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Afgørelse om at ny pulverblandingsproces ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har den 14. maj 2013 modtaget jeres anmeldelse om etablering af ny 
pulverblandingsproces i eksisterende bygning. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er 
truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 
15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
i medfør af lov om planlægning. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 
ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Ansøgte produktion er omfattet af bilag 2, punkt 6 ”Kemisk industri – her under 
fremstilling af færdigvare som basiskemikalie”  i nævnte bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Billund kommune den 24. maj 2013 og 
Billund Kommune har den 11.juni 2013 fremsendt høringssvar. 
 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Kommunen oplyser, at der ikke er kendskab til bilag IV-arter inden for det 
område, der kan påvirkes af projektet 
 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 
på Natura 2000-området, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter.  
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Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-området nr. 85 – Hedeområder 
ved Store Råbjerg væsentligt, idet området er beliggende 5 km fra DuPonts arealer 
og påvirkninger fra ansøgte proces ikke når ud over skel.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 
for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 
gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-
pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 
påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 
grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Efter aftale med jer offentliggøres denne afgørelse på www.mst.dk samtidig med 
offentliggørelsen af den tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder inden 
der foreligger konkret miljøgodkendelse.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 9. juli 2013 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en 
udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 
opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra 
modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
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. Vejledning om 
gebyrordningen 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 klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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. 
 

http://www.mst.dk/
mailto:ode@mst.dk


Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Kopi til: 
Billund Kommune: Kommunen@Billund.dk, UBB@billund.dk, 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3: at@at.dk, 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
 
 
 
Bilag: 
Bilag A: Screeningsnotat, d. 11. Juni 2013 
Bilag B: Billund Kommunes høringssvar,  d. 11. juni 2013 
 
 
  
      
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Susan Lykke Vinkel  
72 54 42 61  
sulvi@mst.dk  
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Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger DuPont Grindsted ansøger om, at få tilladelse til, overføring af produktion fra Tønder til Grindsted.  
Processen består af en blandeproces af levnedsmiddel godkendte råstoffer. Færdigvarerne bruges i mejeriindustrien som starterkulturmedie.  
Produktionen placeres en eksisterende bygning i rummet hvor virksomhedens brandstation findes i dag. Rummet på 1.salen over tilstødende 
kontorer anvendes til teknikrum med installation af støvfilter og ventilationsanlæg. 
Projektet indebærer flytning af eksisterende udstyr fra Tønder til Grindsted. Dette udstyr omfatter for eksempel sækkepåslag, Big Bag 
tømmeenheder, blander, sigte, pakkelinje og palletering. 
Årsproduktionen forventes at ligge på omkring 3000 tons, med et fremtidigt potentiale på 15.000 ton per år.  
DuPont  vurderer,  at projektet er omfattet af punkt 7 i BEK nr 1510 af 15/12/2010 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Flytning af produktion fra Tønder til Grindsted 

Navn og adresse på bygherre DuPont Nutrition Biosciences ApS 
Tårnvej 25  
DK-7200 Grindsted 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Peder Eriksen, 7972 5861 

Projektets placering Tårnvej 25  
DK-7200 Grindsted 

Projektet berører følgende kommuner Billund Kommune 

Oversigtskort i målestok Ikke relevant – eksisterende bygninger anvendes 

Kortbilag i målestok Ikke relevant – eksisterende bygninger anvendes 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 

15/12/2010 

   x Miljøstyrelsens vurderinger i forhold til indsendte anmeldelse fremgår med blå skrift: 
 
Virksomheden er omfattet af bilag 1, pkt. 6: ”Integrerede kemiske anlæg” 
Det ansøgte er en nyetablering af en produktion (i eksisterende bygning) med 
pulverblanding og ingen kemisk omdannelse. Produktionen hører ikke funktionelt sammen 
med virksomhedens øvrige produktioner, og er dermed ikke omfattet af bilag 1. 
 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 

15/12/2010 

 x   Ansøgte proces består i sammenblanding af levnedsmiddelbestanddele med andre 
grundkemikalier. Blandingsproduktet skal anvendes som starterkulturmedie i 
mejeriindustrien og indgår ikke direkte som fødevare. Produktet betragtes derfor som et 
basis-kemikalie i VVM-terminologi. 
Ansøgte produktion (”anlægsprojektet”) er opført på bilag 2, pkt. 6: ”Kemisk industri – her 
under fremstilling af færdig vare som basis-kemikalie”. 



