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1.  INDLEDNING 
 
Virksomheden blev etableret i 2004 i Arlas tidligere fabrik for produktion af 
tørmælkspulver. Såvel bygnings- som udstyrsmæssigt er væsentlige dele af 
fabrikken genbrug fra den tidligere anvendelse. 
 
VitaLys I/S – fremover kaldet VitaLys - er beliggende i den nordlige del af 
Esbjerg på adressen Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N, matr. nr. 32r Gjesing 
By, Bryndum. VitaLys ejer endvidere matr. nr. 32 e, Gjesing By, Bryndum 
beliggende umiddelbart nord for produktionsanlægget. Det pågældende 
areal henligger som et grønt område, der i begrænset omfang benyttet til 
henlæggelse af rengjort produktionsudstyr (metalbeholdere, rør m.v.) til 
eventuel senere genanvendelse i anlægget. 
 
Virksomhedens produktion, i form af fermenteringer, kan give lugtgener. 
Støjbidraget er højt, men vilkårene i miljøgodkendelsen giver ikke lempelser 
i forhold til de vejledende grænser for støjbidraget. 
Virksomhedens store oplag af ammoniak udgør en risiko for udslip af am-
moniak med deraf følgende risiko for farlige dampe.  
Virksomheden er efter Miljøstyrelsens vurdering en risikovirksomhed efter 
risikobekendtgørelsen, og en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet fra 
den 5. december 2012 efter risikobekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2, litra a) 
stadfæster Miljøstyrelsens afgørelse af 14. oktober 2011 om, at VitaLys er 
omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 2-virksomhed, jf. bekendt-
gørelsens § 4. 
 
Virksomheden er inden revurderingen omfattet af to miljøgodkendelser fra 
2003 og 2004, nemlig ”Miljøgodkendelse af Agro-Ferm A/S fabrik til pro-
duktion af lysin, 22. april 2003 (Ribe Amt)” og ”Miljøgodkendelse af æn-
dringer på lysinfabrikken samt ændring af vilkår i miljøgodkendelse af 22. 
april 2003, 7. juni 2004 (Ribe Amt)”. 
Agro&Ferm A/S – nu VitaLys I/S -  søgte den 31. maj 2007  om ændringer i 
ovennævnte miljøgodkendelser. Det var ændringer i specifikke vilkår (7, 10, 
23, 24, 25, 31 og 33).  Ansøgningen er ikke blevet behandlet endnu, og ind-
går derfor i revurderingen. 
 
Revurderingen har ikke givet anledning til væsentlige ændringer i vilkårene. 
Der er fjernet vilkår, som ikke længere er relevante, og andre vilkår er om-
formuleret, således at de i højere grad afspejler den aktuelle drift. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget den 
første regelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendel-
ser, som er mere end 8 år gamle: 

o Miljøgodkendelse af Agro-Ferm A/S fabrik til produktion af lysin, 22. 
april 2003 (Ribe Amt) 

o Miljøgodkendelse af ændringer på lysinfabrikken samt ændring af 
vilkår i miljøgodkendelse af 22. april 2003, 7. juni 2004 (Ribe Amt) 

 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, for-
di de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller 
ændret ved påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen til-
føjet nye vilkår ved påbud efter lovens § 41.  
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. 
§ 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen, med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og 
med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår. Godkendelsen tages op til revurde-
ring i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 
og stk. 3. 
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

°A1  Tilsynsmyndigheden skal snarest muligt orienteres om følgende for-
hold: 

 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
- Hel eller delvis udskiftning af den juridisk ansvarlig for drif-

ten. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig. 
 
°A2 Der skal føres driftsjournal, eller på anden måde dokumenteres, 

f.eks. i form af log i processtyringssystemet, der indeholder oplysnin-
ger om: 

o Lysinproduktionens størrelse (opgjort pr. måned) 
o Forbrug af naturgas, el og vand (opgjort pr. måned) 
o pH registreringer i fermenteringstanken 
o Dato for eftersyn og vedligehold af tanke, rørsystemer mv. 

samt udbedringer, herunder attest fra firma efter vilkår B2. 



Revurdering af VitaLys I/S                                    side 7 af 92 

o Fejlfermenteringer (tidspunkt, mængde og bortskaffelsessted) 
efter vilkår D2 

o Driftsforstyrrelser og afvigelser 
o Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne 

udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygninger til far-
ligt affald m.m. i forhold til vilkår I3 

 
Journalen, der skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år og til 
enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen 
skal sendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

Indretning og drift 

°B1 Virksomheden skal sikre, at fermenteringer og fejlfermenteringer 
har været syrnet ved pH 4 i forbindelse med overførsel til lagertank 
(droptank) henholdsvis uheldsbassin (Muleby). pH-værdi i det over-
førte ferment skal dokumenteres i driftsjournal (skriftlig eller elek-
tronisk) og skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden for 3 år til-
bage på forlangende. 

 
°B2 Tanke, indeholdende farlige stoffer, placeret i tankgårde samt rørsy-

stemer knyttet til disse tanke, skal underkastes et tilsyn af et af til-
synsmyndigheden anerkendt firma. Tilsynet skal foretages hvert 6. 
år. 

 
På baggrund af eftersynet udarbejder det udførende firma en attest, 
hvor tankenes og rørforbindelsernes styrke og tæthed dokumenteres. 
Attesten skal indgå i driftsjournalen. I tilfælde af konstaterede pro-
blemer med tankene og rørforbindelser skal rapporteringen samt en 
tidsplan for evt. tiltag sendes til tilsynsmyndigheden snarest muligt.
   

B3 Der skal foretages regelmæssig vedligehold af tankanlægget. Der skal 
være en vedligeholdelsesplan for de enkelte anlæg og komponenter. 
Planen skal indeholde frekvens for intern og eksternt eftersyn og 
vedligeholdelse/udskiftning af tanke, rørforbindelser, ventiler og 
pumper mm.  

Luftforurening 

°C1   Kedelanlæg  
 Emissionsgrænseværdier  

mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas 
 CO NOx

 

Gl. dampkedel 
 (Standby, 3,8 MW, 60 m skorsten) 

75 125 

Varmtvandskedel  
(Standby, 0,645 MW, 60 m skorsten) 

75 125 

Stor dampkedel  
(kontinuert, 9,5 MW, 60 m skorsten) 

75 65 

Varmluftsovn  
(kontinuert, 2,8 MW, 34 m skorsten) 

75 125 

NOx regnet vægtmæssigt som NO2 
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°C2 Præstationskontrol 

Der skal årligt ved præstationskontrol på driftskedlerne foretages 2 
enkeltmålinger hver af en varighed på 45 min. med henblik på at do-
kumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår C1 er overholdt.  
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (mak-
simal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er 
akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond 
eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver 
af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over 
målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder 
efter, at disse er foretaget, dog senest den 1. juni. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof er under 85 % af emissi-
onsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette 
eller disse stoffer. 
 
