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1. INDLEDNING 
 
TripleA A/S ønsker at etablere en ny virksomhed i en tidligere møbelfabriks (FLEXA) lokaler på 
Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld. 
 
Med denne miljøgodkendelse gives tilladelse til etablering og drift af fabrik til udvinding af soja-
protein fra sojaskrå. Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag A. 
 
Der forventes produktion af i gennemsnit 105 tons pr. dag svarende til ca. 37.000 tons færdigt 
proteinprodukt pr. år. Produkterne skal afsættes til dyrefoder og fødevareindustrien.  
 
Produktionen kan foregå i døgndrift alle ugens dage.  
 
Der skal i forbindelse med projektet etableres en ny bygning til et silobatteri ved den nordlige 
gavl mod Hornsyld Industrivej. Den højeste bygning er silobatteriet, som har en højde på 19 m 
og er på 205 m². Desuden opføres et inddampningsanlæg med tilhørende tank ved siden af silo-
batteriet. Inddampningsanlægget er 29 m højt.  
 
Derudover etableres 5 udendørs siloer og to udendørs tanke. 
 
Der etableres flere procesafkast, hvor de to højeste er 26,5 meter. 
 
Udvendigt foretages en enkelt ændring af de eksisterende bygninger, idet taget hæves til 14 me-
ter i en del af en af bygningerne.  
 
Hedensted Kommune har meddelt dispensation fra lokalplanens krav til bygningshøjder i for-
bindelse med meddelelse af byggetilladelse. 
 
Miljøpåvirkningerne fra virksomheden kan i det væsentligste sammenfattes til et støj-, lugt-, 
røggas- og støvbidrag i omgivelserne. Støjen omfatter også trafik på virksomhedens område. 
 
Forhåndsberegninger af de forventede bidrag fra støj, røggas og støv fra virksomheden viser, at 
det er muligt at overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier i omgivelserne. Det har 
ikke været muligt at lave et præcist estimat af lugtbidraget i omgivelserne, men meget taler for at 
også lugtgrænseværdierne vil være overholdt.  
 
Der er stillet krav om kontrolmåling og -beregning af bidragene umiddelbart efter opstart af 
produktion til eftervisning af, at grænseværdierne er overholdt.  
 
Spildevand og overfladevand fra virksomheden afledes til de kommunale kloaksystemer. Ansøg-
ning herom behandles af Hedensted Kommune. 
 
Virksomheden har valgt en nyudviklet teknologi, som resulterer i mindst mulig miljøbelastning. 
Affaldsmængden er meget begrænset, idet ca. 98 % af råvaren udnyttes. Det spildevand, der 
afledes fra virksomheden, er udelukkende rengøringsvand. Med hensyn til energi genvindes ca. 
80 % af forbruget.           
                                                                        
Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening af projektet, og har den 26. oktober 2012 truffet 
afgørelse om, at det ikke er VVM-pligtigt. Miljøstyrelsen har samtidigt meddelt tilladelse til at 
påbegynde bygge- og anlægsarbejder. Bygge- og anlægsarbejdet er påbegyndt. 
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Det vurderes, at driften af virksomheden kan ske uden væsentlige gener for omgivelserne, når 
den sker i overensstemmelse med denne miljøgodkendelse. 
 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender 
Miljøstyrelsen hermed etablering og drift af virksomhed til udvinding af proteiner ved oprens-
ning og tørring af sojaskrå.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendel-
sens 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 godkendelsens indhold. 
 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
  - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
 
A4          Hvis der foretages ændringer i forhold til de indretnings- og driftsmæssige forhold, der 

er beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse (bilag A), skal godkendelses- og tilsyns-
myndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og reviderede projektbeskrivelser 
og –tegninger skal fremsendes. Godkendelsesmyndigheden afgør om ændringen er 
godkendelsespligtig.  Ændringerne må ikke foretages før godkendelsesmyndighedens 
accept foreligger. 

 
Indretning og drift  
 
                Produktion 
B1 Produktionen må foregå 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage. 
 
B2  Der må maksimalt produceres 40.000 tons færdigt produkt om året. 
 
 Oplag 
B3  Tanke, siloer og mellembeholdere skal sikres mod overfyldning ved montering af enten 

elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/-sikring, som hindrer yderligere påfyld-
ning, når den er fuld. 

 
B4 Udendørs tanke og siloer skal være sikret mod påkørsel med fysiske barriere. 
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B5 Under indendørs lagertanke til flydende kemikalier skal der være tæt sikringsbassin 
uden afløb, som skal kunne indeholde rumfanget af den største tank. Der skal være se-
parate sikringsbassiner for henholdsvis syrer og baser.  

 
B6  Under udendørs tanke og mellembeholdere med flydende indhold skal der være tæt 

sikringsbassin, som skal kunne indeholde rumfanget af den største tank + 10 %. Afløbet 
til udledning af overfladevand skal være forsynet med en tæt lukkeanordning. Det skal 
visuelt være tydeligt, om der er åbent eller lukket. Lukkeanordningen må kun åbnes 
under udledning af rent overfladevand.  

 
   Udledning af overfladevand skal ske løbende og altid hurtigst muligt efter større regn-

skyl. Udledningen skal ske under bemandet overvågning, og det skal forinden være 
konstateret, at der ikke er forurening i vandet.  

 
 Der må ikke afledes regnvand i forbindelse med vedligehold af tanke, sikringsbassin 

samt ved pumpning til tankene og lignende særlige situationer. 
 
B7 Under det udendørs inddampningstårn skal være opsamlingskapacitet svarende til  
 minimum anlæggets indhold, så der ikke kan ske spild til omgivelserne ved lækage eller 

utætheder i systemet. 
 
B8  Under dunke/tønder/palletanke, som indeholder flydende råvarer og hjælpestoffer 

samt olieaffald og andet farligt affald, skal der være et tæt opsamlingssted. 
  Opsamlingsstedet skal være indendørs eller overdækket og uden afløb og kunne inde-

holde rumfanget af den største beholder. 
 
B9  Opbevaring af container til opsamling af kasseret produkt mv. skal ske, så eventuelt 

spild ikke kan afledes til kloak eller ubefæstet areal. 
 
B10 Opbevaring og anvendelse af kemikalier på fast form skal ske indendørs, og således at 

eventuelt spild ikke kan afledes til kloak. 
 
B11 Opsækning, oplagring og udlevering af opsækket produkt skal ske, så eventuelt spild 

ikke kan afledes til kloak eller ubefæstet areal. 
 
B12 Under de udendørs siloer skal være tæt belægning. Eventuelt spild må ikke indebære 

risiko for afledning til kloak eller ubefæstet areal.  
 
B13 Læsseplads til modtagelse af tankvogne med kemikalier samt til udlevering af hhv. fly-

dende restprodukter (sojamelasse og CIP-slam) samt færdigvarer i bulk (løsvarer) til 
tankvogne skal indrettes med en impermeabel belægning. Pladsen skal have en opsam-
lingskapacitet, som mindst kan rumme indholdet af den største sojamelassetank + 
10%.   

 
 Afløbet til udledning af overfladevand skal være forsynet med en tæt lukkeanordning. 

Det skal visuelt være tydeligt, om der er åbent eller lukket. Lukkeanordningen må kun 
åbnes under udledning af rent overfladevand. 

 
  Udledning af overfladevand skal ske løbende og altid hurtigst muligt efter større regn-

skyl. Det skal forinden være konstateret, at der ikke er forurening i vandet.  



 

6 

 Der må ikke afledes regnvand i forbindelse med modtagelse af kemikalier eller udleve-
ring af flydende restprodukter. 

 
B14 Påfyldningsstudse til tanke skal placeres med mulighed for opsamling af evt. spild.  

 
B15 Påfyldning af tanke og tankvogne skal ske under konstant overvågning. 
 
 Indretning 
B16 Påfyldningsstudse på lagertanke til flydende kemikalier skal være aflåste. Ved påfyld-

ningsstudsene skal der være skilte med tydelig angivelse af indhold. Nøgle med tydelig 
oplysning om kemikalienavn udleveres af virksomhedens personale og må kun passe til 
én påfyldningsstuds. 

 
B17 Tanke, tilhørende rørføringer og samlinger herimellem, skal være tætte og resistente 

overfor den væske, som opbevares/håndteres. 
 
B18 Udendørs transport af sojaskrå og sojaprotein skal foregå i et tæt transportsystem over 

befæstet areal.  
 
B19 Rørføringer med flydende kemikalier, hjælpestoffer, mellem- og restprodukter skal 

føres over tæt belægning og løbende kontrolleres for utætheder. 
 
B20 Nedgravede rørføringer til transport af flydende restprodukt skal føres i dobbeltrør 

med lækageovervågning med tilhørende alarm. 
  
B21 Haller med procesudstyr skal indrettes således, at eventuelt spild eller udslip ikke 

indebærer risiko for utilsigtet afledning til kloak. 
 
B22 Døre/porte og vinduer skal holdes lukket under produktion og rengøring i lokaler med 

støjende og lugtende kilder. 
 
B23 Alle støvholdige afkast skal være forsynet med støvfiltre. 
 
B24 Afkastene fra tørrerierne skal være forsynet med støvdetektorer med alarm.  
 
B25 Virksomheden skal sørge for prøveudtagningssteder, der gør det muligt at kontrollere 

afkastluften. 
 
 Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 

Luftvejledning nr. 2/2001. 
 
 Kontrol af overvågningsudstyr 
B26 Overvågningsudstyr til begrænsning af den eksterne miljøpåvirkning (f.eks. støvdetek-

torer, pH-metre, ledningsevnemålere, niveaumålere mv. med tilhørende alarm og evt. 
sikringskredse (f.eks. lukning/åbning af ventiler eller lign.)) skal efterses, funktionste-
stes og kalibreres regelmæssigt og som minimum med intervaller svarende til leveran-
dørens anbefalinger. 
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Kontrol af renseforanstaltninger 
B27 Emissionsbegrænsende anlæg (f.eks. støvfiltre, støvcykloner og skrubbere) skal efterses 

regelmæssigt og som minimum med intervaller svarende til leverandørens anbefalin-
ger. 

 
 Parkerings- og kørearealer 
B28 Parkerings- og kørearealer skal være med tæt belægning med effektiv afvanding til klo-

ak.     
 
Luftforurening 
 

Støv 
C1 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige diffuse støvgener uden for 

virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væsentlige. 
 