 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      
Eksisterende bygninger anvendes til produktion af nyt produkt. Det etableres et 
pulverblandingsanlæg og der hjemtages nye råvarer til produktionen. Pga. at der 
anvendes eksisterende bygninger medtages ikke oplysninger om anlæggets ydre 
fysiske dimensioner, arealanvendelse og placering på grunden i vurderingen af 
anlægsprojektets mulige miljøpåvirkning. 
 

1. Arealbehovet i ha: 
 

x    Ikke relevant – eksisterende bygninger anvendes 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   x  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

x    i.r. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

x    i.r. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

     
Fuld kapacitet er 15.000 ton per år: 
 
 

Råstoftyper Forbrug t/år  
(fuld kapacitet) 

Eksempler/bemærkninger 

Forskellige mælkepulver  11.750 fx. vallepulver og Skummetmælk

Forskellige sukkerarter 525 fx. Lactose 

Gær 575  

Forskellige phosfat salte 1.375 fx. Monoammoniumphosfat og D

Sodiumacetat 30  

Forskellige citrater 210 fx. Trisodiumcitrat 

Pepton fra casein 2,5  

Magnesiumhydroxyd 2  

Magnesiumsulfatheptahydrate   10  

Urea 1  

Silicon dioxide 2,5  

Mangansulfatemonohydrate  5,5 MSDS 014635 (findes på listen o

Manganese chloride tetrahydrate 0,07 MSDS 014636 

Sodiumformiate 17 MSDS 015009     
 
Færdigvare: Starterkulturmedie til anvendelse i mejeriindustrien 



Mindre lagerplads i tilstødende lokaler anvendes. 

 
Opmærksomheden henledes på at knap 0,1 % af råvareforbruget udgøres af et miljøfarligt 
fast stof, med kronisk fare for vandlevende organismer; Mangansulfat.  
 
Processen er indrettet så eksponering af stoffet til miljøet er meget lavt og vurderes ikke at 
være til skade for miljøet.  
 
Spild opsamles. Støv på anlæggets gulv støvsuges jævnligt. Hele anlægget og gulv 
støvsuges før lejlighedsvis rengøring med vand og sæbe. Rengøringsvandet tilledes eget 
spildevandsrensningsanlæg, hvor mangansulfat indbygges i mikroorganismerne som et 
mikronæringsstof.       

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    i.r. 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

x    i.r. 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

    I anlægsfasen: Diverse byggematerialer til indretning af rum og opstilling af procesanlæg. 
 
I driftsfasen: Se punkt 5 
 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

    I anlægsfasen: Meget begrænset forbrug < 1m3 
I driftsfasen: cirka 500 m3 per år ved en produktion på 15.000 ton per år 
 
Vandforbruget i driftsfasen anses også som et meget begrænset forbrug sammenholdt med 
virksomhedens øvrige vandforbrug og de forhåndenværende resourcer.  

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   x  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
      Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      
 
 
 
 
 
      Spildevand: 
 

     
 
      Farligt affald: intet 
    
      Andet affald:  

 Brugt emballage, rent pap og plast  til genbrug 
 Brugt emballage, urent pap og plast  til forbrænding 
 Det afklares med Billund Kommune hvordan virksomheden bedst skaffer sig af 

med pulveret fra støvfilteret og støvsuger. Pulveraffaldet til kommunens 
anvisning klassificeres IKKE som farligt affald. 

   
      Spildevand: cirka 500 m3 per år til eget spildevandsrensningsanlæg. 
 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   x Det ikke farlige affald forventes at kunne anvises af kommunen efter bestående ordning.  
Spildevand ledes til eget bestående rensningsanlæg. 
 



