ændre steriliseringsmetoden. 
 
Virksomheden har valgt termisk forbrænding frem for katalytisk forbrænding 
pga. risikoen for driftsproblemer som følge af forurening af katalysatoren. 
 
Med den valgte løsning forventes en reduktion på 96-97 % af indholdet af 
organiske stoffer i afkastluften, hvilket er i god overensstemmelse med kra-
vene i den relevante BREF-note3, som Hamlet Protein dog ikke er omfattet 
af, da BREF-noten kun omfatter kemisk industri. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Der er foretaget høring af Horsens Kommune. 
Kommunens bemærkninger er indarbejdet i afsnit 3.2.1. 

                                                 
3 Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste 
Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical 
Sector February 2003 
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Desuden er Beredskabsstyrelsen blevet forespurgt med hensyn til nødven-
digheden af overvågning af koncentrationen af organiske stoffer i tilgangen 
til det termiske oxidationsanlæg. Svaret er indarbejdet i afsnit 3.2.15. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i på Miljøstyrelsens 
hjemmeside den 15. maj 2012. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
De ændrede kontrolvilkår for lugt har været varslet overfor virksomheden i 
form af udkast til godkendelse og i overensstemmelse med reglerne i miljø-
beskyttelseslovens § 75 (e-mail af den 9. november 2012). 
Virksomheden havde ingen bemærkninger til udkastet til afgørelse. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C. 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelser af 
hhv. den 19. november 2003 og den 14. december 2007 og gives under 
forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som 
vilkår i førnævnte godkendelser overholdes. 
 
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 J 101. ”Industriel udvinding eller  
fremstilling af protein eller pektin” i godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen.  
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen 
Det termiske oxidationsanlæg er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
4.1.5 VOC-bekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen. 
 
4.1.6 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Etablering af et 
anlæg til termisk forbrænding af afkastluften i fællesafkastet er desuden 
omfattet af bilag 2, pk. 14 i nævnte bekendtgørelse, idet der er tale om en 
ændring på en eksisterende virksomhed. Miljøstyrelsen har foretaget en 
screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og 
der er den 22. november 2012 truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke 
er VVM-pligtigt. 
 
Etableringen af det termiske oxidationsanlæg, som er en renseforanstalt-
ning, vil ikke ændre virksomhedens produktion. Emissionen af lugtende 
gasformige organiske stoffer samt støv vil blive elimineret. Forbrændings-
produkterne fra anlægget ledes ud gennem den eksisterende 80 meter høje 
skorsten. Da der kan spares naturgas på virksomhedens øvrige energian-
læg, vil der ske en reduktion af NOx og CO-immissionen i nærområderne. 
Luftforureningen fra oxidationsanlægget vil endvidere kunne overholde de 
vejledende grænseværdier. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
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4.1.7 Habitatdirektivet  
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projek-
tet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes 
at kunne påvirke Natura 2000-områder eller konkrete bilag IV arter væsent-
ligt. Nærmeste Natura 2000-område er Bygholm Ådal (nr. 236), som ligger 
ca. 5 km nordvest for virksomheden. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

- Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af den 19. no-
vember 2003 

- Miljøgodkendelse af etablering af en ny produktionslinje, en 80 
meter høj skorsten samt udvidelse af færdigvarelageret af den 
14. december 2007 

 
I forbindelse med meddelelse af godkendelsen bortfalder hhv. vilkår C3 i 
afgørelsen af 26. februar 2009 vedr. forlængelse af tidsfrist for indsendelse 
af teknisk/økonomisk handlingsplan for reduktion af stofemissionen samt 
den del af vilkår C1 og C2 i miljøgodkendelsen af den 14. december 2007, 
som vedr. afkast nr. 40 (80 meter skorstenen).  
 
Desuden bortfalder vilkår 12 og 13 i miljøgodkendelsen af den 19. novem-
ber 2003, idet disse vilkår erstattes af vilkår D1 i nærværende afgørelse. 