C2 Færdigvarer som løsvarer må kun udleveres til tankvogne. Der må ikke forekomme 

væsentlig emission af støv under udleveringen.  Tilsynsmyndigheden afgør, om en evt. 
emission er væsentlig. 

 
Afkasthøjder og luftmængder 

C3 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er 
anført her: 

 
Afkast 

fra 
Nr. 

Min. Afkast-

højde (m) 

Max. luftmængde 

våd (Nm3/time) 

Tørreri 1 AF12 18,0 39.000 

Tørreri 2 AF13 18,0 39.000 

Kedel tørreri 1 (2,6 MW) AF19 15,0 3200 v. 3 % O2  

Kedel tørreri 2 (2,6 MW) AF20 15,0 3200 v. 3 % O2   

Centralvarmefyr (220 kW) AF 21 4,8 270 v. 3 % O2  

Råvaresilo AF01 18,9 1500 

Færdigvaresiloer (bulk) 
AF04 og 

AF05 
26,5 2400 

Mellemvaresiloer 

AF09, 

AF10 og 

AF11 

20,2 1200 

Færdigvaresiloer (bigbag) AF14  17,0 2400 

  
Numrene henviser til bilag 3 i ansøgningen om miljøgodkendelse.  

Afkasthøjder måles over terræn. 

 
C4 Rumventilationsafkast skal føres min. 1 meter over taget og være opadrettet. 
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Emissionsgrænser 

C5 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som time-
middelværdier. 

 

Afkast 

fra 
Nr. Stof 

Emissions-

grænse  

mg/Nm3 

Tørreri 1 AF12 Total støv 5 

Tørreri 2 AF13 Total støv 5 

Kedel tørreri 1 (2,6 MW) AF19 
NOx regnet som NO2 

CO 

65* 

75* 

Kedel tørreri 2 (2,6 MW) AF20 
NOx regnet som NO2 

CO 

65* 

75* 

Centralvarmefyr (220 kW) AF21 
NOx regnet som NO2 

CO 

65* 

75* 

Råvaresilo AF01 Total støv 5 

Færdigvaresiloer (bulk) 
AF04, 

AF05 
Total støv 5 

Mellemvaresiloer 

AF09, 

AF10, 

AF11 

Total støv 5 

Færdigvaresiloer (bigbag) AF14 Total støv 5 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, 

virksomheden udsender gennem et afkast i en veldefineret kontrolperiode. Referencetilstand 

(0 o C, 101,3 kPa, tør gas).  

 

*mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 

 
Immissionskoncentration 

C6 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentratio-
nen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof 
B-værdi 

mg/m3 

NOx for den del, der foreligger 

som NO2** 
0,125 

CO 1 

Støv < 10 µm 0,02 

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften uden for 

virksomhedens område. B-værdien gælder i alle højder, hvor mennesker kan blive udsat for 

den forurenende luft.  

** Hvis under halvdelen af NOx-mængden er NO2, skal der altid regnes med at mindst halv-

delen af den udsendte mængde NOx udgøres af NO2. Hvis der ikke foreligger oplysninger om 

NOx-indholdets fordeling, skal alt NOx omregnes til NO2. 
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Kontrol af luftforurening 
C7 NOx og CO   
 Virksomheden skal senest 6 måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, dokumen-

tere gennem målinger, at grænseværdierne for NOx og CO i vilkår C3, C5 og C6 er 
overholdt.  

 
 Dokumentationen skal senest 2 måneder efter, at målingerne er gennemført, sendes til 

tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
  
 Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
 Der skal foretages 2 målinger af mindst 45 minutters varighed. Målingerne skal foreta-

ges under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og kan foretages samme 
dag. 

 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af målingerne 
er mindre end eller lig med grænseværdien. 

  
Krav til luftmåling 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkredi-
teret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af DANAK eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse. 
 
Herefter skal der for kedlerne på 2,6 MW udføres præstationsmålinger hvert 2. år efter 
samme retningslinjer. Hvis resultatet af præstationskontrollen for hvert stof er  
under 85 % af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert 4. år for dette 
eller disse stoffer.  

 
For centralvarmefyret på 220 kW skal kontrollen gentages, hvis tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. 

 
Støv 
Virksomheden skal senest 3 måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, dokumen-
tere gennem målinger, at grænseværdierne for støv i vilkår C3, C5 og C6 er overholdt.  

  
 Dokumentationen skal senest 2 måneder efter, at målingerne er gennemført sendes til 

tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
 
 Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal foretages som præstationsmålinger, når emissionen er maksimal. Der  
skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme  
dag.   

 
Emissionsgrænseværdien gælder for indholdet af total støv, mens B-værdien kun  
gælder for den fraktion, som er mindre end 10 µm (respirabelt støv). 

 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målin-
ger er mindre end eller lig med grænseværdien. 
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Krav til luftmåling 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkredi-
teret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i afkastluften af DANAK eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse. 
 
Herefter skal der udføres præstationskontrol en gang om året efter samme retningslin-
jer. De afkast, som skal kontrolleres, udvælges efter aftale med tilsynsmyndigheden. 
Hvis resultatet af præstationskontrollen er under 60 % af emissionsgrænseværdien, 
kræves dog kun kontrol hvert andet år.  

 
Analysemetoder 

 

Stof Analysemetode1 

Støv MEL-02  

NOx regnet som NO2 MEL-03  

CO MEL-06  

O2 MEL-05 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret 
dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være 
overholdt. 

 
Kontrol af overholdelse af B-værdi 
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. 

 
Yderligere kontrol 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden 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. 
 
 
 

                                                             
1 Metodeliste fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium http://www.ref-lab.dk/cms/site.aspx?p=6725 
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Lugt 
Lugtgrænse 

D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m3 ved boli-
ger, blandet bolig og erhverv, og i områder til offentlige formål samt 10 LE/m3 ved er-
hvervsområder. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
D2 Oplagring af mellemproduktet ”sojavand” samt oplagring og udlevering af restproduk-

tet ”sojamelasse” må ikke give anledning til væsentlige lugtgener. Tilsynsmyndigheden 
vurderer, om generne er væsentlige. 

 
Kontrol af lugt 

D3 Virksomheden skal inden 3 måneder, efter at godkendelsen er taget i brug, ved måling 
af alle betydende kilder dokumentere, at grænseværdierne i vilkår D1 for lugt er over-
holdt. 

 
Dokumentationen skal inden 2 måneder efter, at målingerne er gennemført, sendes til 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkredi-
teret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologi-
fond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne 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 anden aftale med til-
synsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver 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 udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for 
følsomhedsfaktor. 

 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregnin-
ger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålin-
ger. 

 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end  
50 %, eller 
• udføres beregninger på baggrund af det geometriske gennemsnit af måleseriens  
lugtemissioner. 

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig 
med grænseværdien. 



 

12 

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 virksomheden. 

 
Spildevand 
 
E1 Det skal ved afledning af tag- og overfladevand sikres, at der ikke udledes forurenende 

stoffer, herunder også råvarer og produkt, til den kommunale ledning for overflade-
vand. 

 
Støj       

Støjgrænser 
F1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbe-

lastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne vær-
dier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
 I Erhvervs- og industriområder (L7, 29B, L51, L2).  
 II Blandet boligområde (3.B.15)  

III Boliger i det åbne land ved udendørs opholdsarealer 
 

 

Områderne fremgår af bilag B2 (lokalplaner/kommuneplanrammer) 
 

Kontrol af støj 
F2 Virksomheden skal i forbindelse med ibrugtagning af godkendelsen dokumentere, at  

støjvilkår F1 er overholdt. 
 

Dokumentationen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 2 måneder efter, at 
målingerne er gennemført, og senest 5 måneder efter fabrikken er taget i brug. Doku-
mentationen skal indeholde oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
  
 

 Kl. 
Reference tidsrum 

(Timer) 

I 

dB(A) 

II 

dB(A) 

III 

dB(A) 

Mandag-

fredag 
07-18 8 60 45 55 

Lørdag 07-14 7 60 45 55 

Lørdag 14-18 4 60 40 45 

Søn- & 

helligdage 
07-18 8 60 40 45 

Alle dage 18-22 1 60 40 45 

Alle dage 22-07 0,5 60 35 40 

Maksimal-

værdi 
22-07 - - 50 55 
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Krav til målinger 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejled-
ninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993  
om Beregning af ekstern støj fra virksomheder.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden 
aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis  
støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne 
hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støjgrænser 

F3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratruk-
ket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og bereg-
ningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
anvisninger.  

 
Affald 
 
G1 Der må maksimalt oplagres følgende mængde af nedenstående affaldstyper på 

virksomheden: 
 

Type Maksimalt oplag 
Koncentrat 100 m3 
CIP-slam 25 m3 
Spildprodukt 25 m3 
Spildolie 800 l 

 
  
Jord og grundvand 
 
H1 Eventuelle spild af råvarer, mellemprodukter, færdigvarer, kemikalier, hjælpestoffer o. 

lign. skal straks opsamles og bortskaffes på forsvarlig vis. Der må ikke henstå spild på 
de befæstede arealer og i sikringsbassiner, som skal holdes rene.  

 
H2 Virksomheden skal ved beskadigelse af befæstning/belægning i produktionshaller, på 

kørearealer, i sikringsbassiner, på læsseplads, under udendørs siloer og transportsy-
stemer eller ved mistanke om utætheder, dog mindst én gang hvert år rengøre overfla-
derne og foretage eftersyn af de rengjorte overflader. Konstateres der utætheder med 
risiko for nedsivning, skal dette straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og skaden skal 
udbedres. 

  
 Krav om tæthed 
H3 Brønde samt rørledninger på spildevandssystemet skal til enhver tid være tætte, så der 

ikke kan ske udsivning. 



 

14 

H4 Den nedgravede tank på læssepladsen til opsamling af regnvand samt tilhørende 
rørføringer skal til enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning. 

 
 Kontrol af tæthed 
H5 Nedgravede brønde samt rørledninger på spildevandssystemet skal tæthedsprøves 
 før ibrugtagning og herefter hvert 5. år.  
 
 Den nedgravede tank på læssepladsen til opsamling af regnvand samt tilhørende   
 rørføringer skal ligeledes tæthedsprøves før ibrugtagning og herefter hvert 10. år. 
 

Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings ”Norm for tæthed af af-
løbssystemer i jord”, Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med ændringer af 
13. oktober 1990, ”normal tæthedsklasse”.  

 Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. Firmaets 
beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og resultatet skal sendes til til-
synsmyndigheden senest 1 måned efter, kontrollen har fundet sted. Eventuelle utæthe-
der skal straks udbedres og tilsynsmyndigheden orienteres.  
Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere tæthedskontrol. Alle udgifter forbundet med 
kontrollen og evt. udbedringer betales af virksomheden. 

 
Indberetning/rapportering 
 

Eftersyn af anlæg 
I1 Der skal føres journal over eftersyn af emissionsbegrænsende anlæg (f.eks. støvfiltre, 

støvcykloner og skrubbere), med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt 
oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
I2 Der skal føres journal over eftersyn af befæstning/belægning i sikringsbassiner, på 

læssepladsen og under udendørs siloer for revner og utætheder med dato for eftersyn, 
reparationer mv. 

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

I3 Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte overvågningsudstyr til be-
grænsning af den eksterne miljøpåvirkning (f.eks. støvdetektorer, pH-metre, lednings-
evnemålere, niveaumålere mv. med tilhørende alarm og evt. sikringskreds) med dato 
for: 

• Funktionstest 
• Garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
• Kalibreringer/parallelmålinger 
• Løbende vedligeholdelse og justeringer 
• Oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

I4 Der skal løbende føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, 
inklusivt forbrug af naturgas, varme og el. 

 Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 
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Opbevaring af journaler 
I5 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndig-

heden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning  
I6 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med  
 følgende oplysninger: 

• Anvendte mængder råvarer og hjælpestoffer 
• Producerede mængder færdigvarer  
• For hver type affald: Afleverede mængder og afleveringssted, for farligt affald op-

lyses endvidere EAK-kode.  
• Forbrug af energi (naturgas, varme og el) og vand 

 
Nøgletal 
På baggrund af oplysningerne skal følgende nøgletal opstilles for virksomhedens drift: 

• Energiforbrug pr. ton færdigvare 
• Vandforbrug pr. ton færdigvare 

  
 Frist for indberetning 

Rapporten følger virksomhedens regnskabsår fra 01. juli til 30. juni og skal være til-
synsmyndigheden i hænde inden 14 uger efter afslutning af regnskabsåret.  

 
Årsindberetningen kan i det omfang oplysninger indgår i Det grønne Regnskab, helt el-
ler delvist erstattes af dette.  

 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
 Underretningspligt 
J1 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der 

medfører væsentlig forurening af omgivelserne eller indebærer risiko for det.  
 
 En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest  

1 uge efter, at den har fundet sted. Det skal fremgå af redegørelsen hvilke tiltag, der vil 
blive iværksat for at hindre lign. driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.  

 
                Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld eller i  

relevant omfang at anmelde uheldet til øvrige myndigheder (f.eks. det kommunale be-
redskab og politiet). 

 
  Utilsigtet støvemission 
J2 Ved brud på støvfilter skal driften indstilles så hurtigt som muligt, og den må først 

genoptages, når skaden er udbedret. 
 
Ophør 
 
K1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå 

fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæs-
sig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes 
til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
TripleA A/S har søgt om miljøgodkendelse til etablering af en ny virksomhed, som har til formål 
at udvinde sojaprotein fra sojaskrå.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk.1, i Miljøbeskyttelsesloven2. 
 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 193 har Miljøstyrelsen vurderet, at virksomheden 
har godtgjort at: 

• Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forureningen ved anvendelse af BAT, og  

• Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, 
som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 

 
Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste, med de æn-
dringer, der er fastsat i vilkårene. Vilkårene skal være overholdt ved afgørelsens ikrafttræden, 
hvis andet ikke er nævnt. 
 
Til tørreriet anvendes to naturgaskedler med en samlet indfyret effekt på 5,2 MW. Derudover 
forefindes der et centralvarmefyr med en indfyret effekt på 220 kW. 
 
Kedelanlæggene er biaktiviteter og omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2  
pkt. G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoran-
læg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Vilkårene i godken-
delsen for disse anlæg er fastsat på baggrund af standardvilkår i bekendtgørelse nr. 486 af 25. 
maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 32.  
 
Afgrænsning af miljøgodkendelsen: 
TripleA køber råvarer hos Hornsyld Købmandsgaard. Råvarerne leveres via et overjordisk lukket 
redlersystem, som forbinder Hornsyld Købmandsgaards lagerhal B umiddelbart sydøst for Tri-
pleA´s produktionsbygninger med en udendørs forsilo ved gavlen af hal 4. Råvarer afregnes ved 
indlægning i forsiloen. Modtagelse og oplagring af sojaskrå er derfor ikke omfattet af nærværen-
de miljøgodkendelse. 
 
På matriklen findes desuden et flisfyr med en indfyret effekt på 990 kW. Flisfyret blev etableret i 
den tidligere møbelfabrik. Det er oplyst, at flisfyret anvendes til afbrænding af træpiller, og det 
er alene Hornsyld Købmandsgaard, der står for driften såvel som det personalemæssige og øko-
nomiske. Flisfyret leverer varmt vand til TripleA, som afregnes efter måler. Flisfyret er ikke om-
fattet af nærværende miljøgodkendelse, hvilket Hedensted Kommune, som miljømyndighed for 
Hornsyld Købmandsgaard, er bekendt med.  

 

 
 
 
                                                             
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse: LBK nr. 879 af 26/06/2012 
3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed: Bek. Nr. 1454 af 20/12/2012  
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3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed     
TripleA A/S ligger i den nordvestlige kant af Hornsyld, se bilag B1.  
 
Virksomheden er beliggende i det nordvestlige hjørne af område 3.E.10 i Hedensted Kommunes 
kommuneplan. Virksomheden er omfattet af lokalplan 7 (1983). Området er udlagt til erhvervs-
formål. 
 
Der ligger 3 boliger indenfor en afstand af 300 m fra virksomheden: Hornsyld Industrivej 2 (ca. 
150 m NV for virksomheden), Bjørnkærvej 20 (ca. 130 m V for virksomheden) og Bjørnkærvej 6 
(ca. 280 m SØ for virksomheden). Ca. 320 m Ø for fabrikken ligger et boligområde (Nørregade). 
 
De nærmeste Natura 2000 områder er ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” og ”Horsens Fjord 
og havet øst for Endelave”. Områderne ligger hhv. 7,4 og 12,7 km fra virksomheden. Det er i 
VVM-screeningen konkluderet, at projektet ikke vil påvirke de følsomme naturområder og arter 
væsentligt, og at projektet derfor ikke er VVM-pligtigt.   
 
Der er ikke følsomme naturområder i nærheden af virksomheden. De nærmeste kvælstofføl-
somme naturområder (overdrev) ligger 3,8 km øst for virksomheden, samt hhv. 3,8 og 4,4 km 
vest for virksomheden. Disse områder er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 og desuden 
udpeget som ”naturperler”.   
 
Virksomheden ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse (OD). Virksomheden 
ligger på en grund, som er kortlagt på vidensniveau 1 (V1), dvs. der er faktisk viden om aktivite-
ter på arealet, der kan have været kilde til jordforurening.  
 
3.2.2 Generelle forhold    
Efter 2 år fra godkendelsens dato bortfalder den del af godkendelsen, som omfatter anlæg, som 
ikke er etableret. Dette er i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 33. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Produktion 
Der er givet tilladelse til, at virksomheden kan producere i døgndrift. Virksomheden har oplyst, 
at lastbiltrafikken til og fra virksomheden vil være begrænset til tidsrummet 7-18 mandag til 
fredag, jf. afsnit 3.2.10. 
 
Oplag og indretning 
Der er stillet en række vilkår omkring udendørs håndtering og oplag af kemikalier, hjælpestof-
fer, mellemprodukter, restprodukter og færdigvarer for at beskytte jord, grundvand og det 
kommunale regnvandssystem både i den daglige drift og ved uheld med større spild.  
 
Der er ligeledes stillet vilkår til den indendørs indretning for at forhindre utilsigtede udslip til 
det kommunale spildevandssystem. 
 
For at forhindre sammenblanding af kemikalier og hermed risikoen for kraftig varmeudvikling 
mv. er der stillet vilkår om, at sikringsbassinerne under kemikalietankene skal være adskilt for 
hhv. syrer og baser. Desuden skal påfyldningsstudsene til tankene være mærket og aflåst, og 
nøglen, der kun må passe til en tank, skal udleveres af virksomhedens personale.  
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Der er i afgørelsen fastsat vilkår om, at døre, vinduer og porte skal holdes lukkede under pro-
duktion og rengøring for at reducere risikoen for diffuse støj- og lugtgener. 

For at sikre at renseforanstaltninger samt overvågningsudstyr til begrænsning af den eksterne 
miljøpåvirkning fungerer optimalt, skal udstyret efterses regelmæssigt. Der skal foreligge doku-
mentation for, at kontrollen er gennemført. 

 
3.2.4 Luftforurening 
NOx og CO: 
På virksomheden findes tre naturgasfyrede energianlæg. Et lille anlæg på 220 kW til rumop-
varmning og to anlæg på 2,6 MW - et til hvert tørreri. Produktet tørres med luft, som er opvar-
met indirekte, dvs. produktet er ikke direkte i kontakt med røggassen.  
 
Konsulentfirmaet Grontmij har på basis af energianlæggenes maksimale indfyrede effekt, emis-
sionsgrænseværdier samt oplysninger om placering og dimensioner for afkastene foretaget en 
beregning af immissionsbidraget af NO2 i omgivelserne (projekt nr. 35.4770.02 – 13. juni 2013).  
Beregningen viser, at afkastene fra kedlerne til tørrerierne skal forhøjes til min. 13 m inden op-
start af fabrikken. Virksomheden har valgt at forhøje afkastene til 15 meter pga. usikkerhed på 
beregningerne.   
 
For immissionsbidraget af CO vil B-værdien være overholdt med god margen. 
 
Der er stillet vilkår om, at der inden 6 måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, skal fore-
tages målinger til eftervisning af, at emissionsgrænseværdierne samt B-værdierne for NO2 og CO 
er overholdt. 
 
I henhold til standardvilkårene for listepunkt G201 i Godkendelsesbekendtgørelsen skal der 
foretages årlig kontrolmåling af emissionen fra samtlige energianlæg. Miljøstyrelsen er bekendt 
med, at dette standardvilkår pt. er under revision, idet naturgas er et meget rent brændsel, som 
giver en stabil forbrænding i et velreguleret anlæg, hvorfor der er ikke stor risiko for at få store 
ændringer i forbrændingen og dermed forhøjede emissioner. 
 