13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   x Efter aftale med miljøstyrelsen er virksomheden i en proces med dæmpning af støjkilder.  
Faste støjkilder anbringes indendørs og der etableres 3 nye luftafkast med kildestyrke på 
mindre end 75 dB(A).  
Mobil støj vil udgøres af 1000 – 1500 transporter på årsbasis samt intern transport mellem 
råstoflager og produktionsstedet. 
 
Pulverblandingsprocessen vurderes ikke at bidrage væsentligt til virksomhedens samlede 
støjemission, da de i forvejen eksisterende 70-80 daglige transporter kun udgør en mindre 
del af virksomhedens samlede støjbelastning. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   x  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   x  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   x Maksimal koncentration i afkast fra støvfilter estimeres at være under 5 mg/Nm3 og er 
dermed under de vejledende grænseværdier for støv generelt, jf. luftvejledningen. 
 
Pulverblandingsprocessen vurderes ikke at bidrage væsentligt til virksomhedens samlede 
støvemission. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X Mangansulfat er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del 2, kategori 9 ii på grund af 
stoffets miljøfarlighed. Mangan-sulfaten anvendes som tørt pulver i begrænset mængde  og 
proces og -anlæg er indrettet til minimering  af stofemission.  
 
Blandingsprocessen og herunder anvendelse af mangansulfat bidrager ikke til at øge 
risikoen væsentligt indenfor eller udenfor skel.  

Anlæggets placering 
 

     
Anmeldte pulverblandingsproces vurderes ikke at være i konflikt med områdets 
arealanvendelse, natur-resourcernes relative rigdom, kvaliteten og 
regenereringskapaciteten eller det naturlige miljøs bæreevne. 
 

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X  



 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   X  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare 
vådområder: 
 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   X  

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    X  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye støjkilder dæmpes så de ikke bidrager til virksomhedens støjbelastning. 
 
Etablering af pulverblandingsprocessen vurderes ikke at indebære en ændring i, om 
virksomheden kan overholde vilkårsfastsatte støjgrænser for virksomhedens samlede 
støjemission.  
 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   x Virksomheden grænser op til Grindsted by. Anlægsprojektet forventes dog ikke at påvirke 
miljøet negativt i forhold til det forventede for området. 
 



 
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Produktionen foretages i eksisterende bygning på virksomheden. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        
De potentielle virkninger på miljøet som følge af pulverblandingsprocessens 
karakteristika eller placering på virksomheden, antages IKKE at kunne påvirke 
miljøet væsentligt.  
 

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

   X Støvemission fra støvfilteret bidrager i begrænset omfang til virksomhedens samlede 
udledning af støv.  
 
Pulverblandingsprocessen vurderes ikke at bidrage væsentligt til virksomhedens samlede 
støv-emission. 
 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Øget trafik – trafikken forventes dog ikke at bidrage til virksomhedens overskridelse af de 
gældende støjgrænser.  
 
Pulverblandingsprocessen vurderes ikke at bidrage væsentligt til virksomhedens samlede 
støj-emission, jf. pkt 13, og i forhold til vejstøj fra Ribe Landevej / Simmelbrovej og 
nærliggende rutebilsstation. 
 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

x    i.r. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

x    i.r. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   X  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X  



45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   X Reversibel 

 
 
 
 

Konklusion 
 

     
Ikke VVM-pligtigt. 
 

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X  
Pulverblandingsprocessens karakteristika eller placering på virksomheden, antages 
IKKE at kunne påvirke miljøet væsentligt og vurderes dermed IKKE VVM-pligtigt. 
 
 

 
 
 

Dato: 11. juni 2013 Sagsbehandler:         
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Miljøstyrelsen Odense 

Att. Susan Vinkel 

ode@mst.dk  

 

   

 

Høringssvar vedr, VVM anmeldelse af flytning af produktion fra Tønder til Grindsted Dato: 11. juni 2013 

 

Miljøstyrelsen sendte d. 24. maj 2013 høringsmateriale til Billund kommune. 