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 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklage-
nævnet  
 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 skal sendes til Miljøstyrelsen, Ly-
seng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar.mst.dk. Klagen skal være modtaget 
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senest den 20. december 2012 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.  

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 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

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

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen 
i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Miljøgodkendelse: 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljø-
klagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, 
der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette 
dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Revurdering: 
En klage over revurderingen af vilkår 12 og 13 i miljøgodkendelse af den 
19. november 2003 har opsættende virkning for vilkår D1, med mindre Na-
tur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved dom-
stolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentlig-
gjort afgørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Hamlet Protein A/S, svp@hamletprotein.dk; ba@hamletprotein.dk 
Byrådet i Horsens Kommune, horsens.kommune@horsens.dk 
Horsens Kommune, teknikogmiljo@horsens.dk; hpw@horsens.dk 
Horsens Kommune, Brand og Redning, sst@horsens.dk 
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, midt@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet Kreds Søhøjlandet, soehoejlandet@friluftsraadet.dk 
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Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love  

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbe-
kendtgørelsen), nr. 486 af 25. maj 2012 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 
2010 
Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske for-
bindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og 
anlæg (VOC-bekendtgørelsen), nr. 350 af 29. maj 2002 med senere æn-
dringer 
Bekendtgørelse om biomasseaffald (biomassebekendtgørelsen), nr. 1637 af 
13. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 
med senere ændringer 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder  
(luftvejledningen) 
Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 

BREF-noter  

Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Wa-
ter and Waste Gas Treatment / Management Systems in the Chemical Sec-
tor February 2003 
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Bilag D: Liste over sagens akter 
J.nr. MST-1270-00700 
Aktnr. 
  
      50  22-11-2012  Afgørelse om ikke VVM-pligt 
      49  09-11-2012  Udkast til afgørelse sendt til Hamlet Protein 
      47  07-11-2012  Svar fra Beredskabsstyrelsen på Miljøstyrelsens fore- 
                                spørgsel 
      46  12-10-2012  Forespørgsel fra Miljøstyrelsen vedr. gasdetektering  
      44  11-10-2012  Beredskabsstyrelsens afgørelse med vilkår til anlægget 
      39  25-06-2012  Virksomhedens beregning af maksimale koncen- 
                                 trationer 
      37  01-06-2012  Supplerende høringssvar fra Horsens Kommune 

38  31-05-2012  Høringssvar fra Horsens Kommune 
45  21-05-2012  Supplerende N-depositionsberegninger 
30 09-05-2012  Høringsbrev til Horsens Kommune 
28 09-05-2012  Rev. miljøansøgning om etablering af termisk  
                          oxidationsanlæg 
22 30-03-2012  Rev. rapport for koncentrationsberegninger  
                          af 30-03-2012 
23 27-03-2012  Målerapport fra anlæg i USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miljøteknisk beskrivelse for Hamlet Protein, termisk forbrænding. 
 
 (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus) 
 
Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder1. 
 
A.  
 

Oplysninger om  
ansøger og ejerforhold 

 

1) Ansøgerens navn, adresse og tele-
fonnummer.  

POLARIS 
Malmøgade 3 
2100 København 
35263574 

2) Virksomhedens navn, adresse, 
matrikelnummer og CVR- og P-
nummer.  

Hamlet Protein A/S 
Saturnvej 51 
8700 Horsens 
CVR nr. 16049441 
P nr. 1001024859 

3) Navn, adresse og telefonnummer på 
ejeren af ejendommen, hvorpå virk-
somheden er beliggende eller øn-
skes opført, hvis ejeren ikke er iden-
tisk med ansøgeren.  

Identisk med ansøger 

4) Oplysning om virksomhedens kon-
taktperson: Navn, adresse og tele-
fonnummer.  

