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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af midlertidig køler 
 
Miljøcenter Odense har den 19. maj 2010 modtaget ansøgning fra Danisco 
Grindsted om etablering af midlertidige kølere i forbindelse med forsøgs-
produktion 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 har suppleret ansøgningen med yderligere oplysninger 
den 20. maj 2010. 
 
Der vil blive opstillet 2 eksterne kølere i containere. Hver køler udgøres af 
en kølekompressor med to kølekredse, som indeholder 10 kg 407 C freon 
pr. kreds. Derudover vil der blive brugt 700 l 30% ethylenglycol som køle-
middel i hver køler. 
 
Kølerne vil blive placeret på befæstet areal med afløb til blåt system.  
 
Kølekapaciteten vil maksimalt være i brug under 5 fermenteringer af op til 3 
døgns varighed. Første fermentering forventes at starte i uge 22. 
 
Danisco Grindsted oplyser, at støjbidraget fra virksomheden ikke vil ænd-
res, så den væsentligste miljøpåvirkning vil være et udslip af freon eller 
ethylenglycol. Et udslip af freon vil fordampe til atmosfæren, mens et udslip 
af ethylenglykol i værste fald vil kunne betyde en tilledning af 700 l ethy-
lenglycol til det blå system.  
 
Derudover vil der være bortskaffelse af ethylenglycol efter endt forsøgsræk-
ke, og dette vil være til biogas eller kommunekemi. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøcenterets vurdering 
Miljøcenter Odense vurdere at kølerne ved normal drift ikke vil bidrage med 
en væsentlig øget miljøpåvirkning.  
Da anlægget kun skal være i drift optil 15 dage vurderer MCO, at sandsyn-
ligheden for et uheld er minimal. Dette betyder at etableringen af de midler-
tidige kølere samlet ikke vurderes at bidrage med en øget miljøpåvirkning 
og etableringen kræver derfor ikke en miljøgodkendelse.  
 
Eftersom der ikke gives en ny godkendelse er de midlertidige kølere omfat-
tet af den gældende godkendelse – Revurdering af 21. december 2009 og 
her henledes opmærksomheden primært på vilkår B28 og G1. B28 om-
handler udledningen via blåt system, der udelukkende må være ”uforurenet” 
vand og G1 omhandler underretningspligten ved driftsforstyrrelser.  
 
Ethylenglycol er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
Etableringen af midlertidige kølere er isoleret set ikke omfattet af VVM be-
kendtgørelsens bilag 1. Ændringen anses heller ikke at være omfattet af 
VVM bekendtgørelsen bilag 2, punkt 14, da etableringen er vurderet til ikke 
at være til skade for miljøet. Der er derfor ikke foretaget en VVM screening. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Da Danisco Grindsted er en IPPC virksomhed kan afgørelsen, jf. godken-
delsesbekendtgørelsens § 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 16. juni 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 13. juli 2010 kl. 16.00.  
 
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 
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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 
72548402 
ribei@ode.mim.dk 
 
 
 
 
 
Kopi til:   
Danisco Grindsted, Tårnvej 25, 7200 Grindsted 
Billund Kommune, kommunen@billundkommune.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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