Der skal foretages præstationskontrol på standbykedlerne ved idrift-
sættelse af kedlen, når denne finder sted senere end 1 år efter forrige 
præstationskontrol, ved 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 
min. med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne 
i vilkår C1 er overholdt.  
 
Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen 
er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 
 
Prøvetagning og analyse skal ske efter følgende metoder eller efter 
internationale standarder af mindst samme analysepræcision og 
usikkerhedsniveau. 
 

Navn  Parameter  Metodeblad nr. *  

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider 
(NOx) i strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i 
strømmende gas 

O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strøm-
mende gas 

CO MEL-06 

*Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften: www.ref-lab.dk. 

 
°C3 Støv 

 Maksimal 
luftmængde 
normal m3/h 

Emissionsgrænse-
værdi 
mg/normal m3 

Min. afkast-
højde 
meter 

Støvemissionen fra 
spraytørringsanlægget 

65.000 40 60 

 
 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 

skal dokumentere, at vilkåret fors støv er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 

http://www.ref-lab.dk/
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tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og må-
lerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrappor-
ter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de ak-
tuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologi-
fond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er med-
underskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Analysemetoden skal være efter Metodeblad nr. MEL-02 Bestem-
melse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strøm-
mende gas. Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt til-
synsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for 
analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Udgifterne afholdes af virksomheden. 
 

C4 Luften (off fas) fra fermentorer skal, efter luftvaskersystem og inden 
afkast, ledes gennem dråbefanger med henblik på at begrænse emis-
sion af levende produktionsorganismer. 

Lugt 

°D1 Lugtgrænse 
 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 

LE/m3 i det nærmeste boligområde og i centerområdet i lokalplan 
08-030-0004, fra det tidspunkt centerområdet etableres, samt 10 
LE/m3 i erhvervsområder uden for virksomhedens grund. 

 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 
skal dokumentere, at vilkåret for lugt er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og må-
lerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrappor-
ter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de ak-
tuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DA-
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NAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunder-
skriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 
lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvilke afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal 
udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for føl-
somhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmeti-
ske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskri-
der 50 %, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennem-
snit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Udgifterne afholdes af virksomheden. 
 

°D2 Fejlfermenteringer skal bortskaffes hurtigst muligt og senest inden 
for 14 dage. Der skal føres journal jf. vilkår A2. 

Støj 

°F1 Støjgrænser 
 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-

de bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstå-
ende grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de 
ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A): 
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Tidsrum Støjgrænse /dB(A) 
I II III IV 

Mandag-fredag 
Lørdag 

07.00-18.00 
07.00-14.00 

70 60 55 45 

Mandag-fredag 
Lørdag 
Søndag og helligdage 

18.00-22.00 
14.00-22.00 
07.00-22.00 

70 60 45 40 

Alle dage 22.00-07.00 70 60 40 35 
Maksimalværdien om natten   55 50 

 
Område I:  08-030-040 Industri ved Øresundsvej 
Område II:  08-030-020 Industri omkring Sallingsundvej, 08-030-050 

Erhverv ved Lillebæltsvej, 08-030-210 Erhverv mellem Øre-
sundsvej og Storstrømsvej og 08-030-220 Erhverv mellem 
Kjersing Ringvej og Storstrømsvej,  

Område III:  03-010-080 Erhverv ved Østre Gjesingvej, 03-020-160 Cen-
terområde ved Bilka og 03-010-081 Centerområde ved Østre 
Gjesingvej 

Område IV:  03-020-100 Grønlandsparken og 03-010-020 Boligområde i 
Gl. Gjesing 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
°F2 Kontrol af støj 
 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at støjvilkåret for støj, jf. vilkår F1, er overholdt. 

70 dB 

60 dB 

50 dB 

55/45/40 dB 45/40/35 
dB 

45/40/35 
dB 

VitaLys I/S 

03-020-100 

03-010-020 

I 

III 
IV 

II IV 

III 

III II 

II 
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Dokumentationen skal senest 6 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning ef-
ter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Må-
ling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre 
der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljø-
måling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens 
liste over godkendte laboratorier.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræ-
ves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomhe-
den.  

 
°F3 Definition på overholdte støjgrænser 

Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller bereg-
nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemt-
hed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.  

Jord og grundvand 

°I1 Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
  Kemikalier og farligt affald skal opbevares på en af følgende måder: 
 

 Indendørs opbevaring. Gulvet eller spildbakken skal have en 
impermeabel belægning. Ved spild og uheld må flydende ke-
mikalier og farligt affald ikke kunne løbe i det offentlige klo-
aksystem. 

 Udendørs opbevaring. Pladsens bund skal være indrettet, så 
der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og 
uheld må flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne løbe 
i det offentlige kloaksystem. Pladsen skal være indrettet, så 
volumen svarende til den største beholderstørrelse kan tilba-
geholdes. Der kan også opbevares kemikalier og farligt affald i 
miljøcontainere. 

 
  °I2 Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdel-

sesstand. 
 Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er kon-

stateret. 
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°I3  Virksomheden skal mindst 1 gang per halvår foretage en visuel 
kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i byg-
ningen og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbed-
ringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang 
årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage 
dette eftersyn. 

 
°I4 Chaufføren eller en medarbejder fra virksomheden skal overvåge 

ind- og udlevering af råvarer og kemikalier. 

Årsindberetning  

°K1 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsyns-
myndigheden med følgende oplysninger: 

- Præstationskontrol af kedelanlæg efter vilkår C2 (ved emission 
under 85 % af emissionsgrænseværdien er rapporteringen dog 
kun hvert andet år). 

 
 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni.  
 
Første afrapportering er pr. 1. juni 2014. 

Ophør 

°O1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 
bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand.  
 
En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til til-
synsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller 
delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Fabriksområdets grundareal er 30.772 m2. Det bebyggede areal er i alt på 
9.934 m2, heraf udgør procesanlægget ca. 3.210 m2, lagerområder ca. 4.240 
m2, administration ca. 1.780 m2 og skure mv. ca. 700 m2. 
 
Fermentorhallen (A) rummer procesanlæg bestående af fermentorer, sterile 
holdetanke og sterilisatorer. Hallen blev opført i forbindelse med virksom-
hedens etablering. I hallens sidebygninger (B) findes transformer- og kraft-
tavlerum, proceslaboratorium og det centrale kontrolrum samt kedelrum til 
den naturgasfyrede dampkedel og vandforsyningsrum.  
 
I forhold til den tidligere produktion af tørmælk er fermentorhallen den 
væsentligste bygningsmæssige tilføjelse. 
 
Med en enkelt undtagelse er tanke til flydende råvarer, mellem- og færdig-
varer placeret udendørs i tankgårde eller på betonfundamenter. De største 
oplag findes i tankgården (C) med tanke til mellem- og færdigvarer. 
 
I de ældre bygninger er størsteparten af udstyret genbrug fra den tidligere 
produktion af tørmælk.  
 