Birger Abel 
Saturnvej 51 
8700 Horsens 
40981926 

   
B. Oplysninger om  

virksomhedens art 
 

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. 
bilag 1 og 2, for virksomhedens 
hovedaktivitet og eventuelle biaktivi-
teter.  

J 101 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte 
projekt. Angivelse af om der er tale 
om nyanlæg eller om driftsmæssige 
udvidelser/ændringer af bestående 
virksomhed. Hvis der er tale om 
udvidelse af en ikke tidligere god-
kendt virksomhed, som bliver god-
kendelsespligtig på grund af udvi-
delsen, skal der gives oplysninger 
om hele virksomheden incl. udvidel-
sen.  

Hamlet Protein ønsker at opstille et termisk forbrændingsanlæg (RTO). 
RTO anlægget vil opvarme tørreluften fra alle 6 produktionslinier til 
900 gr. C, herved vil alle brændbare komponenter brænde. 
Den rensede luft vil blive ledt til den nuværende 80 meter skorsten. 
Der vil ikke ske ændringer i produktionen, dog vil en del af 
energiforbruget blive konverteret fra naturgas til biobrændsel 

7) Vurdering af, om virksomheden er 
omfattet af Miljøministeriets be-
kendtgørelse om kontrol med risiko-
en for større uheld med farlige stof-
fer.  

Nej 

8) Hvis det ansøgte projekt er midlerti-
digt, skal det forventede ophørstids-
punkt oplyses.  

Permanent 

   
C. Oplysninger om  

etablering  
 

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte 
kræver bygningsmæssige udvidel-
ser/ændringer.  

Der støbes et fundament hvorpå RTO anlægget placeres.      

                                                 
1  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
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10) Forventede tidspunkter for start og 
afslutning af bygge- og anlægsar-
bejder og for start af virksomhedens 
drift. Hvis ansøgningen omfatter 
planlagte udvidelser eller ændringer, 
jf. lovens § 36, oplyses tillige den 
forventede tidshorisont for gennem-
førelse af disse.  

Opstiling forventes i perioden september - oktober 2012 

   
D. Oplysninger om  

virksomhedens beliggenhed  
 

11) Oversigtsplan i passende målestok 
(f.eks. 1:4.000) med angivelse af 
virksomhedens placering i forhold til 
omgivelserne, herunder placering i 
forhold til tilstødende og omliggende 
grunde. På planen angives placerin-
gen i koordinater med angivelse af 
koordinatsystem for et veldefineret 
punkt, f.eks. hjørne af skel, samt 
højdekoter hvor det er relevant. 
Planen forsynes med en nordpil.  

Se tegning 

12) Redegørelse for virksomhedens 
lokaliseringsovervejelser.  

Ikke relevant 

13) Virksomhedens daglige driftstid. 
Hvis de enkelte forurenende anlæg, 
herunder støjkilder, afviger fra den 
samlede virksomheds driftstid, skal 
driftstiden for disse oplyses. Hvis 
virksomheden er i drift på lørdage 
eller søn- og helligdage, skal dette 
oplyses.  

24/7/365 

14) Oplysninger om til- og frakørselsfor-
hold samt en vurdering af støjbe-
lastningen i forbindelse hermed.  

Der sker ikke ændringer i transport til og fra fabrikken. 

   
E. Tegninger over  

virksomhedens indretning 
 

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F 
og H, skal ledsages af tegninger, 
der - i det omfang det er relevant - 
viser følgende:  
 
– Placeringen af alle bygninger og 
andre dele af virksomheden på 
ejendommen.  
 
– Produktions- og lagerlokalers 
placering og indretning, herunder 
placering af produktionsanlæg m.v. 
Hvis der foretages arbejde uden-
dørs, angives placeringen af dette.  
 
– Placeringen af skorstene og andre 
luftafkast. 
 
– Placeringen af støj- og vibrations-
kilder. 
 
