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På grundlag af oplysningerne i bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøcenter Odense hermed små-produktion af coatet æblesyre 
på pilot-anlægget i udviklingsafdelingen. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven1. 
 
 
Vilkårsændringen 
Vilkår B8 i miljøgodkendelse af 21. december 2009 ændres fra: 
  

”Udviklingensafdelingens pilot-anlæg er godkendt til følgende faste 
småproduktioner: 
 

• Coatet Citronsyre 
• Coatet Osteløbe 
• Matrix-indkapslet Nisin 
• Agglomerede hydrocollider 
• Produkter, der indgår i fabrikkens normale produktsortiment.” 

 
til: 
 

”Udviklingensafdelingens pilot-anlæg er godkendt til følgende faste 
småproduktioner: 
 

• Coatet Æblesyre 
• Coatet Citronsyre 
• Coatet Osteløbe 
• Matrix-indkapslet Nisin 
• Agglomerede hydrocollider 
• Produkter, der indgår i fabrikkens normale produktsortiment.” 

 
 
Sagens oplysninger 
Danisco Grindsted har ved brev af 30. juni 2010 søgt om tilladelse til pro-
duktion af coatet æblesyre på pilot-anlæg.  
Processen er tilsvarende eksisterende proces til fremstilling af coatet citron-
syre og fremgår i øvrigt af bilag [A].  
Coatet æblesyre bruges som ingrediens i fremstilling af fødevarer. 
 
 
Miljøteknisk vurdering 
Æblesyre er et krystallinsk pulver og coating af æblesyre foretages på et 
pilotanlæg til pulver, med filtre på luftafkast. Der vil ikke være øget luft-
emission i forbindelse med processen. 
 

                                                
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Eneste spildevand der genereres ved processen er når der ved produktskif-
te ledes en mindre mængde rengøringsvand til eget renseanlæg. Råvarer 
og færdigvare er uproblematiske, da de indgår som ingrediens i fødevarer.  
 
Coating af æblesyre vurderes ikke at give anledning til øget emission. 
 
Forudgående offentlighed 
Miljøcenteret har vurderet, at der ikke er tale om en væsentlig ændring eller 
udvidelse af virksomheden og har derfor ikke annonceret modtagelse af 
ansøgningen i henhold til §11 i godkendelsesbekendtgørelsen.2

 
VVM reglerne 
Miljøcenteret har vurderet, at det godkendte ikke kan give anledning til for-
øget forurening, og at det ansøgte derfor ikke er omfattet af reglerne i VVM 
bekendtgørelsen3. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis og kan ses 
på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan 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 

 
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 være modtaget senest den 13. oktober 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen 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 miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en  

                                                
2 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1640 af 13. de-
cember 2006 
3 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 
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eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Mil-
jøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Danisco Grindsted, Tårnvej 25, DK-7200 Grindsted 
Billund Kommune, kommunen@billundkommune.dk
Arbejdstilsynet Tilsynscenter 3, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
  
 
BILAG 
 
Bilag A: Anmeldelse af ændret småproduktion, vilkår B8 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susan L.  Vinkel  
72548423  
sulvi@ode.mim.dk  
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