I tankvognsterminalen (D) modtages flydende råvarer, og der udleveres 
færdigvarer, såvel flydende som tørt produkt. Der er afgrænsede områder til 
kemikaliehåndtering, spildevandsbehandling og CIP-udstyr (E) samt silo-
rum til indendørs tanke (F). 
 
Downstream bestående af inddampnings- og spraytørringsanlæg findes i 
den højeste del af bygningskomplekset (G). 
 
Ældre hjælpeanlæg, som dampkedel, kompressorer og køleanlæg, der p.t. 
ikke er i brug, ligger i et samlet, afgrænset område (H), mens de nyeste 
hjælpeanlæg som luft- og kølekompressorer, inkl. køletårne på taget, er 
etableret i andre rum (I) i forbindelse med værkstedsfaciliteter og vandbe-
handlingsanlæg. Det store lagerområde til de tørre råvarer og tør færdigvare 
anvendes for størstedelens vedkommende som lager for råsukker (K). 
Anlæg til udligning og behandling af spildevand før udledning er placeret 
udendørs (J). 
 
I administrationsbygningen (L) findes driftslaboratorium, kontorer, møde-
lokaler, depotrum og personalefaciliteter som kantine og omklædning mv. 
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Der produceres og sælges to lysin-produkter, et flydende og et tørt fodertil-
sætningsstof, der foruden lysin og andre aminosyrer indeholder biomasse 
og uomsatte vækstingredienser fra fermenteringsprocessen, hvor det aktive 
stof defineres som L-lysin, HCL: 

– VitaLys®Liquid (40 %) er en mørkebrun væske med et vandindhold 
på max. 43 %, med en pH-værdi på 4 og med et indhold af L-lysin på 
min. 40 %. 

– VitaLys©Dry (65 %) er et lysebrunt pulver med et vandindhold på 
max. 3,5 % og med et indhold af L-lysin, HCL på min. 65 % (tørstof-
basis). 

 
Procesanlægget er designet til en årlig produktion på ca. 12.000 tons ren L-
lysin, HCL, hvilket svarer til 30.000 tons VitaLys® Liquid eller 18.500 tons 
VitaLys© Dry. Produktiviteten i anlægget er siden opstarten øget væsentligt 
ved udvikling af bakteriekulturen, optimering af vækstmedier og fermente-
ringsparametre samt udvikling og optimering af proces og metoder. Dette 
afspejler sig bl.a. i, at færdigvarerne i dag har et højere indhold af det aktive 
stof end forudsat i designgrundlaget. 
I 2012 budgetteres med fuld udnyttelse af procesanlæggets nuværende no-
minelle kapacitet med en produktion svarende til 18.000 tons L-lysin, HCL. 
 
Aminosyren L-lysin fremstilles ved en fermenteringsproces, hvor en bakte-
riekultur under aerobe forhold dyrkes i en fermentor i et vækstmedie, der 
løbende tilsættes basale ingredienser til den bakterielle produktion af L-
lysin. Fermentet, der er produktet fra fermenteringsprocessen, indeholder 
foruden L-lysin andre aminosyrer, biomasse og mindre mængde uomsatte 
vækstingredienser. 
 
Downstream procesenhederne, hvor fermentet oparbejdes til færdigvarer, 
består af en flertrins vacuuminddamper og et spraytørringsanlæg. 
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3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Beliggenhed og plangrundlag 
Virksomheden er beliggende i den nordlige del af Esbjerg på adressen Lim-
fjordsvej 4, 6715 Esbjerg N, matr. nr. 32r Gjesing By, Bryndum. VitaLys ejer 
endvidere matr. nr. 32 e, Gjesing By, Bryndum beliggende umiddelbart nord 
for produktionsanlægget.  
  
Kommuneplanlægning 
Virksomheden er i gældende kommuneplan - Kommuneplan 2010 – 2022 
for Esbjerg Kommune – beliggende i rammeområde 08-030-020. 
 
Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv uden boliger, dvs. erhverv i form 
af miljøbelastende produktionsvirksomheder m.m. 
  
Rammeområdet har en udstrækning mod nord på ca. 900 meter fra virk-
somhedens grundgrænse. 
 
Anvendelsen af områderne mod øst og syd er ligeledes fastlagt til erhvervs-
formål. Ca. 500 meter vest for virksomhedens grundgrænse ligger ramme-
område 03-020-160, hvis anvendelse er fastlagt til centerområde.  
Den faktiske anvendelse af områderne er i god overensstemmelse med de i 
kommuneplanen fastlagte rammer for områdernes anvendelse. 
 
Kommuneplan 2014-26 ændrer ikke væsentlig i anvendelsen af rammeom-
råde 08-030-020, der nu kan anvendes til klasse 5 erhverv og store ud-
valgsbutikker. VitaLys er som risikovirksom nu klasse 7 virksomhed, men da 
det er en eksisterende virksomhed, får det ikke umiddelbart nogen betyd-
ning for VitaLys.  
 

 
 

VitaLys I/S 
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Lokalplanlægning 
Virksomhedens område er omfattet af bestemmelserne for delområde E3 i 
Lokalplan nr. 242 for erhvervsområderne i Kjersing. 
 
Områdets anvendelse er i lokalplanen fastlagt til almindelig erhvervsvirk-
somhed af blandet karakter og størrelsesorden. Der er i forbindelse med 
virksomhedens etablering meddelt dispensation fra den i lokalplanen fast-
satte bygningshøjde. 
 
Esbjerg Kommune har i 2012 vedtaget lokalplan nr. 08-030-0004 for et 
område ved Kjersing Ringvej, øst for banen. Lokalplanen omfatter et områ-
de på ca. 8,6 ha, beliggende umiddelbart vest for virksomheden. Området 
har været en del af lokalplan nr. 242, men er nu aflyst ved vedtagelsen af 
lokalplan nr. 08-030-0004.  
 
I overensstemmelse med kommuneplanen fastlægges anvendelsen i lokal-
planområdet til klasse 5 erhverv uden boliger. Lokalplanområdet opdeles i 3 
delområder, hvoraf et af delområderne kan anvendes til store udvalgsvare-
butikker og et til store udvalgsvarebutikker med mulighed for kontorvirk-
somhed. 
 
Bestemmelser om støj er fastlagt i kommuneplanen. Det nye butiksområde 
giver ikke anledning til særlige støjbestemmelser, men der må ikke etableres 
støjfølsom anvendelse som kontorer, på en sådan måde at disse giver anled-
ning til begrænsning eller skærpelse af støjgrænserne for de omkringliggen-
de industri- og erhvervsvirksomheder, ud over krav i henhold til den til en-
hver tid gældende miljølovgivning for de respektive virksomheder. 
 