– Virksomhedens afløbsforhold, 
herunder kloakker, sandfang, olie-

Ikke relevant 
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udskillere, brønde, tilslutningssteder 
til offentlig kloak og befæstede area-
ler. 
 
– Placering af oplag af råvarer, 
hjælpestoffer og affald, herunder 
overjordiske såvel som nedgravede 
tanke og beholdere samt rørføring. 
 
– Interne transportveje. 
 
Tegningerne skal forsynes med 
målestok og nordpil. 

   
F. Beskrivelse af  

virksomhedens produktion  
 

16) Oplysninger om produktionskapaci-
tet samt art og forbrug af råvarer, 
energi, vand og hjælpestoffer, her-
under mikroorganismer.  

Uændret 

17) Systematisk beskrivelse af virksom-
hedens procesforløb, herunder 
materialestrømme, energiforbrug og 
–anvendelse, beskrivelse af de 
væsentligste luftforurenings- og 
spildevandsgenererende processer/ 
aktiviteter samt affaldsproduktion. 
De enkelte forureningskilder angives 
på tegningsmaterialet.  

Uændret 

18) Oplysning om energianlæg (brænd-
selstype og maksimal indfyret ef-
fekt). 

Ved opstart opvarmes RTO anlægget med naturgas ved hjælp af 2 stk. 
brændere med en max. indfyret effekt på 1800 kW samlet.  
Der regnes med meget få opstarter over året af 2 - 3 timers varighed 
og ingen brug af støttebrændsel under drift, så det samlede naturgas-
forbrug til RTO anlægget vurderes at ligge på ca. 1000 M3 / år. 
Den varme luft fra RTO anlægget  føres via varmeveksler til fabrikkens 
80 meter skrosten.  
Den forvarmede luft fra varmeveksleren føres til  tørreovnene, hvilket 
forventes at give en besparelse på 25% af det samlede 
naturgasforbrug. 
  
  

19) Oplysninger om mulige driftsforstyr-
relser eller uheld, der kan medføre 
væsentlig forøget forurening i for-
hold til normal drift. 

Uændret 

20) Oplysninger om særlige forhold i 
forbindelse med opstart/nedlukning 
af anlæg. 

Uændret 

   
G. Oplysninger om  

valg af bedste tilgængelige teknik 
 

21) Redegørelse for den valgte teknolo-
gi og andre teknikker med henblik 
på at forebygge, og hvis dette ikke 
er muligt, at begrænse forureningen 
fra virksomheden, herunder en be-
grundelse for hvorfor dette anses for 
den bedste tilgængelige teknik. 
 
Redegørelsen skal indeholde oplys-
ninger om mulighederne for 

Hamlet Protein har gennem flere år arbejdet med at begrænse udslip 
fra produktionen jvn.f. "tillæg til miljøgodkendelse af 14. december 
2007" punkt C3. 
Blandt de tiltag der har været testet kan nævnes ozon anlæg, biofiltre, 
kulfiltre, ændringer i produktionsanlæg og RTO anlæg. 
Ozon anlæg og biofiltre havde ikke den ønskede effekt, kulfiltre ville 
medføre en meget stor investering og store vedligeholdelsesudgifter, 
samt der ikke kunne gives nogen form for driftsgaranti fra 
leverandøren. 
En ændring i produktionsprocessen blev afprøvet, men da det gav 
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– at effektivisere råvareforbruget, 
– at substituere særligt skadelige 
eller betænkelige stoffer med mindre 
skadelige eller betænkelige stoffer, 
– at optimere produktionsprocesser-
ne, 
– at undgå affaldsfrembringelse, og 
hvis dette ikke kan lade sig gøre, om 
mulighederne for genanvendelse og 
recirkulation og 
– at anvende bedste tilgængelige 
rensningsteknik 
 
Redegørelsen skal tillige belyse de 
energimæssige konsekvenser ved 
den valgte teknologi, herunder om 
der er valgt den mest energieffektive 
teknologi.  
 
