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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af 
ekstra beholder i eksisterende anlæg til esterproduktion 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 22. september 2010 modtaget 
ansøgning fra DuPont Nutrition Biosciences ApS om etablering af 
ekstra beholder i eksisterende anlæg til esterproduktion. 
Miljøstyrelsen har efter anmodninger modtaget supplerende 
oplysninger hen til den 28. marts 2011. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at opstillingen af en ekstra beholder 
som et mellemtrin i eksisterende esterproces ikke giver anledning til 
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelses-lovens1 § 33, 
stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det 
ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
På ester-fabrikken fremstilles forskellige estre ved princippielt den 
samme proces. Reaktanterne forestres batchvis under dannelse af 
vand og reaktionen forløber under høj temperatur og vacuum. Efter at 
esteren er færdigreageret bliver den afkølet, oprenset og 
efterbehandlet. 
 
Kendetegnende for processen er stor vacuum-, opvarmnings- og 
kølebehov.  
 
Det væsentligste miljøforhold, der knytter sig til esterproduktionen er 
dannelse af acrolein ved opvarmning af glycerol og triglycerider til 
temperaturer over 220º  C henholdsvis 300° C i reaktionsreaktoren. 
Acrolein er en giftig aldehyd og er indplaceret i luftvejledningens 
hovedgruppe 1 over farlige stoffer. 
 
Esterproduktionen er omfattet af virksomhedens revurdering af 
miljøgodkendelse af 21. december 2009. 
                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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DuPont søger om tilladelse til opstillingen af en ekstra 15 m³ 
beholder, der skal placeres ind i procesen efter at esteren er 
færdigreageret og delvist nedkølet i reaktionsreaktoren. Når 
temperaturen på esterproduktet er under 200° C ledes det til den 
nyopstillede beholder for slutafkøling inden oprensning og 
efterbehandling.  
 
Beholderen indsættes i processen for produktionsoptimering og 
DuPont forventer at produktiviteten øges med 8-10 %.  
Den årlige esterproduktion vil dog ikke overstige godkendelses-
grundlaget med Esterfabrikkens maksimale produktionskapacitet på 
12.500 t/år.  
 
Virksomheden har redegjort for, at der med procesoptimeringen vil 
kunne forventes en mindre stigning i kølevandsforbruget. På 
emissionssiden forventes en mængdemæssig mindre stigning i det 
spildevand og affald der genereres ved esterprocessen.  
 
Virksomheden har grundig redegjort for, at der ikke kan forekomme 
acrolein i fortrængningsluften fra den nyindsatte beholders 
udluftningsrør (U118) ved indpumpning af esterproduktet.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 
På baggrund af virksomhedens oplysninger er det Miljøstyrelsens 
opfattelse, at ansøgte etablering af ekstra beholder på esteranlægget 
kan foretages inden for vilkår i gældende miljøgodkendelse og ikke 
giver anledning til væsentlig forøget forurening. Etablering af den 
ekstra beholder på esterfabrikken er således ikke godkendelsespligtig. 
 
I denne vurdering er indgået, at esterfabrikkens produktionskapacitet 
er uændret, at etableringen af den ekstra beholder til slutkøling ikke 
resulterer i egentlig ændret proces, og endeligt at der ikke vil 
forekomme væsentlige ændringer i esterprocessens emissions- og 
risikoforhold. 
 
Modtagelsen af ansøgningen har ikke været annonceret efter §11 i 
godkendelsesbekendtgørelsen2, idet ovennævnte anlægsændringer 
efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke er væsentlig ændring eller 
udvidelse af listevirksomhed. 
 
Det er endvidere Miljøstyrelsens opfattelse, at anlægsændringerne 
ikke er til skade for miljøet. Ændringerne bryder ikke med planlagte 
arealanvendelse, opfylder gældende miljøkrav og forøger eller flytter 

                                                
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed 

 2 



 

ikke miljøpåvirkninger. Ændringerne er således ikke omfattet af 
VVM-bekendtgørelsen3. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk den 9. november 2012. 
 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2 har følgende parter 
mulighed for at klage over afgørelsen 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 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 underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Odense, C.F. Tietgeng Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 7. december 2012 
inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
Deres klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen 
Odense. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og 
inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  

                                                
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 12. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse 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 afgørelse er, at fristen for at 
efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til 
at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog 
ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at 
ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt 
afgørelsen.  
 
 
 
Kopi til:   
Billund Kommune, kommunen@billund.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
  
      
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Susan L.  Vinkel  
7254 4261  
sulvi@mst.dk
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