For at minimere risikoen i forbindelse med et eventuelt udslip af ammoniak 
fra VitaLys er der i lokalplan nr. 08-030-0004 fastlagt særlige bestemmel-
ser om områdets og bygningernes indretning m.v. På den grundlag vurderer 
Esbjerg Kommune, at områdets anvendelse efter lokalplan nr. 08-030-0004 
ikke skal karakteriseres som værende risikofølsom. 
 
I lokalplan nr. 08-030-0004 er bestemt, at bygningshøjden er begrænset til 
14 m og antallet af etager er begrænset til 2 etager over parkering på terræn 
for delområdet øst for adgangsvejen til lokalplanområdet, hvor delområdet 
er inden for en afstand af 200 m fra VitaLys øst for lokalplanområdet. 
 

I lokalplan nr. 08-030-0004 er risikoen for påvirkning af ammoniakudslip 
behandlet i bestemmelser som § 6.2 og § 9.9: 
 

”6.2 Den endelige placering af udendørs parkeringsområder og af udkørs-
ler herfra skal godkendes af Brand & Redning, Esbjerg Kommune, idet 
følgende hensyn skal sikres opfyldt: 

Der skal ved et evt. ammoniakudslip være mulighed for i butikkernes 
åbningstid at søge tilflugt i bygninger fra udendørs parkeringsområ-
der, samt det skal sikres at der er mindst 3 udkørsler fra hele parke-
ringsområdet, som skal være jævnt fordelt i området.” 

 og 
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”9.9 I bygninger i den del af lokalplanområdet, der ligger nærmere 
end 200 meter fra Vitalys I/S skal der til sikring af de indendørs om-
råder ved et ammoniakudslip, herunder til sikring af at lugtgrænsen 
for ammoniak generelt ikke vil blive overskredet i bygningerne, fore-
tages følgende foranstaltninger eller foranstaltninger der modsvarer 
et tilsvarende sikkerhedsniveau: 

a.  Normale kundeindgange i bygningerne skal sikres med luftsluse 
samt overtryk i disse. 

b.  Døre i facaderne skal være selvlukkende med mindre de sikres 
med ABDL-anlæg med ammoniakdetektering. 

c.  Ind- og udsugningen på ventilationsanlæg skal sikres med am-
moniakdetektering og hurtiglukkende spjæld. 

d.  Registrering af ammoniak i ventilationsanlæg skal udløse varsel 
via højttalere til bygningernes brugere og besøgende.” 

 
Nærmeste boligområde er beliggende ca. 800 meter vest for VitaLys. 
 
Spildevand 
Virksomheden er i henhold til Esbjerg Kommunes Spildevandsplan 2009 – 
2015 beliggende i område Kvaglund Kjersing, opland H46. Området er se-
paratkloakeret. 
 
Spildevand fra virksomheden afledes til Renseanlæg Vest og overfladevand 
afledes til Gjesing Bæk via udløb nr. UH43. 
 
Grundvand 
I henhold til Ribe Amts Regionplan 2016, der pt. er Esbjerg Kommunes ad-
ministrationsgrundlag vedr. drikkevandsinteresser, er virksomheden belig-
gende i et område, der er udpeget for alm. drikkevandsinteresser. Det kan 
anføres, at der er overensstemmelse med hensyn til drikkevandsudpegnin-
gen i forhold til Vandplan 2010 – Vadehavet.  Området, der ligger inden for 
indvindingsoplandet til Spangsbjerg Vandværk, er endvidere udpeget som et 
grundvandsbeskyttet område. 
 
Natur 
Nærmeste Natura 2000-områder er: 
- EF-fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø 
- EF-fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet 
- Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 
Varde 
- Ramsarområde R27 Vadehavet 
 
Natura 2000-områderne ligger i en afstand af ca. 5 km fra virksomheden. 
På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en 
særlig beskyttelse. 
En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbe-
kendtgørelsens bilag 11. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen 
gælder både for arternes yngle- og raste-områder. I Esbjerg Kommune er 
der så vidt vides kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Birke-
mus, snæbel, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odder, små-
flagermus og grøn mosaikguldsmed. 
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Virksomhedens egen vurdering er, at dens aktiviteter ikke påvirker de oven-
for anførte områder og arter. 

3.1.3 Nye lovkrav 

Listepunktet for VitaLys er ved bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012  
(Godkendelsesbekendtgørelsen) ændret fra D 101 Virksomheder, der ved en 
kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske 
stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) til D 
210:”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller 

a) organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter og mellempro-
dukter, herunder enzymer til vaskemiddelindustrien, 

b) tilsætningsstoffer og hjælpestoffer, f.eks. emulgatorer og stivelsesderi-
vater, herunder til levnedsmiddelindustrien, 

hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, og som ikke 
er omfattet af punkt 4.1 til 4.5 eller 6.4 i bilag 1 (s)”. 
 
VitaLys er dermed ikke mere på bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelse, og 
virksomheden er herefter ikke mere omfattet af bilag 1 i ”Bekendtgørelse om 
vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning” (bek. nr. 1510 af 15. december 2012). Virk-
somheden er en eksisterende virksomhed, der er lovligt etableret 
uden VVM. Virksomheden er dog opført på bilag 2, under pkt. 10 i VVM-
bekendtgørelsen, dog udløser en revurdering ikke i sig selv VVM-pligt end-
sige krav om screening, da nærværende revurdering ikke omfatter ændrin-
ger eller udvidelser, som kunne give anledning til en væsentlig forøgelse af 
virksomhedens emissioner eller andre miljøpåvirkninger. I forbindelse med 
behandlingen af risikodokumentet er der dog krav om en VVM-screening. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Virksomheden har primært forholdt sig til BAT i forhold til energieffektivi-
tet og emissioner fra oplag. Der er ikke identificeret større afvigelser i for-
hold til BAT.  

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 

Revurderingen er primært en videreførelse af gældende vilkår og sletning af 
vilkår som var udført og dermed ikke længere er relevante. 
Vilkåret om kontrol af temperatur og pH ved inaktivering af produktionsor-
ganismer ændres til kun kontrol med pH. 
Beskyttelsen af jord- og grundvand er opdateret, og der er lagt mere vægt på 
egenkontrol af belægninger. 
Der kan blive stillet vilkår til yderligere barriere mod risikoen for uheld med 
ammoniak i en kommende afgørelse om risikodokumentet, hvor der vil fore-
ligge en grundig gennemgang af risikoforholdene. Da sagsbehandling af ri-
sikoforholdene sker i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet, Esbjerg Kommu-
nes redningsberedskab og politiet, laves er særskilt afgørelse om risikofor-
holdene. 



Revurdering af VitaLys I/S                                    side 20 af 92 

3.2.2 Indretning og drift 

I miljøgodkendelse af Agro-Ferm A/S fabrik til produktion af lysin 22. april 
2003 blev følgende vilkår om indretning og drift stillet: 
 

Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
1. Hvis der sker ændringer i virksomhedens/selskabets ejerfor-

hold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom senest en må-
ned efter ændringen.  