Desuden skal redegørelsen inde-
holde et resumé af de væsentligste 
af de eventuelle alternativer, som 
ansøger har undersøgt. 

negative egenskaber på produktet blev dette projekt lukket. 
Valget af RTO anlæg begrundes med at det er kendt teknologi, har en 
positiv indflydelse på energiforbruget samt ikke mindst det vil 
reducere lugtgenerne betydeligt.   
 
  

   
H. Oplysninger om  

forurening og forurenings-
begrænsende foranstaltninger 

 

   
 Luftforurening  
22) For hvert enkelt stof eller stofklasse 

angives massestrømmen for hele 
virksomheden og emissionskoncen-
trationen fra hvert afkast, som er 
nævnt under punkt 15. Der angives 
endvidere emissioner af lugt og 
mikroorganismer. For de enkelte 
afkast angives luftmængde og tem-
peratur.  
 
Stofklasser, massestrøm og emissi-
on angives som anført i Miljøstyrel-
sens gældende vejledninger om 
begrænsning af lugt- og luftforure-
ning fra virksomheder. 
   
For mikroorganismer oplyses det 
systematiske navn, generel biologi 
og økologi, herunder eventuel pato-
genicitet, samt muligheder for over-
levelse/påvirkning af det ydre miljø. 
Koncentrationen af mikroorganismer 
i emissionen angives. 
 
Beskrivelse af de valgte rensnings-
metoder og rensningsgraden for de 
enkelte tilførte stoffer og mikroorga-
nismer. 

Målinger på tilsvarende anlæg har vist at det er muligt at opnå en ren-
seeffekt på 99%, hvilket også er lovet i tilbudet fra levrandøren. 
 
Ud fra målinger på tilsvarende anlæg viser beregninger en NO2 emmi-
sion på 19,5 mg. NO2 / M3 luft. 
 
Ved at lede afkastluften gennem et RTO anlæg, vil lugtemmisionen 
være ubetydelig. 
 
Der er ingen emmisioner af mikroorganismer. 
 

23) Oplysninger om virksomhedens 
emissioner fra diffuse kilder. 

Ikke relevant 

24) Oplysninger om afvigende emissio-
ner i forbindelse med op-

Ved opstart, nedlukning og driftsproblemer vil udledningen være på 
nuværende niveau. 
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start/nedlukning af anlæg. RTO anlægget forventes at være stoppet nogle få dage pr. år for 
service.  

25) Beregning af afkasthøjder for hvert 
enkelt afkast med de beregningsme-
toder, der er angivet i Miljøstyrel-
sens gældende vejledninger om 
begrænsning af lugt- og luftforure-
ning fra virksomheder. 

FORCE Technology har udført beregninger til dokumentation 
af, om grænseværdierne for NO2 og TOC i omgivelserne overholdes 
ved ændring af energianlæggene på 
virksomheden i Horsens. 
Der er endvidere udført beregninger af tilførsel af kvælstof(N) til et 
Natura 2000 område beliggende ca. 
5.000 meter nordvest for virksomheden. 
Vi har udført beregninger ved hjælp af OMl-modellen, og har baseret 
vores beregninger på grænseværdier 
og den maksimale indfyrede effekt. 
Beregningerne viser bl.a,, at de vejledende grænseværdier for koncen-
tration af NO2 og TOC kan overholdes. 
Bidraget til Natura 2000 området er beregnet til henholdsvis 0,18 kg 
N/ha år. 

   
 Spildevand  
26) Hvis der søges om tilladelse til at 

aflede spildevand, skal virksomhe-
den udarbejde en spildevandstek-
nisk beskrivelse. Beskrivelsen skal 
indeholde følgende: 
  
– Oplysning om spildevandets op-
rindelse, herunder om der er tale om 
produktionsspildevand, overflade-
vand, husspildevand og kølevand.  
 