Da virksomheden tillige har oplyst, at der foretages regelmæssig servicekontrol af samtlige ener-
gianlæg, og kontrollen også omfatter kortvarige emissionsmålinger, har Miljøstyrelsen i over-
ensstemmelse med proportionalitetsprincippet lempet standardvilkåret således, at der for an-
læggene på 2,6 MW kun skal udføres præstationsmålinger hvert 2. år hhv. hvert 4. år afhængig 
af måleresultaterne for den foregående måling. 
 
For det lille anlæg på 220 kW vurderes det, at den regelmæssige servicekontrol som udgangs-
punkt er tilstrækkelig. Tilsynsmyndigheden har dog mulighed for at kræve præstationskontrol-
målinger for anlægget. 
 
Støv: 

Der er endnu ikke fastlagt en klassifikation og B-værdi for proteinholdigt støv. Virksomheden 
har i ansøgningsmaterialet og i et supplerende notat udarbejdet af København Universitet4  op-
lyst, at det ikke kan udelukkes, at støvet kan være allergent. Derfor er der i godkendelsen fastsat 

                                                             
4 Notat udarbejdet af Keld Ejdrup Andersen, Jens Chr. Sørensen og Hilmer Sørensen, Institut for grundvidenskab og 

Miljø, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet (modtaget den 11. maj 2012). 
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en B-værdi på 0,02 mg/m3 svarende til B-værdien for melstøv, som vides at være allergent. B-
værdien gælder kun for den del af støvet, som er mindre end 10 µm (respirabelt støv). 
Alle virksomhedens støvholdige afkast er forsynet med støvfiltre, der ifølge det oplyste begræn-
ser den maksimale emission af total støv til 5 mg/Nm3. Dette er mindre end Luftvejledningens 
grænseværdi for total støv på 10 mg/Nm3 for nye anlæg. Emissionsgrænsen er imidlertid fastsat 
som 5 mg/Nm3 i godkendelsen ud fra en betragtning om, at virksomheden skal forebygge foru-
rening og anvende den bedste tilgængelige teknik, samt at støvet er potentielt allergent. 
 
Konsulentfirmaet Grontmij har på basis af oplysninger om forventede luftmængder og en emis-
sionsgrænseværdi på 5 mg/Nm3 foretaget en beregning af immissionsbidraget af total støv i 
omgivelserne (projekt nr. 35.4770.02 – 13. juni 2013).  Beregningen viser, at immissionsbidra-
get udgør 0,019 mg/m3, dvs. grænseværdien på 0,020 mg/m3 er således netop overholdt. Be-
regningen er konservativ, idet den er foretaget for den totale mængde støv og ikke kun den del af 
støvet, som er mindre end 10 µm.  
 
I henhold til Luftvejledningen (afsnit 5.3.3.2) skal dokumentationen af virksomhedens støve-
mission for udvalgte afkast gentages én gang årligt eller én gang hvert andet år, afhængig af må-
leresultaterne for den foregående måling. 
 
For at sikre mod utilsigtet udslip af støv, er der stillet vilkår om regelmæssig visuel kontrol af 
alle støvfiltre samt etablering af støvdetektor i afkastene fra tørrerierne, som er de mest bety-
dende afkast. 
 
3.2.5 Lugt 
Grænseværdierne for lugt er fastsat ud fra Miljøstyrelsens Lugtvejledning. 
 
Virksomheden har vurderet, at de betydende lugtkilder er de to tørrerier.  
 
Ud fra lugtmålinger foretaget på et pilotanlæg under den ansøgte produktion, er der beregnet et 
estimat for den forventede lugtimmission fra virksomheden (Grontmij projekt nr. 35.4770.02 – 
13. juni 2013). 
 
Opskalering fra et pilotanlæg til et fuldskalaanlæg er altid usikkert. I dette tilfælde er opskale-
ringsfaktoren omkring 200.  
 
Lugtkoncentrationen i tørreriafkastene fra fabrikken må forventes at være betydelig lavere end 
de målinger, der er lavet på pilotanlægget, idet lugten vil blive formindsket ved reduktion af 
støvindholdet i støvfiltrene og ved den efterfølgende vask af afkastluften i en recuperator for 
genvinding af varme, hvilket det ikke har været muligt at tage højde for ved målingerne i pilot-
anlægget. 
 
Med udgangspunkt i lugtmålingerne fra pilotanlægget viser OML-beregningerne overskridelse 
af lugtgrænseværdierne i omgivelserne. Der er beregnet 33 LE/m3 ved de nærmeste boliger, 
hvor grænseværdien er 5 LE/m3. På basis af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen dog, at det er 
overvejende sandsynligt, at den faktiske lugtemission er meget lavere, og grænseværdierne kan 
overholdes.  
 
Da lugt er en gene og ikke sundhedsskadelig, findes det derfor acceptabelt, at virksomheden 
starter fabrikken med tørreriafkast, som har en højde, der er dimensioneret med udgangspunkt i 
støvemissionen, idet der er stillet vilkår om, at der inden for 3 måneder skal foretages lugtmå-
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linger og efterfølgende beregninger som dokumentation for, at lugtgrænseværdierne er over-
holdt. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v.  
Da overfladevand og processpildevand ikke udledes direkte til recipient men til fælles kommu-
nale kloaksystemer, er det Hedensted Kommunes myndighedsområde. 
 
Der er sendt en særskilt ansøgning til Hedensted Kommune, som i et høringssvar til Miljøstyrel-
sen modtaget den 2. august 2012 har bekræftet, at der arbejdes på at udarbejde tilladelser til 
afledning af hhv. spildevand og regnvand. 
 
Miljøstyrelsen har jf. afsnit 3.2.3 ”Indretning og drift” stillet en række vilkår, som sikrer mod 
utilsigtet forurening af først og fremmest regnvandssystemet men også spildevandssystemet. 
F.eks. skal virksomheden inden udledning af overfladevand fra henholdsvis de udendørs sik-
ringsbassiner og læssepladsen have konstateret, at vandet ikke er forurenet. 
 
3.2.7 Støj 
Støjgrænserne er fastlagt i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer, lokalplaner 
og Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.  
 
Hedensted Kommunes Miljøafdeling har i høringssvar modtaget den 2. august 2012 oplyst, at 
den faktiske anvendelse af den del af Nørregade, som mod vest grænser op til det lokalplanlagte 
erhvervsområde L7, svarer til et område med blandet bolig og erhverv. Området er i den gæl-
dende kommuneplan udlagt som et boligområde, og Hedensted Kommunes planafdeling har 
den 5. april 2013 telefonisk oplyst, at det pågældende område fastholdes som et boligområde i 
det udkast til kommuneplan 2013, som sendes i høring medio maj. Miljøstyrelsen har derfor 
fastlagt støjgrænser for det pågældende område svarende til de vejledende grænseværdier i et 
boligområde. 
 
Der er i forbindelse med ansøgning om etablering af projektet foretaget en støjberegning på 
basis af estimerede støjbidrag for de enkelte støjkilder (Acoustica rapport nr.: P4.023.12). Be-
regningerne viser, at de vejledende grænseværdier er overholdt hele døgnet. Af vilkår F1 og bilag 
B2 fremgår grænseværdierne i områderne omkring virksomheden. 
 
Virksomheden skal senest 5 måneder efter, at godkendelsen er taget i brug, dokumentere ved 
måling og beregning, at grænseværdierne for støj er overholdt. 
 
Virksomheden har vurderet, at fabrikken ikke vil give anledning til hverken lavfrekvent støj, 
infralyd eller vibrationer i omgivelserne. Der er derfor ikke er fastlagt grænseværdier for disse 
støjtyper.  
 
3.2.8 Affald    
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens af-
faldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 
 
Godkendelsen stiller krav til opbevaring af affald samt til de maksimale mængder, som må fore-
findes på virksomheden. 
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3.2.9 Jord og grundvand  
Virksomheden er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Der er vand-
indvindingsboringer på matriklen. Det er derfor vigtigt, at virksomhedens drift ikke giver anled-
ning til forurening af grundvandet. 
 
Der er derfor stillet vilkår om, at alle udendørs tanke er placeret i sikringsbassiner, at der etable-
res tætte belægninger på kritiske steder, at spild straks skal fjernes osv., jf. bl.a. afsnit 3.2.3. 
 
Der er desuden stillet vilkår om, at spildevandssystemet og den nedgravede tank til opsamling af 
overfladevand fra læssepladsen skal tæthedskontrolleres hhv. hvert 5. og 10. år, for at sikre at 
der ikke sker udsivning til jord og grundvand. 
 
3.2.10 Til og frakørsel    
Virksomheden er beliggende i et industriområde med god trafikal tilgængelighed via Hornsyld 
Industrivej, således at trafik gennem Hornsyld by kan undgås. 
 
Antallet af lastbilkørsler til og fra virksomheden vil på døgnbasis udgøre op til 15. Trafikken vil 
være begrænset til tidsrummet 7-18 mandag til fredag. 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der er stillet krav om journalføring for eftersyn af renseforanstaltninger og kontrol med kontinuert  
måleudstyr.  
 
Der er stillet krav om løbende registrering og en årlig indberetning af producerede mængder, forbrug 
af råvarer og hjælpestoffer, affaldsmængder samt energi- og vandforbrug. 
 
Indberetningen kan, i det omfang oplysninger medtages i Det grønne Regnskab, helt eller delvist 
erstattes af dette. 
 
3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
Vilkåret om underretningspligt ved driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører væsentlig foru-
rening af omgivelserne eller indebærer risiko for det, er medtaget i godkendelsen for at sikre, at 
virksomheden er klar over pligten. Det er i princippet ikke nødvendigt at stille vilkåret i godken-
delsen, idet underretningspligten er et generelt krav i henhold til § 71 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
For at forebygge et større udslip af støv er der stillet vilkår om etablering af kontinuert overvåg-
ning af støv med alarm i de to afkast fra tørrerierne. Dette vilkår er suppleret med krav om, at 
driften skal indstilles så hurtigt som muligt ved brud på et støvfilter og først genoptages, når 
skaden er udbedret. 
 
3.2.13 Ophør 
Der er stillet vilkår om, at virksomheden ved ophør af driften skal træffe de nødvendige foran-
staltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet til-
bage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. 
 