  
2. Ribe Amt skal orienteres om tidspunkt for hvornår virksomhe-

den sættes i kommerciel drift. 
   
3. Når endelig layout foreligger, skal der fremsendes revideret si-

tuationsplan og ledningsplan. 

 
Miljøgodkendelse af ændringer på lysinfabrikken samt ændring af vilkår i 
miljøgodkendelsen af 22. april 2003, 7. juni 2004 ændrede vilkår 4 til: 
 

Tillægsgodkendelse af Agro-Ferm juni 2004 
4. Der skal føres driftsjournal, der indeholder oplysninger om: 

o Lysinproduktionens størrelse (opgjort pr. måned) 
o Forbrug af naturgas, el og vand (opgjort pr. måned) 
o Dato for eftersyn og vedligehold af tanke, rørsystemer mv. 

samt udbedringer 
o Affaldskort omfattende mængder og bortskaffelsessted 
o Fejlfermenteringer (tidspunkt, mængde og bortskaffelsessted) 
o Driftsforstyrrelser og afvigelser 
o Tæthedskontrol af jordtank 
o Lægekagekontrol af nedgravet olietank 
o Registrering af hyppighed og varighed ved anvendelse af by-

pass uden om scrubber 
 
Journalen, der skal opbevares på virksomheden og til enhver tid være 
tilgængelig for tilsynsmyndigheden, skal tilsendes tilsynsmyndigheden 
pr. 1. februar. Første gang 1. februar 2005.   

 
Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
5. Tanke placeret i tankgårde samt rørsystemer skal underkastes 

et tilsyn af et af amtet anerkendt firma. Eftersynet skal foretages 
hvert 6. år, første gang inden udgangen af 2008. 

 
På baggrund af eftersynet udarbejdet det udførende firma en at-
test, hvor tankenes og rørforbindelsernes styrke og tæthed do-
kumenteres. Attesten tilsendes amtet senest en måned efter ud-
førelsen. I tilfælde af konstaterede problemer med tankene og 
rørforbindelser skal rapporteringen vedlægges en tidsplan for 
evt. tiltag. 
   

6. Der skal foretages regelmæssig vedligehold af tankanlægget. 
Der skal udarbejdes en vedligeholdelsesplan for de enkelte an-
læg og komponenter. Planen skal indeholde frekvens for intern 
og eksternt eftersyn og vedligeholdelse/udskiftning af tanke, 
rørforbindelser, ventiler og pumper mm. Vedligeholdelsespla-
nene sendes senest 1. juni 2004 til amtets accept. 

   



Revurdering af VitaLys I/S                                    side 21 af 92 

7. Der skal foretages kontinuert kontrol af pH og temperatur un-
der fermenteringen og inddampningen, så det sikres, at såvel 
færdigprodukter og eventuelle fejlfermenteringer gennemgår en 
effektiv inaktivering af produktionsorganismer. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at vilkår 1 med enkelte ændringer stadig er rele-
vant. Det føres videre som vilkår A1. 
Vilkår 2 er ikke længere aktuel, da virksomheden er i kommerciel drift. 
Vilkår 3 er opfyldt, og endvidere er materialet opdateret i forbindelse med 
revurderingen. 
Vilkår 4 om driftsjournal, som ændret i 2004, er stadig relevant. 
VitaLys ønsker en justering af vilkår 4, således at der ikke er et fast krav om, 
at journalen skal sendes til tilsynsmyndigheden én gang årligt. I stedet øn-
sker VitaLys et krav om, at journaloplysningerne skal opbevares på virk-
somheden og være tilgængelige for tilsynsmyndigheden, men således at op-
lysningerne kun skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, såfremt denne 
anmoder herom. 
Miljøstyrelsen imødekommer denne ændring, og vilkår 4 føres i ændret 
form over som vilkår A2.  Ændringen omfatter, at registrering af bypass 
udgår, da bypass ikke længere er en del af godkendelsen. 
 
Tankeftersyn efter vilkår 5 blev delvist udført i 2010. Efterfølgende er miljø-
tanken T81 blevet synet den 7. oktober 2011 og fosforsyretanken S553 er 
synet den 24. januar 2012. Eftersynet af off gas-skrubberen H301 er doku-
menteret 24. september 2012.  
 
Vilkåret for tankeftersyn er stillet af hensyn til beskyttelsen af jord og 
grundvand. Flere af stofferne i tankene er ikke relevante i forhold til risiko-
en for jord- eller grundvandsforurening. Miljøstyrelsen vælger derfor at ind-
skrænke de relevante tanke til udendørs tanke, samt tilhørende rørsystemer, 
med et indhold af farlige stoffer. Stofferne er farlige, når de er omfattet af 
artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 
16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger. Denne afgrænsning er stoffer er i tråd med den afgrænsning 
som Godkendelsesbekendtgørelsen har i forhold til en basistilstandsrapport 
for udvalgte bilag 1-virksomheder. Det skal nævnes, at VitaLys ikke er en 
bilag 1-virksomhed, og derfor ikke er omfattet af kravet om en basistil-
standsrapport. 
 
Vilkåret ændres og føres over som vilkår B2. 
 
Vilkår 6 er opfyldt mht. en vedligeholdelsesplan. Vilkåret er stadig relevant 
og overføres til revurderingen som vilkår B3.  
 
Til vilkår 7 har VitaLys i brev af 31. maj 2007 kommenteret, at virksomhe-
den finder vilkåret irrelevant, da risikoen ved udledning af produktionsbak-
terier til det eksterne miljø er ubetydelige. Behandlingen af færdigvaren 
medfører normalt, at produktionsbakterien er inaktiveret. VitaLys ønsker 
derfor vilkår 7 fjernet. 
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VitaLys har uddybet begrundelsen for at fjerne vilkår 7 i brev at 4. december 
2012: ”Kontinuert kontrol af pH og temperatur under fermenteringerne er 
en nødvendig forudsætning for en produktiv afvikling af processen i fermen-
tor. Desuden udtages prøve hver 4-6 time til proceslab., hvor også pH og 
temperatur måles. Ved fejl/nedbrud på udstyr vil batchen blive afsluttet. 
 
For færdigvarens vedkommende foregår der en passivering af produceror-
ganisme og eventuelle kontaminanter i form af syrning af fermentet, inden 
inaktivering ved inddampning og spraytørring, hvor produktet gennemgår 
en opkoncentrering og en intensiv varmebehandling. 
 
Virksomhedens kvalitetssikkerhedssystem overvåger, at produktionsvilkå-
rene overholdes. 
 
Kravet i vilkår 7 om sikring af færdigvaren opfyldes således ubetinget, og 
VitaLys anser derfor kravet for irrelevant. 
 