– For hver spildevandstype oplys-
ninger om spildevandsmængde, 
sammensætning og afløbssteder for 
det spildevand virksomheden øn-
sker at aflede, herunder oplysninger 
om temperatur, pH og koncentratio-
ner af forurenende stoffer, samt 
oplysning om mikroorganismer. 
 
– Maksimal mængde af spildevand 
afledt pr. døgn og pr. år samt varia-
tionen i afledningen over døgn, uge, 
måned eller år. 
 
– Hvis der afledes kølevand, skal 
der redegøres for kølevandets tem-
peratur, herunder variationen over 
døgn, uge, måned eller år. 
 
– Oplysning om størrelse på sand-
fang og olieudskillere. 
 
– En beskrivelse af de valgte rens-
ningsmetoder og rensningsgraden 
for de enkelte tilførte stoffer og mi-
kroorganismer. 

I dag udkondenseres der ca. 2 M3 vand fra varmevekslere på produk-
tionslinierne, disse varmevekslere vil blive demonteret i forbindelse 
med monteringen af RTO anlægget.  
Fremtidigt vil der kun være en varmeveksler i drift som er monteret 
efter RTO anlægget. 
Da temperaturen i skorstenen vil forblive på nuværende niveau, vil den 
udkondenserede vandmængde stadig være på samme niveau. 
Da kondensatet har været varmet op til ca. 900 gr. i RTO anlægget, vil 
der ikke være andet end rent vand tilbage, det vil sige vandet er renere 
end før RTO anlægget installeres. 

27) Oplysning om, hvorvidt spildevandet 
skal afledes til kloak eller udledes 
direkte til vandløb, søer eller havet 
eller andet. Ansøgning om tilslutning 
til offentligt spildevandsanlæg ind-
sendes særskilt til kommunen, jf. 

Alt spildevand afledes til kloak. 
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miljøbeskyttelseslovens § 28. 
28) Hvis der søges om tilladelse til di-

rekte udledning til vandløb, søer 
eller havet, skal der indsendes op-
lysning om opblandingsforhold i det 
modtagende vandområde. 

Ikke relevant 

29) Hvis virksomheden ønsker at udlede 
22 tons kvælstof eller 7,5 tons fosfor 
pr. år eller derover til vandløb, søer 
eller havet, skal ansøgningen tillige 
ledsages af de oplysninger, der 
fremgår af den til enhver tid gæl-
dende spildevandsbekendtgørelse. 

Ikke relevant 

   
 Støj  
30) Beskrivelse af støj- og vibrationskil-

der, herunder intern kørsel og trans-
port samt udendørs arbejde og 
materialehåndtering, jf. punkt 15. 

Der vil blive monteret en ny ventilator på RTO anlægget, denne 
ventilator vil blive opstillet i grundplan ligesom RTO anlægget. 
Samtidig med installationen af RTO anlægget tages en eksisterende 
ventilator ud af drift (denne bruges kun når der skal laves service på 
RTO anlægget) 
På taget vil der blive demonteret 11 gamle ventilatorer og opstillet 6 
nye. 
De nye ventilatorer på taget vil blive monteret i isolerede kabinetter. 
Det samlede støjniveau fra virksomheden ændres ikke.. 
Der vil ikke blive tale om ændringer i transport og materialehåndtering.

31) Beskrivelse af de planlagte støj- og 
vibrationsdæmpende foranstaltnin-
ger både for de enkelte støj- eller 
vibrationsfremkaldende anlæg, 
maskiner og køretøjer til intern 
transport og for virksomheden som 
helhed. 

Da der ikke forventes et øget støj - og vibrationsniveau er der ikke 
taget stilling til dette. 

32) Beregning af det samlede støjniveau 
i de mest støjbelastede punkter i 
naboområderne udført som »Miljø-
måling - ekstern støj« efter Miljøsty-
relsens gældende vejledninger om 
støj. 