3.2.14 Bedst tilgængelige teknik  
Virksomheden har oplyst, at der er valgt en nyudviklet teknologi, som resulterer i mindst mulig 
miljøbelastning. Affaldsmængden er meget begrænset, idet ca. 98 % af råvaren udnyttes. Det 
spildevand, der afledes fra virksomheden er udelukkende rengøringsvand, som er genbrugt in-
den udledningen. Med hensyn til energi genvindes ca. 80 % af forbruget. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Hedensted Kommune har i breve modtaget hhv. den 2. august 2012, den 6. august 2012 samt 
den 29. april 2013 fremsendt bemærkninger til projektet. 
 
Af bemærkningerne fremgår følgende: 
 
I forhold til planlægning for området: 
Kommunen bekræfter, at projektet kan rummes inden for den gældende lokalplan og med den 
givne dispensation for bygningshøjde. 
 
Hedensted Kommunes Miljøafdeling har i høringssvar af den 2. august 2012 oplyst, at den fakti-
ske anvendelse af den del af Nørregade, som mod vest grænser op til det lokalplanlagte er-
hvervsområde L7, svarer til et område med blandet bolig og erhverv. Området er i den gældende 
kommuneplan udlagt som et boligområde, og Hedensted Kommunes Planafdeling har den 5. 
april 2013 telefonisk oplyst, at det pågældende område fastholdes som et boligområde i det ud-
kast til Kommuneplan 2013, som sendes i høring medio maj. Miljøstyrelsen har derfor fastlagt 
støjgrænser for det pågældende område svarende til de vejledende grænseværdier i et boligom-
råde. 
 
I forhold til naturbeskyttelse: 
Kommunen udtaler: ”På baggrund af det ansøgtes placering og under forudsætning af, at der 
ikke udledes forurenende stoffer til vandløb, som kan transporteres til Natura 2000 området, 
som ligger nedstrøms det nærmeste vandløb (Bjørnkær grøft), vurderer Hedensted Kommune, 
at projektet, i sig selv eller sammen med andre planer og projekter, ikke kan forventes at påvirke 
bilag IV arterne, eller Natura 2000 områderne væsentligt.” 
 
I forhold til afledning af spildevand og overfladevand: 
Kommunen bekræfter, at de agter at meddele tilladelse. 
 
I forhold til grundvandsbeskyttelse: 
Kommunen har i høringssvaret af den 29. april 2013 nævnt, at der i miljøgodkendelsen skal 
tages hensyn til, at der indvindes drikkevand i området. Miljøstyrelsen har for at beskytte jord 
og grundvand stillet en række vilkår omkring håndtering og oplag af kemikalier, hjælpestoffer, 
mellemprodukter, restprodukter og færdigvarer, jf. afsnit 3.2.3 og 3.2.9. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.    
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden www.mst.dk den 21.maj 
2012. Miljøstyrelsen har ikke modtaget henvendelser i forbindelse hermed. 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden  
Udkast til miljøgodkendelse har været forelagt TripleA A/S til kommentering. Virksomheden 
har ikke haft bemærkninger. 
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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. 
 
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at vilkårene, der er anført i godkendel-
sen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljø-
beskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt      
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt J207 ” Industriel udvinding eller frem- 
stilling af protein eller pektin, som ikke er omfattet af bilag 1, punkt 6.4b. (s)” i bilag 2  
i Godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhedens energianlæg, som indgår i denne godkendelse 
som en biaktivitet, er omfattet af listepunkt G201 ”Kraftproducerende anlæg, varmeproduce-
rende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 
mellem 5 og 50 MW.”  
 
4.1.3 Revurdering 
Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden revurde-
re godkendelsen. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen      
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen 
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en 
screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 26. okto-
ber 2012 truffet særskilt afgørelse herom.  Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke er VVM-
pligtig, dvs. der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger, jf. 
BEK nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke - hverken i sig selv, 
eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil kunne påvirke de beskyttede områder. 
 
Miljøstyrelsen har desuden i afgørelse af 24. juni 2013 vurderet, at opførelse af et silohus på 205 
m² og en højde på 19 m ikke kan være til skade for miljøet, og derfor ikke er omfattet af VVM-
bekendtgørelsen. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet 
Projektet vil ikke kunne påvirke habitatområder, og er derfor ikke omfattet af habitatbekendtgø-
relsen. De nærmeste Natura 2000-0mråder er nr. 78: ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” 
(indeholder Habitatområde nr. 67). Området ligger 7,4 km syd for virksomheden. Natura 2000 
område nr. 56: ”Horsens Fjord og havet øst for Endelave” (indeholder Habitatområde nr. 52) 
ligger 12,7 km nord/nordøst for virksomheden.   
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4.2 Øvrige afgørelser 
Der foreligger ikke andre miljøgodkendelser for virksomheden.  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Hedensted Kommune tilsyns-
myndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledning af spildvand til det kommuna-
le spildevandsrenseanlæg. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  
� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-

krete 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 underretning om afgørelsen 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 
1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 22. juli 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 indbeta-
ler 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 modta-
get klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Na-
tur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-
begynder 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.  
 
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 klageberettigelse eller fordi kla-

gen 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 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behand-
ler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at 
virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen in-
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debærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre 
eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen      
TripleA A/S, Marianne Madsen, mhm@triple-a.dk 
TripleA A/S, Finn Nielsen, fni@tripla-a.dk 
Hornsyld Købmandsgaard a/s, Lars Christensen, lc@hk-hornsyld.dk 
Stecao v/Steen Simonsen, stecao@mail.dk  
Hedensted Kommune, mail@hedensted.dk 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt, midt@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds Østjylland, oestjylland@friluftsraadet.dk 
Fødevareregion Vejle, v-foedevareafd.vejle@fvst.dk 
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5. BILAG        
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse  

Bilag B1: Kort over virksomhedens beliggenhed  

Bilag B2: Kort over lokalplaner/kommuneplanrammer  

Bilag C1: Natura 2000-områder 

Bilag C2: Beskyttede naturområder  

Bilag D: Lovgrundlag – Referenceliste 

Bilag E: Liste over sagens akter   
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Kap.1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold 4
1. Ansøgers navn, adresse og telefonnummer 4
2. Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR-nummer 4

og P-nummer 
3. Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen 4
4. Virksomedens kontaktperson 4

Kap.2 Oplysninger om virksomhedens art 5
5. Virksomhedens listebetegnelse 5
6. Kort beskrivelse af Virksomheden samt det ansøgte projekt 5
7. Vurdering i relation til farlige stoffer 5
8. Midlertidigt projekt 7

Kap.3 Oplysninger om etablering 7
9. Bygningsmæssige udvidelser/ændringer 7
10. Start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og start af pro- 7

duktion

Kap.4 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 8
11. Oversigtsplan 8
12. Lokaliseringsovervejelser 8
13. Driftstid 8
14. Til- og frakørselsforhold 8

Kap.5 Tegninger over virksomhedens indretning 8
15. Teknisk beskrivelse 8

Kap.6 Beskrivelse af virksomhedens produktion 9
16. Produktionskapacitet 9
17. Procesforløb 9
18. Energianlæg 11 
19. Driftsforstyrrelser/uheld 11 
20. Opstart og nedlukning 11 

Kap.7 Oplysninger om bedst tilgængelig teknik 11 
21. Renere teknologi 11 

Kap.8 Oplysninger om forurening 12
22. Luftforurening 12 
23. Diffuse kilder 12 
24. Afvigende emissioner ifm. opstart og nedlukning 12 
25. Afkasthøjde 12 
26. Spildevand 13
27. Spildevandets udledning 13
28. Direkte udledning til vandløb mv. 13
29. Udledning af kvælstof eller fosfor 13
30. Støj- og vibrationskilder 13
31. Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 14
32. Det samlede støjniveau i naboområderne 14
33. Mængde og sammensætning af affald 14
34. Håndtering af affald 14
35. Affald til nyttiggørelse og bortskaffelse 14
36. Jord og grundvand 14
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37. Vilkår og egenkontrol 15 

Kap.10 Driftsforstyrrelser og uheld 15 

38. Særlige emissioner  
39. Foranstaltninger  
40. Foranstaltninger ifm. væsentlig forurening  
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41. Forurening i forbindelse med ophør  

Kap.12 Ikke-teknisk resume 15 

42. Ansøgningens oplysninger på ikke-teknisk beskrivelsesform 15 

Bilag

1.  Situationsplan af produktion  

2.  Kloakplan med afkast 
3.  Afkastliste 

Nærværende ansøgning om godkendelse af  
Miljøgodkendelse: 08. maj 2013  
TripleA a/s, Bjørnkjærvej 16, 8783 Hornsyld  
er udarbejdet af: 
STECAO v/Steen Simonsen Tlf. 96 54 48 57 Mobil +45 24 23 44 63 

Høgild maj 2013. mail. stecao@mail.dk  

Steen Simonsen 
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Kap. 1 Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

1.oplysninger ejerforhold 

Ansøgers navn, adresse og telefonnummer 

Agro Korn a/s    Hornsyld Købmandsgaard a/s  

Skjernvej 42   Nørregade 28 

6920 Videbæk    8783 Hornsyld 

Tlf.nr.:+45 97 17 33 00   Tlf.nr. +45 75 68 73 00   

Email: njm@agrokorn.dk  Email. lc@hk-hornsyld.dk  

Hjemmeside: www.agrokorn.dk    Hjemmeside www.hk-hornsyld.dk  

 

Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer 

TripleA a/s 

Bjørnkjærvej 16 

8783 Hornsyld 

Tlf.nr. +45 88 88 84 48 

Email: post@triple-a.dk 

Hjemmeside: www.triple-a.dk 

Parcel af matr. 14e, Hornsyld By, Nebsager 

CVR-nummer: 18 51 92 75 

P-nummer: 1004733070 

 

Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen 

H.K. Ejendomme Hornsyld A/S CVR-nummer 31 06 53 48 

Nørregade 28 

8783 Hornsyld 

Tlf.nr.: +45 75 68 73 00 

Fax.nr.:+45 75 68 76 41  

Email: lc@hk-hornsyld.dk  

Hjemmeside. www.hk-hornsyld.dk   

 

Projektets kontaktpersoner 

TripleA a/s Finn Nielsen E-mail:     fni@triple-a.dk    tlf. +45 60 11 13 60 
TripleA a/s Marianne Madsen E-mail:     mhm@triple-a.dk  tlf. +45 60 11 13 61 
Hornsyld Købmandsgaard a/s Lars Christensen E- mail:lc@hk-hornsyld.dk  tlf. +45 25 27 73 00 
Hornsyld Købmandsgaard a/s Jonas T Johansen E-mail:jtj@hk-hornsyld.dk  tlf. +45 25 27 73 33 
STECAO v. Steen Simonsen E-mail:         stecao@mail.dk        tlf. +45 24 23 44 63   
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Kap. 2 Oplysninger om virksomhedens art 

5. Virksomhedens listebetegnelse 

J207 Industriel udvinding eller fremstilling af protein eller pektin, som ikke er omfattet af 

bilag 1, punkt 6.4b  

 

6. Kort beskrivelse af virksomheden samt ansøgte projekt 

Det ansøgte projekt omhandler anlægsfasen af en sojaproteinproduktion med sojaskrå, 

som råvare.  