Uhelds/udligningsbassinet (Muleby), der er en udendørs overdækket beton-
tank på 400 m3, indvendigt epoxy-behandlet, med tvangsventilation til off 
gas-skrubber, blev installeret med det formål at kunne rumme fejlferment 
fra en fyldt produktionsfermentor (maximalt 310-330 tons). En tømning af 
fermentor til Muleby foregår gennem separat afløbssystem. Evt. fejlferment 
vil blive bortskaffet til biogasproduktion, deklareret ifølge Slambekendtgø-
relsen1. Der har ikke været kassable produktionsfermenteringer de seneste 5 
år. 
 
På baggrund af, at evt. fejlferment vil kunne opbevares under forsvarlige 
forhold, og at producerorganismen beskrives som værende uden risiko for 
mennesker og uden betydning for den økologiske balance i naturen, anser vi 
kravet om inaktivering af fejlferment (der gentages i vilkår 23) for at være 
irrelevant.” 
 
Ribe Amt stillede vilkår 7 som en særlig sikkerhed mod spredning af pro-
duktionsbakterien. Generelt fandt amtet, at udslip af produktionsbakterier 
vil være af ringe omfang, og at der ikke vil være risiko for forskydning af den 
biologiske balance i Vadehavet, da bakterien forekommer udbredt i naturen. 
Ribe Amt baserede vurderingen på en risikovurdering fra KVL (Institut for 
Veterinær Mikrobiologi). 
 
I KVL´s risikovurdering nævnes syrningen som et kritisk styringspunkt med 
hensyn til udledning af bakterien til det ydre miljø. Inddampningen efter-
følgende ved 70 oC ved pH 4.0 sikrer et fuldstændigt drab af fermenterings-
bakterien. I KVL´s risikovurdering indgår også, at bakterien forekommer 
udbredt i naturen i jord, vand, vegetabilier, fæces fra mennesker og dyr 
m.m. KVL´s risikovurdering er baseret på beskrivelsen af processerne hos 
VitaLys. 
 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til 
jordbrugsformål 
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Miljøstyrelsen finder, at inaktiveringen af produktionsbakterierne i spilde-
vand og fejlfermenteringer er et forhold, som primært reguleres gennem 
Esbjerg Kommunes spildevandstilladelse eller efter en § 19 tilladelse til ud-
spredning på landbrugsjord fra den pågældende kommune. 
 
Men da VitaLys angiver, at kravet i vilkår 7 om sikring af færdigvaren opfyl-
des ubetinget som en del af procesreguleringen, og derfor ikke pålægger 
virksomheden yderligere krav, vælger Miljøstyrelsen at fastholde kravet om 
pH 4.0 og ændrer vilkåret i overensstemmelse hermed som vilkår B1: 
 
”Virksomheden skal sikre, at fermenteringer og fejlfermenteringer har været 
syrnet ved pH 4 i forbindelse med overførsel til lagertank (droptank) hen-
holdsvis uheldsbassin (Muleby). pH-værdi i det overførte ferment skal do-
kumenteres i driftsjournal (skriftlig eller elektronisk) og skal kunne fremvi-
ses til tilsynsmyndigheden for 3 år tilbage på forlangende.” 

3.2.3 Luftforurening 

VitaLys har angivet, at virksomhedens væsentligste kilde til luftforurening, 
herunder lugt, er fermentorerne, spraytørringsanlægget, kedelanlæg og op-
lag. 
 
De gældende miljøgodkendelser har følgende vilkår for luft og lugt: 
 

Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
Luft 
10. Odeur-scrubberen skal være forsynet med automatisk pH-kontrol 

af den cirkulerende lud-opløsning. Endvidere skal der etableres 
væskeflowovervågning og trykovervågning i indgangsluft med 
henblik på at sikre scrubberens korrekte funktion. 
  

11. Der skal på afkast nr. 1a, 1b og 1 c være mulighed for prøvetag-
ning. Måleplads og målested skal etableres og indrettes i overens-
stemmelse med anvisninger i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 
2/2001. 

 
Ændret ved godkendelse i 2004: 
 

Tillægsgodkendelse af Agro-Ferm juni 2004 
11. Der skal på afkast nr. 1a-1, 1a-2, 1b og 1 c være mulighed for prø-

vetagning. Måleplads og målested skal etableres og indrettes i 
overensstemmelse med anvisninger i Miljøstyrelsens luftvejled-
ning nr. 2/2001  

  
Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
12. Virksomheden skal gennemføre eftersyn af kedler-

ne/fyringsanlæggene mindst en gang årligt. Eftersynet skal fore-
tages i henhold til leverandørens forskrifter. Eftersynsrappor-
terne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 
  

13. Lysinfabrikkens samlede lugtemission må uden for egen grund-
grænse ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndig-
heden skønnes væsentlige. 
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Eventuelle lugtgener skal afhjælpes hurtigst muligt. 
  

14. Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at lysinfabrikken giver an-
ledning til væsentlige lugtgener, kan det forlanges, at der fore-
tages en kortlægning af virksomhedens lugtkilder, herunder så-
vel faste afkast og diffuse kilder. Lugtkortlægningen skal rede-
gøre for alle virksomhedens væsentlige kilder til lugtemission.
   

15. Miljøtank og jordtank skal løbende tømmes med henblik på ik-
ke at give anledning til væsentlige luftgener i omgivelserne. 
  

16. Emissionen af lugtstoffer fra faste kilder og afkast må ikke give 
anledning til et luftbidrag, der i nærmeste boligområde og cen-
terområde overstiger 5 LE/m3 (1 minuts midlingstid) og i er-
hvervsområde udenfor virksomhedens grund overstiger 10 
LE/m3 (1 minuts midlingstid).   

 
Ændret ved godkendelse i 2004: 
 

Tillægsgodkendelse af Agro-Ferm juni 2004 
16. Emissionen af lugtstoffer fra faste kilder og afkast må på nær 

ved anvendelse af bypass ikke give anledning til et luftbidrag, 
der i nærmeste boligområde og centerområde overstiger 5 
LE/m3 (1 minuts midlingstid) og i erhvervsområde udenfor 
virksomhedens grund overstiger 10 LE/m3 (1 minuts midlings-
tid). 

 
Ved anvendelse af bypass henvises til forudsætningerne for mil-
jøgodkendelsen samt afsnit 5.3   

 
Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
17. Der må ikke forekomme støvgener, som af tilsynsmyndigheden 

vurderes at være væsentlige. 
   
18. Emissionen af støv fra spraytørringsanlæg må ikke overskride 

40 mg/Nm3, målt som timemiddelværdi. Endvidere må det 
samlede immissionskoncentrationsbidrag (B-værdi) af lysinstøv 
ikke overskride 0,01 mg/m3, beregnet ud fra time-emissionen 
og efter Miljøstyrelsens gældende vejledning. 
  

