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 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for tidsbegrænset enzympro-
duktion i biofabrikken 
 
Miljøcenter Odense har den 8. september 2010 modtaget ansøgning fra 
Danisco Grindsted om i en periode på 4 uger at genoptage enzymfermente-
ringen i biofabrikken.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Danisco Grindsted kan i en periode ikke få leveret xylanase fra den sæd-
vanlige producent. Derfor har Danisco valgt at søge om at producere xyla-
nase efter den proces, som var godkendt og blev anvendt ved Danisco indtil 
for 1½ år siden.  
 
Danisco ønsker at producere ca. 60 tons flydende xylanasekoncentrat. Xy-
lanasen kan fremstilles ved 6 fermenteringer pr uge i 4 uger. 
 
Xylanasen vil blive fremstillet ved fermentering af en klasse 1 organisme. 
Ved fermenteringen vil der blive anvendt almindelige fermenteringssubstra-
ter som ammoniumsulfat, hvedeklid og roepiller. 
Efter fermenteringen vil biomassen og faststofdelen blive fjernet ved tromle-
filtrering, hvorefter fermentet opkoncentreres ved ultrafiltrering inden det 
pumpes til enzymfabrikken. 
 
Permeatet fra ultrafiltreringen ledes til det interne renseanlæg, som desu-
den vil blive tilledt en øget mængde rengøringsvand. Danisco har tidligere 
behandlet dette spildevand i det interne renseanlæg uden problemer og 
under overholdelse af de gældende vilkår. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Med hensyn til affald har Danisco oplyst, at filterkagen fra tromlefiltreringen 
kan bortskaffes til Billund Kommunes biogasanlæg, som også håndterede 
filterkagen under den tidligere produktion. 
 
Miljøcenterets vurdering 
På baggrund af ovenstående er det miljøcentrets opfattelse, at enzympro-
duktionen kan finde sted i biofabrikken i en 4 ugers periode inden for vilkår i 
gældende miljøgodkendelse. Produktionen vil ikke give anledning til forøget 
forurening og er således ikke godkendelsespligtig. 
 
I denne vurdering er indgået, at der er tale om en tidsbegrænset produktion. 
Ved en eventuel permanent enzymproduktion vil der bl.a. være behov for en 
redegørelse om produktionen lever op til BAT. 
 
Da miljøcentret vurderer, at den tidsbegrænsede enzymproduktion ikke kan 
betragtes som en væsentlig ændring, har modtagelsen af ansøgningen ikke 
været annonceret i henhold til §11 i godkendelsesbekendtgørelsen2. 
 
Det er endvidere miljøcentrets opfattelse, at produktionen ikke er til skade 
for miljøet. Produktionen bryder ikke med planlagt arealanvendelse, opfyl-
der gældende miljøkrav og forøger eller flytter ikke miljøpåvirkninger. Pro-
duktionen er således ikke omfattet af VVM-bekendtgørelsen3 og er derfor 
ikke screenet for VVM pligt. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 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 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den 22. september 2010 
og på www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 20. oktober 2010 kl. 16.00.  
 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)  
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Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Beider 
7254 8402 
ribei@ode.mim.dk
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Billund Kommune, kommunen@billund.dk
Arbejdstilsynet Tilsynscenter 3, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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