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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for yderligere produktion af pek-
tinase på biofabrikken 
 
Miljøstyrelsen har den 8. marts 2012 modtaget ansøgning fra DuPont Nutri-
tion Biosciences ApS [DNB], Grindsted om miljøgodkendelse af yderligere 
produktion af enzymet pektinase på biofabrikken. Miljøstyrelsen har efter 
anmodning modtaget supplerende oplysninger den 11. maj 2012.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget foru-
rening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor 
ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Afgørelsen kan benyttes ved modtagelsen. 
 
Oplysninger i sagen 
Der er for år tilbage gennemført fuldskalaforsøg med pektinasefermentering 
på biofabrikkens eksisterende produktionsanlæg for enzymer. Endeligt har 
Miljøstyrelsen den 25. oktober 2011 meddelt afgørelse om ikke-
godkendelsespligt for en midlertidig produktion af pektinase på enzyman-
lægget.  
 
Der ansøges om fortsat produktion af pektinase på biofabrikkens eksiste-
rende produktionsanlæg for enzymer under uændrede betingelser.  
 
Pektinasefermentering vil erstatte fermentering af tilsvarende mængde an-
det enzym (xylanase). Det ansøgte resulterer således ikke i en produktions-
udvidelse. 
 
Der benyttes samme produktionsorganisme til fermetering af pektinase som 
til eksisterende xylanasefermentering. Pektinasefermenteringen foretages 
på samme næringsmedium tilsat kaliumnitrat og DNB oplyser yderligere, at 
driftsforholdene er uændret i forhold til xylanasefermenteringen.  
Ansøgte fermenteringsproces er derfor ikke væsentligt forskellig fra eksiste-
rende enzymfermentering. 
 

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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DNB har tidligere redegjort for virksomhedens anvendelse af bedst tilgæn-
gelig teknik til enzymfermentering, jf. også vurderingsafsnit 3.2.7 i tillægs-
godkendelsen af 5. april 2011 for fermentering af xylanase. Af tillægsgod-
kendelsen (med bilag) fremgår xylanasefermenteringens emissioner. Og i 
forbindelse hermed er det relevant at bemærke, at der med præstationskon-
trol af 11. maj 2012 er eftervist, at der ikke forekommer betydende enzym-
holdig luftemission fra fermentorerne. 
 
Erfaringer fra pektinaseproduktioner viser, at der er uændret emission af 
luft/lugt, uændret spildevandssammensætning og dermed uændret spilde-
vandsemission, og endeligt resulterer anvendelsen af kaliumnitrat ikke i 
ændrede risikoforhold. Erfaringerne fra fuldskalaforsøgene viser generelt 
uændrede emissionsforhold. 
 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Enzymfermentering er godkendelsespligtig efter godkendelsesbekendtgø-
relsen og DNB’s fermentering af xylanase er miljøgodkendt i tillægsgodken-
delse af 5. april 2011.  
 
På baggrund af virksomhedens oplysninger er det Miljøstyrelsens opfattel-
se, at ansøgte ændringer i enzymfermenteringsprocessen kan foretages 
inden for vilkår i gældende miljøgodkendelser og ikke giver anledning til 
forøget forurening. Ændringen er således ikke godkendelsespligtig. 
 
I denne vurdering er indgået, at biofabrikkens enzymfermenteringskapacitet 
er uændret og at ansøgte proces ikke er væsentlig forskellig fra eksisteren-
de proces (samme produktionsorganisme og stort set samme næringsme-
dium), og endeligt at der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i proces-
sens emissions- og risikoforhold. 
 
Idet ovennævnte procesændringer på Biofabrikken ikke vurderes at medfø-
re forøget forurening er det efter Miljøstyrelsens opfattelse ikke væsentlige 
ændringer eller udvidelse af listevirksomhed.  Modtagelsen af ansøgningen 
har derfor ikke været annonceret efter §11 i godkendelsesbekendtgørel-
sen2.  
 
Det er endvidere Miljøstyrelsens opfattelse, at ændringerne ikke er til skade 
for miljøet. Ændringerne bryder ikke med planlagte arealanvendelse, opfyl-
der gældende miljøkrav og forøger eller flytter ikke miljøpåvirkninger. Æn-
dringerne er således ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen3 og er derfor 
ikke screenet for VVM-pligt. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk den 22. juni 2012.  
 

                                                
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed. 
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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Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 20. juli 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

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

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
 
 
 
 
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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