19.  Virksomhedens luftforurening fra fyringsanlæggene skal over-
holde følgende emissionsgrænseværdier og B-værdier. 

  
Forure-
nende stof 

Anlæg Afkast Emissionsgræn-
seværdi a) 

B-værdi 

enhed   mg/m3 mg/m3 

NOx
b) Ny dampkedel 1c 65 0,125 

Eks. Dampkedel 1b 125 
Eks. varmvandskedel 1b 125 
Eks. varmluftkedel 2 125 

CO Ny dampkedel 1c 75 1,0 
Eks. Dampkedel 1b 75 
Eks. varmvandskedel 1b 75 
Eks. varmluftkedel 2 75 
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a) emissionsgrænseværdien er angivet i mg/m3 tør røggas ved 10 % O2 og 
måles i afkast. Emissionen midler over en time. Emissionen fra eksi-
sterende varmluftskedel (pos. 2) måles efter brænderen. 

b) NOx regnet som NO2. 
 

20. Luften fra afkast nr. 1a skal ledes gennem dråbefanger med 
henblik på at begrænse emission af levende produktionsorga-
nismer. 

 
Ændret ved godkendelse i 2004: 
 

Tillægsgodkendelse af Agro-Ferm juni 2004 
20. Luften fra afkast nr. 1a-1 skal ledes gennem dråbefanger med 

henblik på at begrænse emission af levende produktionsorga-
nismer. 

 
Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
21. Inden for de første seks måneder efter at fabrikken er idriftsat, 

skal virksomheden dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, 
at lugtkravet i vilkår 16 er overholdt. Dokumentationen skal ske 
under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift. 

 
Udtagning af prøver til lugtbestemmelse samt målin-
ger/beregninger skal ske i overensstemmelse med bilag 9, Ud-
gifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Resultaterne af målingerne/beregningerne skal fremsendes til 
Ribe Amt senest 30 dage efter, at målinger/beregninger er ud-
ført. Målingen/beregningen skal gentages på tilsynsmyndighe-
dens forlangende, dog normalt højst 1 gang om året.  
  

22. Inden for de første seks måneder efter at fabrikken er idriftsat, 
skal virksomheden gennem målinger og beregninger dokumen-
terer overfor tilsynsmyndigheden, at grænseværdien i vilkår 18 
og 19 er overholdt. 

 
Målingerne/beregninger i afkast fra virksomhedens 60 og 34 
meter høje skorstene skal gentages, såfremt tilsynsmyndighe-
den finder det påkrævet. Tilsynsmyndigheden kan dog højst 
kræve målinger foretaget 1 gang om året. 

 
Prøvetagningen og de efterfølgende analyser/beregninger skal 
udføres af et af DANAK akkrediteret laboratorium, der er ak-
krediteret til at foretage målinger/analyser efter Miljøstyrelsens 
gældende vejledninger, såfremt andet ikke aftales med amtet. 

 
Prøvetagningen skal foretages under en situation med fuld drift. 

 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. Der skal 
foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne 
skal foretages samme dag. 

 
Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når middelværdi-
en af de 3 målinger overholder grænseværdien. 
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Et eksemplar af målerapporten skal tilsendes tilsynsmyndighe-
den senest 6 uger efter, at målingen er udført.  

 
Tillægsgodkendelse af Agro-Ferm juni 2004 
3. Såfremt bypass udenom scrubberen giver anledning til lugtge-

ner, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væsentlige, skal 
der straks iværksættes foranstaltninger til afhjælpning af gener-
ne. 

   
4. Emission af røggasser fra den eksisterende dampkedel og eksi-

sterende varmtvandskedel via eksisterende 47 meter høj skor-
sten skal overholde nedenstående emissionsgrænseværdi og B-
værdi: 

5. Emission af røgasser fra den eksisterende dampkedel og eksisterende 
varmtvandskedel skal senest 1. januar 2006 føres til 60 meter høj 
skorsten. 

   
6. Emission via eksisterende 47 meter høj skorsten er omfattet af kon-

trolvilkår 22 i miljøgodkendelse af 22. april 2003. 

 
De vilkår der omhandler lugt samles i revurderingen i et selvstændigt lugtaf-
snit. Det er vilkår 10, 11, 13, 14, 15, 16 og 21 fra miljøgodkendelsen fra 2003 
og vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra 2004. Det er vilkår D1 og D2 i revurde-
ringen. 
 
Vilkår om kedler/fyringsanlæg er vilkår 12 og 19 og vilkår 4 i godkendelsen 
fra 2004. 
 
Kedelanlægget består af 4 kedelanlæg, som alle er naturgasfyrede. 
 
Dampforsyningen varetages af et kedelanlæg fra 2004 (stor kedel) med en 
nominel kapacitet på 10 tons damp pr. time ved 13 bar(e) og en indfyret ef-
fekt på 9,5 MW. Dampen herfra anvendes til sterilisationer i fermenterings-
anlægget, til opvarmning i downstream og i såvel opløse- som CIP-anlæg. 
Under reparation og service på den store kedel anvendes et kedelanlæg med 
en nominel kapacitet på 5 tons damp pr. time ved 12,3 bar(e) og en indfyret 
effekt på 3,8 MW. 
 
En varmluftsovn med en indfyret effekt på 2,8 MW forsyner spraytørrings-
anlægget med tørreluft, og en varmvandskedel med en indfyret effekt på 
0,65 MW står standby for rumopvarmningen, som normalt dampforsynes 
indirekte. 
 

Forurenende stof Afkast Emissionsgrænseværdi a) B-værdi 
Enhed m mg/Nm3 mg/m3 
NOx

b) 47 125 0,125 
CO 47 75 1,0 
a) emissionsgrænseværdien er angivet i mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 og 
måles i afkast. Emissionen midles over en time. 
b) NOx regnet som NO2 
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Den samlede indfyret effekt er 16,7 MW.  Kedelanlægget er derfor omfattet 
af godkendelsesbekendtgørelsens2 listepunkt G 201 ”Kraftproducerende 
anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med 
en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW.” Dette er angivet som bi-
aktivitet til hovedaktivitet som er lysinproduktionen. 
Standardvilkårene for listepunkt G 201 er i stort set i overensstemmelse 
med vilkårene for kedelanlæggene i gældende miljøgodkendelser for Vita-
Lys. Vilkårene, herunder vilkår om skorstenshøjde, er i revurderingen vilkår 
C1 og C2. 
 
Vilkår om støv er vilkårene 17, 18 og 22 i miljøgodkendelsen fra 2003. 
Miljøstyrelsen vælger at fjerne vilkår 17 om, at der ikke må forekomme støv-
gener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige. Vilkåret er 
upræcist og der er ved tilsynet med virksomheden ikke været konstateret 
væsentlige støvgener. Hvis der senere opstår støvproblemer, har tilsyns-
myndigheden altid mulighed for at komme med et påbud. 
 
Støv indeholdende lysin kommer fra spraytørringsanlæg. Den varme luft, 
der anvendes til tørring af lysinkoncentratet i spraytårnet, forlader tårnets 
top ved en temperatur på 80-90 °C, hvor større partikler tilbageholdes i en 
hovedcyklon efterfulgt af to tvillingcykloner. Fines (små partikler) fra cyklo-
nerne returneres til spraytårnet. 
 
