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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for optimering af 
resteriliseringsanlæg på TripleNine Fish Protein A.m.b.A., Esbjerg 
 
Miljøstyrelsen har den 17. september 2012 modtaget TripleNines ansøgning 
af 1. september 2012 om at foretage ændringer i forbindelse med 
eksisterende resteriliseringsanlæg. Anmeldelsen er samtidig sendt til 
Esbjerg Kommune. 
 
Det fremgår af anmeldelsen og efterfølgende supplerende oplysninger, at 
TripleNine Fish Protein A.m.b.A. søger på vegne af TripleNine Pharma A/S, 
der har det miljømæssige ansvar for driften af Pharma og Fish, der i dag er 
reguleret under samme miljøgodkendelse. 
 
Esbjerg Kommune har den 2. november 2012 meddelt, at kommunen ingen 
bemærkninger har til sagen. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at de ansøgte ændringer ikke giver 
anledning til øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 
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 
Det ansøgte projekt omfatter en optimering af det eksisterende 
resteriliseringsanlæg på TripleNine Fish Protein, placeret på afdeling 2.  
 
Der foretages følgende ændringer: 
 

• Etablering af nyt påslag for aflæsning af fiskemel i eksisterende 
hydraulikrum (på afdeling 2) 

• Etablering af 2 nye melsiloer á 200 m3 i produktionshallen (på 
afdeling 2) 

• Nyt transportsystem mellem de nye melsiloer og 
resterilieringsanlægget i produktionshallen (på afdeling 2) 

• Afsugning fra påslag og de 2 nye siloer ledes til eksisterende anlæg 
for termisk forbrænding 

• Højden af nuværende hydraulikrum øges fra 4 meter til 9 meter 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 

Miljøstyrelsen • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ode@mst.dk • www.mst.dk 



 
Der sker ingen ændringer i resteriliseringsanlæggets produktionskapacitet. 
 
Gennemførelse af det ansøgte projekt vil betyde, at den interne transport af 
fiskemel reduceres.  
 
Det er oplyst, at tilkørsel af fiskemel til resteriliseringsanlægget kun vil 
foregå på hverdage mellem kl. 07 og 18 efter gennemførelse af projektet. I 
dag vil dette kunne foregå alle dage døgnet rundt. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de ansøgte ændringer kan gennemføres 
uden miljøgodkendelse. Dette er begrundet i følgende: 
 

• Alle ændringer sker indendørs og i eksisterende produktions-
bygning. 

• Der sker ingen ændringer af kapaciteten af resteriliseringsanlægget 
og dermed ingen øget produktion i forhold til det, der er godkendt i 
dag. 

• Afsug fra de nye anlæg ledes til virksomhedens eksisterende 
termiske forbrændingsanlæg. Ifølge virksomhedens oplysninger er 
der rigelig kapacitet i dette anlæg til at modtage og behandle denne 
luftmængde. Der vil derfor ikke ske en forøgelse af luftemissionen i 
forhold til det, der er godkendt i dag. 

• Diffus støvemission forventes reduceret på grund af mindre intern 
transport af fiskemel. 

• Efter ændringen vil tilkørsel af fiskemel til resteriliseringsanlægget 
kun foregå på hverdage mellem kl. 07 og 18. I dag vil dette kunne 
foregå alle dage døgnet rundt. Ændringerne vil derfor give en mindre 
støjbelastning i perioder, hvor virksomheden i dag ligger tæt på de 
gældende støjgrænser (der svarer til de vejledende grænseværdier). 
Den lille forøgelse der vil kunne forekomme på hverdage i 
dagperioden vurderes kun af marginal betydning. I dette tidsrum 
ligger virksomhedens støjbelastning i dag langt under de 
gældende/vejledende grænseværdier – og midlingstiden er i dette 
tidsrum 8 timer. 

• Ændringerne vil ikke give anledning til ændrede emissioner end der 
allerede er godkendt i dag. 

 
Miljøstyrelsen har foretaget en VVM screening af det ansøgte/anmeldte 
projekt. Der er truffet særskilt afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
 
Det er i forbindelse med afgørelsen om ikke VVM-pligt vurderet, at der ikke 
skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på 
Vadehavsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projekterne ikke i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke 
Vadehavsområdet væsentligt.  
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Det fremgår af VVM-screeningen, at eneste miljømæssige påvirkning af 
projektet vil være en marginal forøgelse af støjen i dagperioden på 
hverdage. Forøgelsen vurderes ikke at kunne have nogen indvirkning i 
Nature 2000-områder eller på bilag IV-arter eller rødlistearter. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
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 
Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 31. 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 Virksomheder. 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) 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 
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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:  
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
miljo@esbjergkommune.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsrådet.dk
Greenpeace Danmark,Bredgade 20, Baghuset 4. sal, 1260 København K 
hoering.dk@greenpeace.org
Esbjerg Havn, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg, adm@portesbjerg.dk
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, rib@nst.dk  
   
      
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

          
 Ruth Krogsgaard Sørensen 
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