Se punkt 31. 

   
 Affald  
33) Oplysninger om sammensætning og 

årlig mængde af virksomhedens 
affald, herunder farligt affald. For 
farligt affald angives EAK-koderne. 

Ikke relevant 

34) Oplysninger om, hvordan affaldet 
håndteres på virksomheden (herun-
der affald der indgår i virksomhe-
dens produktion) og om mængden 
af affald og restprodukter, som op-
lagres på virksomheden. 

Ikke relevant 

35) Angivelse af, hvor store affalds-
mængder der går til henholdsvis 
nyttiggørelse og bortskaffelse. 

Ikke relevant 

   
 Jord og grundvand  
36) Beskrivelse af de foranstaltninger, 

der er truffet til beskyttelse af jord og 
grundvand i forbindelse med hen-
holdsvis håndtering og transport af 
forurenende stoffer, oplagspladser 
for fast eller flydende affald. samt 

Ikke relevant 
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nedgravede rør, tanke og beholdere. 
   
I. Forslag til  

vilkår og egenkontrol 
 

37) Virksomhedens forslag til vilkår og 
egenkontrolvilkår for virksomhedens 
drift, herunder vedrørende risikofor-
holdene. 
 
Egenkontrolvilkår bør indeholde: 
  
– Forslag til kontrolmålinger, herun-
der prøvetagningssteder 
   
– Forslag til rutiner for vedligehol-
delse og kontrol af rensningsforan-
staltninger. 
  
– Forslag til metoder til identifikation 
og overvågning af de aktuelle mi-
kroorganismer i produktionen og i 
omgivelserne. 
 
– Forslag til overvågning af para-
metre, der har sikkerhedsmæssig 
betydning. 
 
Hvis virksomheden har et miljøle-
delsessystem opfordres til at koordi-
nere forslag til egenkontrolvilkår 
med miljøledelsessystemets rutiner. 

Under normale driftsforhold svarer indholdet af brændbart stof i luften 
til max. 10% af den nedre eksplosoinsgrænse.  
 
Det vil ikke være muligt at komme over denne værdi med den 
opbygning anlæggene har. 
 
Rensningsgraden kontrolleres løbende ved måling i indløb til 80 meter 
skorstenen. 

   
J. Oplysninger om  

driftsforstyrrelser og uheld 
 

38) Oplysninger om særlige emissioner 
ved de under punkt 18 nævnte 
driftsforstyrrelser eller uheld. 

Ved stop på RTO anlæg i forbindelse med service eller havari, vil 
emissioner være på niveau med nuværende emission. 

39) Beskrivelse af de foranstaltninger, 
der er truffet for at imødegå drifts-
forstyrrelser og uheld. 

Uændret 

40) Beskrivelse af de foranstaltninger, 
der er truffet for at begrænse virk-
ningerne for mennesker og miljø af 
de under punkt 19 nævnte driftsfor-
styrrelser eller uheld. 

Uændret 

   
K. Oplysninger i forbindelse med 

virksomhedens ophør. 
 

41) Oplysninger om, hvilke foranstalt-
ninger ansøgeren agter at træffe for 
at forebygge forurening i forbindelse 
med virksomhedens ophør. 

Uændret 

   
L. Ikke-teknisk resume 

 
 

42) Oplysningerne i ansøgningen skal 
sammenfattes i et ikke-teknisk re-
sume. 

Hamlet Protein ønsker at opstille et RTO anlæg (termisk 
forbrændingsanlæg) til rensning af afkastluften fra produktionen. 
RTO anlægget vil reducere udledninger og lugt betydeligt 

   
 Indsendt af navn 

 
Birger Abel 
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 Dato 
 

1.-5.-2012 

 
Ansøgningen bedes indsendt til den kommune, som virksomheden / filialen ligger i; gerne med kopi 
til Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Aarhus på aar@mst.dk  
 
 
 