 

Sagen vedrører flytning af produktion fra Tønder til Grindsted, o ger omfattet af 

VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 6a 

 

Miljøstyrelsen anmoder kommunen om at oplyse hvilke områder, arter og miljøpa-

rametre indenfor kommunens myndighedsområder som kan forventes at blive 

påvirket væsentligt ved gennemførelse af projektet. 

 

Til brug for vurderingen er fremsendt virksomhedens anmeldelse i form af et ud-

fyldt VVM-screeningsskema, samt supplerende oplysninger om affaldets sam-

mensætning, sendt pr. mail 22. maj 2013 direkte fra virksomheden. 

 

Kommunens bemærkninger til ansøgningen 

Planforhold 

Ejendommen er omfattet af gældende lokalplan nr. 139 for Område til industri 

med særlige beliggenhedskrav ved Tårnvej i Grindsted by, Østbyen. 

 

Anvendelsen er i lokalplanen fastlagt til erhvervsformål, herunder virksomheder, 

der iht. miljøbeskyttelseslovens § 5 af hensyn til forebyggelse af forurening stiller 

særlige beliggenhedskrav. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller 

udøves erhverv som følgende: Produktions- og lagervirksomhed, laboratorier, 

administrations og værksteder og de for driften nødvendige forsynings- rens-

nings- og forbrændingsanlæg samt faciliteter for medarbejdere. 

 

Udvidelsen af produktionen findes at være i overensstemmelse med lokalplanens 

anvendelsesbestemmelser. 

 

Udvidelsen af produktionen sker i eksisterende bygninger, hvorfor udvidelsen ikke 

er i modstrid med lokalplanen. 

 

Natura 2000 områder og bilag IV arter 

Nærmeste Natura 2000-område, Internationalt naturbeskyttelsesområde nr. 85 –

Hedeområder ved Store Råbjerg, er beliggende ca. 5 km sydøst for DuPonts are-

aler. De oplyste aktiviteter vurderes ikke at ville påvirke området. 
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Det anmeldte vurderes ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-

områder i det naturlige udbredelsesområde for rødliste-arter samt de dyrearter, 

der er optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er op-

taget i habitatdirektivets bilag IV. Der er ikke kendskab til ovennævnte arter inden-

for det område hvor de anmeldte aktiviteter skal foregå. 

 

Affaldsbortskaffelse 

I produktionen indgår Mangansulfat, monohydrat, CAS-nr. 7785-87-5, som er på 

listen over uønskede stoffer. 

 

Stoffet er klassificeret med følgende risikosætninger: 

• R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 

langtidsvirkninger vandmiljøet 

• R48/20/22 Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved 

indånding og indtagelse 

 

Da der er tale om en tør blandeproces, forventes affald og spild at være tørre af-

faldsprodukter bl.a. fra udsugning gennem støvfilter. Virksomheden vurderer, at 

indholdet af Mangansulfat monohydrat er højst 3,5 promille i affaldsproduktet fra 

støvfiltret.  

 

Af Sikkerhedsdatabladet fremgår endvidere, at stoffet ikke må udledes til kloak 

eller vandløb, og at eventuelt slukningsvand skal inddæmmes og tilbageholdes.  

 

Kommunen vurderer med disse forholdsregler ikke, at der er risiko for spredning 

til vandmiljøet. Affaldsproduktet skal bortskaffes i henhold til reglerne i affaldsbe-

kendtgørelsen. 

 

Generelt 

Kommunen er bygge-, plan- og affaldsmyndighed for virksomheden. Høringssva-

ret vedrører derfor ikke øvrige miljøforhold forbundet med projektet. 

  

Undertegnede kan kontaktes på telefon 7972 2090, ubb@billund.dk . 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Ulla Berg Bojesen 

Civilingeniør 

 

 

 

Kopi til  

Peder Eriksen, DuPont Nutrition Biosciences ApS, Peder.Eriksen@dupont.com    
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