Gennem de sidste 4 år er der gennemført en lang række forsøg i laboratorie/pilotskala 

med at producere sojaproteinkoncentrater ud fra sojaskrå. Den resulterende 

produktionsproces ønskes nu opgraderet til et fuldskalaanlæg. 

Fuldskalaanlægget skal kunne behandle omkring 47.500 tons sojaskrå, der vil svare til 

omkring 36.300 tons færdigt produkt, omkring 105 tons pr. dag i gennemsnit på 350 

dage.  

Produktionsanlægget vil blive placeret i bygningerne på matr. 14e, Hornsyld By, 

Nebsager. Disse er blevet opgraderet til fødevareprodukt. Råvaren leveres af HK til 

råvaresilo via lukket redlersystem. Råvaren afregnes efter godkendt afregningsmåler. 

Varme og vand til processen købes ligeledes af HK og afregnes efter godkendte 

afregningsmålere. 

  

7. Vurdering i relation til farlige stoffer 

Proteinproduktionen med basis i sojaskrå vurderes til ikke at være omfattet af 

Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer. 

 

Kemi håndteres indendørs i sikringskar, fem tanke på hver 18 m3 står indendørs i 

sikringskar med henholdsvis 25 og 50 m3 opsamling uden afløb, fortrængningsluft fra 

kemitanke scrubbes via vandbad til det fri. Kondensattank fra inddamperen indeholder 

rent destilleret vand og CIP-tanken indeholder 1% lud opløsning. Bundslam afledes over 

1 uge til spildevand, resten justeres og genanvendes ved næste CIP. Cip- og 

kodensattanke er ikke placeret i sikringskar, da det ikke anses for nødvendigt.  

Inddampertårnet er placeret udendørs. Det rummer 2,5 m3 væske under produktion. 

Tårnet står på en lukket rustfri fod, der kan rumme 8 m3. Foden fungerer som opsamling  

ved evt. utætheder. Den er monteret med en renselem samt niveau alarm, der lukker 

produktion ned ved utæthed. Ved siden af inddampertårnet står en fødetank på 25 m3 
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(sojavand med 3 % ts)placeret i et 30 m3 sikringskar (rustfri isoleret tank)uden afløb, 

overløb går til spildevand.  

 

Udendørs ved gavlen af HK Hal B står 2 X 50 m3 koncentrattanke med sojamelasse 

(vådvare med 40% tørstof). Disse tanke er placeret i et sikringskar på 55 m3, der tømmes 

vha.en manuelt betjent pumpe. Koncentrattankene er sikret mod overløb med 

niveauføler, der er koblet til proces-PLC, som lukker hele processen ned ved alarm. 

Sojamelassen pumpes via dobbelt rørsystem (for lækagekontrol) fra Hal 4 over i 

koncentrattankene. Sojamelasse udleveres via dobbelt rørsystem (for lækage kontrol) fra 

læssepladsen (se Bilag 2 Kloakplan med afkast). Ved endt læsning af tankbiler køre 

læssepumpe baglæns inden slangen tages af så den tømmes. 

 

Læssepladsen på 380 m2 er indrettet med et opsamlingsareal med en 10 cm forhøjning 

langs kanten. Opsamlingsarealet er det laveste punkt på matriklen. Det har en 

opsamlingskapacitet på 55 m3, der skal sikre mod utilsigtet afstrømning fra tankbiler, 

der kommer med kemi eller henter sojamelasse. I opsamlingsarealets sydvestlige hjørne 

er placeret en 8 m3 stor opsamlingstank af PEH. Denne er udstyret med niveauføler, 

ledningsevnemåler samt dykpumpe, der alle er koblet til proces-PLC. Dykpumpen 

startes, når niveaumåleren angiver høj vandstand, forudsat at ledningsevnemåleren ikke 

måler forhøjet ledningsevne. Vandet med lav ledningsevne pumpes over i 

spillevandsnettet. Ved forhøjet ledningsevne startes pumpen ikke og der gives alarm til 

operatøren. Der er ikke olieudskilningsfilter installeret.Opsamling af vådvare fra 

læssepladsen/opsamlingstank vil ske med slamsuger, opsamling af tørvare skovles op i 

lukkede 1 m3 containere som derefter placeres indendørs i hal 4, (hal 4 er uden 

gulvafløb). Dryp og mindre spild fra kemislanger opsamles i spand ved tankbil. Tilkobling 

af kemislanger sker via låge til studs, der er anbragt over sikringskar i hal 3C. Transport 

af kemikalier foregår med særligt personale, der er uddannet i håndtering af kemikalier. 

På læssepladsen er 2 stk. udleveringsiloer a 100 m3 (tørvare 92 %) til bulkvarer placeret. 

Bulkudlevering foregår kun til tankbiler. 

 

Udendørs ved gavlen af hal 4 står 150 m3 silo til råvare (tørvare 88 %). 

 

Udendørs ved gavlen af hal 3D står silohus med 9 stk. mellemvaresiloer a 115 m3 

(tørvare 92 %). 

 

Yderligere 2 stk. 150 m3 siloer med færdigvarer (tørvare 92 %) til Big-Bag er placeret 

på vest siden af Hal 3D. 
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Produktionen er bemandet 24 timer i døgnet ved produktion. Personalet er grundigt 

instrueret i håndtering af kemikalier og affald.  

 

Se bilag 2, Kloakplan.    

 

8. Midlertidigt projekt 

Der er ikke tale om et midlertidigt projekt. 

 

Kap. 3 Oplysninger om etablering 

9. Bygningsmæssige forhold 

Proteinproduktion vil foregå i hal 4 samt hal 3C og E på matr. 14e, Hornsyld By, 

Nebsager. Råvaren transporteres i lukket redlersystem fra HK hal B til råvaresilo på 30 

m3 placeret ved sydgavlen af hal 4. Siloen er 17,4 m høj. 

 

Mellemvaren opbevares i 9 siloer á 115 m3. Disse siloer er anbragt i et hus ved 

nordgavlen af hal 3D, der er ingen afløb. Huset er 18,7 m højt. Silobatteriet er 

mellemvarelager og monteret med 3 afkast. Der kan kun fyldes på én silo ad gangen. Det 

enkelte filter belastes ikke 100 %. 

 

Ved øst siden af hal 3D etableres 2 stk siloer til færdigvare til big-bags. Siloerne er 150 

m3 og 15,5 m høje. Transporten til og fra siloerne er delvist udenfor og overjordisk 

Opsækning og lager vil foregå i Hal 3A og D på matr. 14e, Hornsyld By, Nebsager. Til 

udlevering af sækkevarer mv. anvendes eksisterende læsseramper 7 – 9 i hal 2A.  

Bulkudlevering sker fra to udendørssiloer på 115 m3. Disse siloer er 25,0 m høje.. 

Transporten til siloen er udendørs og overjordisk. 

 

Højeste procesafkast er 18 m, højeste procesanlæg er 29,0 m og højeste bygning er 18,7 

m. 

Se bilag 1 Situationsplan for produktion samt bilag 3 Afkastliste. 

 

10. Start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og start af produktion 

Start af bygge- og anlægsarbejder: maj 2012 

Afslutning af bygge- og anlægsarbejder: december 2012 

Start protein produktion: Medio juni2013 
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Kap. 4 Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11. Oversigtsplan 

På medfølgende situationsplan er angivet placering af proteinfabrik samt  

færdigvarelager (opsækning og lagerfaciliteter). 

Se bilag 1 Situationsplan for produktion samt afkast. 

 

12. Lokaliseringsovervejelser 

Produktionsanlægget er anbragt i eksisterende bygninger. Siloer og silobygning er 

anbragt i forbindelse med eksisterende bygninger.  

 

13. Driftstid 

Den daglige driftstid for proteinproduktion er 24 timer. Driften foregår alle ugens 7 dage 

350 dage om året. Der ønskes ikke lempelse af støjkrav i natperioden fra kl. 22-07 på 40 

dB til blandet bolig/erhverv mod øst. Det er nødvendigt at køre 24 timer i døgnet, da det 

ellers vil kræve en rengøring ved hver nedlukning og øget vandforbrug ved opstart med 

meget spildevand til følge (ca. 30 m3/opstart).  

 

14. Til- og frakørselsforhold 

De eksisterende til- og frakørselsforhold benyttes til den fremtidige proteinproduktion. 

Der anses ikke at være problemer med til- og frakørselsforhold. Trafik- og 

støjbelastningen vil finde sted i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00 ugens 5 hverdage med op til 

15 vogntog/dag. 

 

Kap. 5 Tegninger over virksomhedens indretning 

15. Teknisk beskrivelse 

Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden: der er indsat en tegning over 

proteinfabrikken og lager med dertil hørende siloer. 

Kloakplan med læsseplads, spildevand fra produktion, regnvands systemer samt trafik 

mønster til og fra matriklen er vedlagt.  

Se bilag 1 Situationsplan for produktion og bilag 2 Kloakplan med afkast. 

 

I afkastlisten er skorstene, indsug og luftafkast, samt placering af støj- og 

vibrationskilder i proteinfabrikken placeret. 

Se bilag 3 Afkastliste. 

 

Råvarehåndtering fra HK hal B sker i lukket redlersystem til udendørs råvaresilo ved 

sydgavlen af hal 4. I hal 4 foregår blanderi.  Der er ingen gulvafløb, men der er 



TripleA a/s   8. maj 2013 

 9

sikringskar under blanderidelen. Her opbevares tør kemi. I hal 3C foregår udvinding 

efterfulgt af vask og afvandingstrin 1. Hallen har ACO-render. Afvandingstrin 2 og 

tørringen foregår i hal 3E. Hallen har ACO-rende ved inddamperen. I AOC-renderne er 

der placeret en væskeføler i afløbet, der giver alarm ved spild på mere end 40 liter. 

Mellemvaren opbevares i silobatteri i hus ved gavlen af hal 3D. Færdigvaren føres fra 

proteinfabrik via lukket rørsystem til færdigvare siloer for opsækning eller bulkudlevering 

i tankbil. Færdigvaren pakkes i hal 3D og lagres i hal 3A. Der er ingen gulvafløb i disse 

haller. Sækkevarer udleveres fra hal 2A via læssesluser. Lastbilerne holder i niveau og 

trucken kører direkte ind i bilen. Hal 2 A har ingen gulvafløb. 

Hjælpestoffer til proteinproduktionen opbevares i kemilager som er del af 

produktionsanlægget i hal 3C. Kemilageret er anbragt i lukket sikringskar. 

Sikringskarrene kan indeholde 10 % mere end den største tank i karet. 

Våd kemi pumpes ind via tankbil som holder på læssepladsen. Tør kemi leveres på paller 

med 500 kg i hver big-bag, der håndteres indendørs i et doseringsanlæg i hal 4. Øvrig 

flydende kemi i palletanke eller dunke opbevares i sikringskar i hal 3C. 

Den afledte mængde spildevand vil være af minimal størrelse, da vandet genbruges via 

inddamper. 

Fra proteinfabrikken vil den fraseparerede procesvæske genvindes i 2 fraktioner: 

vand(kondensat) og koncentrat. Vandet genbruges i processen, mens koncentratet 

bruges til foder eller biogas.  

 

Der etableres Cip-afløb fra Ciptanken til spildevandssystemet. Bundslam afledes over 1 

uge til spildevand, resten justeres og genanvendes ved næste CIP. Væskemængden udgør 

ca. 35 m3/uge.    

 

Vand fra befæstede arealer samt tagvand ledes bort via eksisterende regnvandssystem. 

Velfærdsrum er ligeledes tilsluttet det offentlige kloaksystem for sanitets vand. 

 

Kap. 6 Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16. Produktionskapacitet mv. 

Produktionskapacitet og forbrug af råvarer og hjælpestof er beskrevet i fortroligt 

dokument. 

 

17. Procesforløb 

Anlægget bygges efter fødevarenormer og har derfor lukkede rørsystemer. Anlægget 

rengøres 1 gang/uge på tør/våd basis. Styringen bliver efter princippet ”bemandingsfri”.     
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Røg-gas afkast 1 & 2 

Procesforløbet for proteinfabrikken er skitseret i flowdiagrammet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Råvarehåndtering fra HK hal B sker i lukket redlersystem med kopelevator, 

ligeledes lukket) til udendørs silo ved sydgavlen af hal 4. Herefter tilsættes varme 

og hjælpestoffer i passende mængde. 

2. Råvaren gennemgår udvindingsprocessen.  

3. Herefter vaskes proteinet med vand, vandfasen fraskilles og ledes til 

genvindingsanlægget mens proteinet ledes videre til afvanding.  

4. Proteinet ledes herpå videre til 2 tørrerier,. Luft og produkt adskilles i cycloner. 

Den tørre luft ledes ud til den fri luft og det tørrede protein, der nu er et 

proteinkoncentrat, sendes videre. 

redlersystem til  
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Vandfase til 
genvindingsanlæg 
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Afkast tørreri 1 & 2 
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Siloer  

Opsækning 
Bulk udlevering 

Blander 

Udvinding 

Vask  

Afvanding 

Tørring 

 

Koncentrat fra 
inddamper 
(sojamelasse)  

Afkast silo 1-9 

Afkast silo 20-21 og 30-31 

HK Hal B Sojaskrå 

Afkast  råvaresilo 
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5. Det tørrede protein blæses herefter til lagersilo for lagring, opsækning og bulk for 

efterfølgende udlevering. 

 

18. Energianlæg 

Til produktionsprocessen anvendes energi fra naturgas til tørreriets low-Nox brænder, der 

har en indfyringseffekt på 2,6 MW. Der bruges elektricitet til de øvrige processer. 

Den primær varme til processen genvindes fra inddamper anlæg (80 % energi), de 

manglende 20 % købes af HK via godkendt måler. 

N-gas anlæg leverer varme til tørrerierne via indirekte kalioferer, røggas herfra ledes til 

det fri via skorsten. 

Elektricitet leveres via traditionelle trafo-anlæg 400 V & 690 V 

Rumvarme leveres via eksisterende centralvarme N-gas kedel, med en indfyringseffekt på 

220 kW.      

 

19. Driftsforstyrrelser/uheld 

I tilfælde af driftsforstyrrelser eller uheld, vil spild fra proteinafsnittet blive opsamlet i 1 

m3’s containere (maks. 25 stk.), og opbevaret i hal 2B, der er uden afløb. Proteinafsnittet 

lukkes ned og nødvendige reparationer kan foretages. 

Da produktion af protein foregår indendørs, vil der ikke ske udledning til omgivelserne.  

Ved driftsforstyrrelser i proteinafsnittet lukkes fabrikken automatisk ned. 

For indendørs afløbsforhold se bilag 2 Kloakplan med afkast. 

 

20. Opstart og nedlukning 

Der er ingen særlige forhold i forbindelse med opstart og nedlukning. 

 

Kap. 7 Oplysninger om bedst tilgængelig teknik 

21. Renere teknologi 

Det valgte procesudstyr er udvalgt efter en lang række undersøgelser og pilotforsøg, som 

er gennemført i Nakskov, Lyckeby & på Københavns Universitet. Processen er helt nyligt 

patenteret med stort genindvindingspotentiale af energi på 80 % og 98 % udnyttelse af 

råvaren. Processen giver ingen miljømæssige problemer da der under produktion ikke 

forekommer spildevand. Da spildevand kun forekommer ved rengøring 1 gang ugentligt 

repræsenterer processen derfor den pt. bedst tilgængelige teknik/renere teknologi. 

Traditionel våd sojaproces mister ca. 10 - 25 % af råvaren oftest i form af spildevand. 

Enzymatiske processer omdanner sukkerstofferne til udefinerbare komponenter i 

proteinet og er svære at styre. De har desuden relativt store problemer med at holde 

LE/m3 på et lavt niveau. 
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Kap. 8 Oplysninger om forurening mv. 

22. Luftforurening 

For proteinfabrikken er der tale om udledning af luft: fortrængningsluft fra siloer, 

tørreluft fra tørrerier og røggas fra naturgaskedler og centralvarmefyr via skorsten til det 

fri. 

 Ved bulkudlevering vil fortrængningsluft fra tankbilen blive ledt tilbage til silo via lukket 

system. 

Der vil ikke være lugt i forbindelse med tilledning/lastning af koncentrat fra inddamper.  

Udledningsluften fra tørreriet bliver renset i cycloner og gennem filtre. Herefter ledes 

luften gennem recuperator (til genindvinding af varme), hvor den ’vaskes’ med 188 l 

vand/time. Vaskevandet ledes til produkttank ved inddamper og indgår i returvandet. 

Afgangsluften har en vandmætning på 98 %. Ifølge OML-rapporten vil der muligvis være 

et lugtproblem, men beregningen er baseret på måling af lugten fra et pilotanlæg. 

Pilotanlægget er ikke udstyret med recuberator eller filter. Det er derfor sandsynligt, at 

de beregnede værdier for lugtpåvirkning ikke er i overensstemmelse med de faktisk 

forekommende. 

Luftmængden total vil være ca.82.331 Nm3/time.  

Støvudledningen vil andrage ca. 0,2-0,9 kg/time (< 5 mg/Nm3). 

Rensningsanordninger er cykloner , recuberator og filtre. 

Røggassen fra naturgaskedler og centralvarmefyr vil andrage ca.6.311 m3 pr. time 

• NOx- udledning ca. 402 kg pr. time 

 

Se bilag 3 Afkastliste. 

 

23. Diffuse kilder 

Ingen.  

 

24. Afvigende emissioner ifm. opstart og nedlukning 

Det vurderes (i samarbejde med lektor Keld Ejdrup Markedal, KU, medopfinder af 

processen), at der ikke er nogen emission af stoffer eller dannelse af aerosoler hverken 

under drift, opstart eller nedlukning. Hverken produkt eller hjælpestoffer kan afgive 

aerosoler og der er ingen afdampbare stoffer i produktet. 

  

25. Afkasthøjde 

Afkasthøjde for alle proces ind/afgang samt afkast siloer er oplistet. 

Se bilag 3 Afkastliste og bilag 2 Kloakplan med afkast. 

Der er fremsendt OML-beregninger for støv, NOx og lugt. 
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 26. Spildevand 

Fra proteinfabrikken forekommer en mindre spildevandsafledning ved rengøring en gang 

om ugen med forsinket tilledning til det kommunale renseanlæg. 

   

Personalet, der betjener proteinfabrikken, bruger toilet og vaskefaciliteter i eksisterende 

velfærdsområde. Fra proteinfabrikken vil sanitært spildevande blive ledt til det 

kommunale kloaksystem. 

 

Overfladevand fra proteinfabrikkens befæstet arealer samt tagvand ledes til kommunalt 

regnvandsanlæg. 

 

Alle kloakrør er nye, de vil blive tæthedskontrolleret hvert 5. år, men kloakrør, brønde og 

den nedgravede tank til opsamling af spildevand tæthedsprøves inden ibrugtagning. Der 

udarbejdes procedurer for dette område i TripleA MSQ (miljø, sikkerhed & kvalitet) 

system ISO 22 000 med de nødvendige tillæg.  

Se  bilag 2 Kloakplan med afkast. 

 

Der er fremsendt ansøgning om tilslutningstilladelse til Hedensted Kommune uge 24 

2013. 

 

27. Spildevandets udledning 

Er beskrevet under punkt 26. 

 

28. Direkte udledning til vandløb mv. 

Ingen. 

 

29. Udledning af kvælstof eller fosfor 

Ingen direkte udledning. 

 

30. Støj- og vibrationskilder 

Støjniveauet for proteinfabrikken vil være lavt og forventes ikke at øge det samlede 

støjniveauet for omgivende industri/beboere væsentligt. 

Lavfrekvent- og infralyd forekommer ikke.  

Der vil ikke forekomme vibrationer af betydning. 

På proteinlageret vil intern kørsel og transport foregå indendørs med trucks.  
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31. Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 

Det anses ikke for nødvendigt at gennemføre dæmpende foranstaltninger. Leverandør 

options max krav 78 dB indendørs/udendørs 1 m fra kilde.  

  

32. Det samlede støjniveau i naboområderne 

Det anses for at være relevant at foretage målinger og beregninger  af det samlede 

støjniveau i naboområderne under drift efter opstart af fabrikken, da de fremsendte 

beregninger er baseret på estimater. 

 

33. Mængde og sammensætning af affald 

Affald Hvorfra Mængde Placering Bortskaffelse 

Koncentrat Fra inddamper 100 m3 2 tanke ved 

HK Hal B  

Sælges til foder 

eller biogas 

Spildprodukt Alle dele af 

processen 

25 x 1 m3 

container 

Fyldte 

containere 

står i 

TripleA 

afsnit af hal 

2B 

Afhentes af 

lokal 

svineproducent 

Olie Procesudstyr 1 Miljøcontainer 

til 4 stk. 200 l 

tromler (1,2 x 

1,2 m) 

Står i 

TripleA 

afsnit af hal 

2B 

Med særlig 

renovation 

 

34. Håndtering af affald 

Støv fra posefilter og cykloner går direkte tilbage i produktionen. 

Containere til spild står i hal 2B (HK), hvor der ikke er afløb. 

  

35. Affald til nyttiggørelse og bortskaffelse 

Restfraktion går til foder eller biogas. 

 

36. Jord og grundvand 

Da al produktion foregår indendørs og opsamles i tilfælde af driftsforstyrrelser/uheld vil 

der ikke forekomme forurening af jord og grundvand. Kemioplag bliver en del af 

produktionsbygning i separat afsnit med sikringskar, der sikrer mod spild. Læssepladsen 

er udført i beton med opsamling på arealet. 
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De udendørs tanke er placeret i sikringskar. 

Der findes ingen nedgravet olietanke på matriklen TripleA og BBR Hedensted kommune 

bekendt.     

 

Kap. 9 Vilkår og egenkontrol 

37. Vilkår og egenkontrol 

Da der stort set ikke forekommer forurening i forbindelse med proteinproduktionen, er 

omfang af vilkår og egenkontrol minimalt. 

Som forslag til egenkontrolvilkår foreslås: at rensningsanordninger i forbindelse med 

afkast af tørreluft fra tørreri og fra posefilter for produktsiloer fortløbende skal 

kontrolleres for effektivitet. 

TripleA opbygger eget miljøledelse og egenkontrolsystem. Fabrikken vil blive GMP+ og 

ISO 22 000 certificeret. 

MSQ afdeling opbygges i forbindelse med TripleAs proteinproduktion. 

 

Kap. 10 Driftsforstyrrelser og uheld 

38. Særlige emissioner 

Ingen, se pkt.24. 

 

39. Foranstaltninger 

Ingen. 

 

40. Foranstaltninger ifm. væsentlig forurening 

Ingen. 

 

Kap. 11 Virksomhedens ophør 

41. Forurening i forbindelse med ophør 

Da der ikke fremkommer forurening i forbindelse med proteinproduktionen, vil der i 

tilfælde af ophør af proteinproduktionen, ikke skulle foretages særlige foranstaltninger. 

 

Kap. 12 Ikke-teknisk resume 

42. Ansøgningens oplysninger på ikke-teknisk beskrivelsesform 

Nærværende ansøgning omfatter etablering af en proteinproduktion på basis af sojaskrå. 

I gennem de sidste 4 år er der gennemført en lang række forsøg i laboratorie/pilotanlæg, 

der nu ønskes opgraderet til et fuldskalaanlæg. 
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Selve proteinproduktionen skal foregå i eksisterende bygning. Opsækning og 

lagerfaciliteter etableres i en separat eksisterende bygning ved siden af produktionen. 

Bygge- og anlægsarbejdet forventes påbegynd omkring april 2012 og 

proteinproduktionen påregnes startet op medio juni 2013. 

Produktionen vil være i drift 350 dage i året. Trafik i forbindelse med den nye 

proteinproduktion vil alene foregå til og fra lagerbygningen samt ved indlevering af 

forbrugsstoffer. 

Proteinproduktionen vil andrage omkring 36.300 tons færdigt produkt pr. år svarende til 

en produktion på 4,3 tons pr. time. 

Produktionsprocessen omfatter i hovedtræk en oprensning og tørring af 

proteinkoncentrater.  

Processen er fastlagt på baggrund af en række undersøgelser og forsøg, der antages at 

udgøre den bedst tilgængelige teknik for energiforbrug og kvalitet af 

proteinkoncentraterne. 

Proteinproduktionen giver ikke anledning til unødig forurening af omgivelserne hverken 

til luft, vand eller jord. 

 

Med venlig hilsen 

På vegne af TripleA a/s   

Steen Simonsen   



 

Tørrerier 

Inddamper 

Silo 1-9 

Silo 30-31 Udvinding 

Blanderi 

Råvaresilo 
Afvanding 

Vask 

Hjælpe
stoffer 

Konde
nsat-
tank 

CIP-
tank 

Hal 3E 

Afvanding 

Hal 3C 

Hal 3A 

Hal 3A 

Hal 2B 

Hal 4 
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Afkast list 

Samlet oversigt over alle luftafkast: 

 

Afkast 
nr. 

Produkt 
Luft, 

fugtighed 

Proces Lugt Maksimal 
luftmæng-

de, 
Nm3/time 

Filter 
belastning/ m 2 

Temp.,  

°°°°C 

Bygning/
silo 

højde, 
meter 

Afkast, 
Høj=m   Ø=mm 

Rense- 
måde 

Filter-
type 

Maksimal 
driftstid, 
Min/time 

Kontrol 
Procedure = 

P 
PLC måling 

= M 

AF01 Tør Råvaresilo Ingen 1.500 1/42 RT 17,4 18,9 150 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

30 P 

AF04 Tør Silo 20 
Bulk 

Ingen 2.400 1/20 25 25 26,5 150 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

15 P 

AF05 Tør Silo 21 
Bulk 

Ingen 2.400 1/20 25 25 26,5 150 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

15 P 

AF09 Tør Silo 1-2 
m/vare 

Ingen 1.200 1/20 25 18,7 20,2 150 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

7 P 

AF10 Tør Silo 3-4 
m/vare 

Ingen 1.200 1/20 25 18,7 20,2 150 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

10 P 

AF11 Tør Silo 5-9 
m/vare 

Ingen 1.200 1/20 25 18,7 20,2 150 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

15 P 

AF12 98 % Tørreri 1 Mindre+ 39.000 1/250 58 14 18 700 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

60 M+P 

AF13 98 % Tørreri 2 Mindre+ 39.000 1/250 58 14 18 700 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

60 M+P 

AF14 Tør Silo 30-
31Big-Bag 

Ingen 2.400 1/20 25 15,5 17 150 Impuls 
trykluft 

Pe/pe 

550 g 

30 P 

AF19 Røggas Tørreri 
kedel 1 

Ingen Se OML  130 4,4 8 400    Lovpligtigt 
eftersyn 

AF20 Røggas Tørreri 
kedel 2 

Ingen Se OML  130 4,4 8 400    Lovpligtigt 
eftersyn 

AF21 Røggas Centralvar
mefyr 

Ingen Se OML  100 3,4 4,8 300    Lovpligtigt 
eftersyn 
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Bilag D: 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 (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1454 
af 20. december 2012 med senere ændringer 
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 kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgø-
relsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 
(spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
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. 5/1999 om spildevandstilladelser 
Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 9580/2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter 
(klassificeringsvejledningen). 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder (Lugtvejledningen). 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 

Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 
Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 

Andet materiale 

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 1985 med ændringer 
af 13. oktober 1990. 
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Bilag E: Liste over sagens akter   
Sagsnr. MST-1270-00723 og MST-1270-00771 
 
12.04.2012 Ansøgning om miljøgodkendelse samt VVM-anmeldelse* 
13.04.2012 Kvittering for modtagelse af ansøgning samt anmodning om supplerende  
                           oplysninger  
01.05.2012 Supplerende oplysninger (rev. miljøteknisk beskrivelse, afkastliste)* 
01.05.2013 Ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde 
09.05.2012 Supplerende oplysninger (notat vedr. lugt, OML beregninger for NO2 og støv 

samt støjrapport)* 
11.05.2012 Supplerende oplysninger (situationsplan, notat fra KU vedr. allergi ifm. 

proteinstøv)* 
16.05.2012 Miljøstyrelsens bemærkninger til OML-beregning for NO2 
16.05.2012 Høring af Hedensted Kommune ifm. VVM-screening 
21.05.2012 Annoncering af ansøgning om miljøgodkendelse 
06.06.2012 Dagsorden for møde med virksomheden den 12.06.2012 
18.06.2012 Referat fra møde den 12.06.2012 samt liste med manglende oplysninger 
18.06.2012 Høring af kommunen (bl.a. planmæssige rammer for tilgrænsende boligområder) 
27.06.2012 Teknisk- økonomisk redegørelse ift. støvkrav 
01.07.2012 Supplerende oplysninger (bl.a. lugtrapport)* 
30.07.2012 OML-beregning støv   
02.08.2012 Høringssvar fra kommunen  
06.08.2012 Høringssvar fra kommunen ifm. VVM-screening 
13.09.2012 Anmodning om suppl. oplysninger  
02.10.2012 Høringssvar fra kommunen vedr. regnvand fra læsseplads  
26.10.2012 Opdateret OML-beregning for NO2 
26.10.2012 Afgørelse om ikke VVM-pligt samt tilladelse til at påbegynde bygge- og 

anlægsarbejde.    
17.03.2013 Supplerende oplysninger bl.a. opdateret miljøteknisk beskrivelse* 
29.04.2013 Høringssvar fra kommunen bl.a. vedr. vandindvinding 
08.05.2013 Rev. kloakplan, situationsplan samt oplysninger om produktionskapacitet  
                           og råvarer*  
16.05.2013 Opdaterede oplysninger om virksomhedens energianlæg 
17.05.2013 Opdateret miljøteknisk beskrivelse og afkastliste 
22.05.2013 Opdateret miljøteknisk beskrivelse 
28.05.2013 1. udkast til miljøgodkendelse 
30.05.2013 Virksomhedens kommentarer til 1. udkast til miljøgodkendelse 
07.06.2013 Opdateret afkastliste (rev. 08) 
13.06.2013 Opdaterede OML-beregninger 
18.06.2013 2. udkast til miljøgodkendelse 
21.06.2013 Ingen bemærkninger til 2. udkast til miljøgodkendelse  
24.06.2013  Etablering af silohus er ikke omfattet af VVM-reglerne 

 
*indeholder fortrolige oplysninger 

 
 
 
    
 