Den samlede tørreluft fra spraytørringsanlæggets cykloner på maksimalt 
65.000 Nm3/time behandles i et vådvaskersystem, inden luften emitteres til 
det fri via et separat røgrør i dampcentralens 60 meter høje skorsten. 
Cyklonerne og vådvaskeren fjerner primært støv, men eventuelle lugtstoffer 
reduceres i samme forbindelse. 
Vådvaskersystemet består af en skrubber/vådcyklon og et reservoir til va-
skevandet. 
 
I overensstemmelse med godkendelsens vilkår 22 har virksomheden i sep-
tember 2005 ladet udføre målinger af støvemissionen fra spraytørringsan-
lægget. Resultaterne af målingerne og beregningerne, der blev udført af For-
ce Technology og Elsam, viser, at grænseværdierne er overholdt med god 
margen. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at vilkår 22 stadig er aktuel, men på baggrund af 
dokumentationen af overholdelse af B-værdier stilles kun krav til emissi-
onsgrænseværdi, maksimal luftmængde samt afkasthøjde.  Vilkåret overfø-
res som vilkår C3 med følgende formulering: 
 
 Maksimal 

luftmængde 
normal 
m3/h 

Emissionsgrænseværdi 
mg/normal m3 

Afkasthøjde 
meter 

Støvemissionen fra 
spraytørringsanlægget 

65.000 40 60 

 

                                                
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012. 
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Der stilles også krav om kontrol af vilkår C3. 
 
Vilkår 20 om dråbefang er stadig relevant, og fastholdes som vilkår C4. 

3.2.4 Lugt 

Lugtvilkårene er i de eksisterende miljøgodkendelser stillet under overskrif-
ten luft. I revurderingen samles disse vilkår i et afsnit under overskriften 
lugt.  
Det er vilkår 10, 13, 14, 15, 16, 21 og vilkår 3 i godkendelsen fra 2004.    
  
I den periode staten har haft tilsynet med virksomheden, dvs. siden 1. janu-
ar 2007, har der været en enkelt klage over lugt fra VitaLys. Det var i august 
2007. Miljøcenter Odense afviste klagen, efter at VitaLys havde redegjort for 
driften den pågældende dag, og henviste i øvrigt til lugtmålinger fra somme-
ren 2005, der viste en lugtimmission på 1,5 LE/m3. 
Der har ikke siden været lugtklager, som Miljøstyrelsen er bekendt med. 
 
Vilkår 16 i miljøgodkendelsen, som er ændret i miljøgodkendelsen fra 2004, 
og vilkår 3 i miljøgodkendelsen fra 2004 omhandler bypass udenom scrub-
beren. Der har i henhold til driftsrapporterne siden 2006 ikke været an-
vendt bypass, da rengøring af scrubberen kan klares i forbindelse med 
driftsstop. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at muligheden for bypass kan 
fjernes fra miljøgodkendelsen. Hvis der mod forventning bliver brug for en 
ekstra rengøring, skal der i dialog med tilsynsmyndigheden tages stilling til 
muligheden for bypass udenom scrubberen. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at selv om der er dokumenteret en lav lugtimmissi-
on, så er der, i kraft af at der foregår en fermentering, potentiale for lugtge-
ner. Miljøstyrelsen fastholder derfor lugtvilkår som vilkår D1 og D2. 
 
Miljøstyrelsen betragter området i” lokalplan nr. 08-030-0004 for et områ-
de ved Kjersing Ringvej, Øst for banen” som centerområde. Området er nu 
udlagt til udvalgsvarebutikker og kontorer.  
Hensynet til udvalgsvarebutikkerne og til kontorerne betyder Miljøstyrelsen 
finder anledning til at ændre lugtgrænsen for dette område fra 10 LE/m3 til 
5 LE/m3. Da VitaLys har en lav lugtemission, vil ændringerne i vilkåret ikke 
have økonomiske konsekvenser for virksomheden. 
 
Miljøstyrelsen havde i sagsforløbet en forventning om, at et udkast til en ny 
lugtvejledning kunne sendes i høring inden for kort tid. Revisionen vil kun-
ne medføre store ændringer i grundlaget for at vurdere lugtemissioner, idet 
enheder og måle- og beregningsmetoder forventes ændret. 
Det kunne derfor være rimeligt, at udsætte vurderingen af lugtemissioner i 
revurderingssager, til det bedre grundlag er tilvejebragt.  
 
Men Esbjerg Kommune har i bemærkninger til udkastet til afgørelse  
vurderer, at det nærliggende centerområder, - enkelt-område 03-020-160 i 
kommuneplanen og område øst for virksomhed jf. lokalplan 08-030-0004, 
- bør have vilkår om lugtenheder på 5 LE/m3. 
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I lyset af, at der ikke kan sættes en dato på en ny lugtvejledning, og at Vita-
Lys selv angiver, at de ved en måling i 2005 har påvist en lugtimmission på 
1,5 LE/m3, sættes lugtgrænsen til 5 LE/m3 i området dækket af lokalplan 
08-030-0004, fra det tidspunkt centerområdet etableres. 

3.2.5 Spildevand 

Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
23. Fejlfermenteringer skal inaktiveres, inden det forlader virksom-

heden.   
 
24. Ved første fejlfermentering skal det overfor Ribe Amt dokumen-

teres, at fejlfermenteringen er inaktiv. Ribe Amt kan stille yder-
ligere krav til inaktiveringen.   

 
25. Fejlfermenteringer skal bortskaffes hurtigst muligt og senest 

indenfor 2 produktionsdage. 

 
Spildevandet fra VitaLys er reguleret med en tilslutningstilladelse fra Es-
bjerg Kommune (Tilslutningstilladelse til afledning af spildevand fra Agro-
Ferm A/S til det offentlige kloaksystem, Esbjerg Kommune, 26. maj 2003) 
samt et påbud (Påbud om ændring af vilkår i tilslutningstilladelse til afled-
ning af spildevand fra VitaLys til det offentlige kloaksystem, Esbjerg Kom-
mune, 20. marts 2009). 
Et af vilkårene er, at fejlfermenteringer ikke må afledes til det kommunale 
kloaksystem, men der kan dog opnås tilladelse i hvert enkelt tilfælde til afle-
vering på renseanlægget.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at kravene i vilkår 23 og vilkår 24 hænger sammen 
med bortskaffelsen, dvs. enten som tilladelse til aflevering på renseanlæg 
eller udspredning efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven på landbrugsjord. I 
begge situationer er det en kommunal tilladelse der kræves, og Miljøstyrel-
sen sletter derfor vilkår 23 og vilkår 24. 
 
VitaLys ønsker i henvendelsen fra den 28. januar 2009 vilkår 25 fjernet eller 
slækket til 14 dag. Begrundelsen er, at det ikke er praktisk muligt at få bort-
skaffet den mængde ferment, som en fejlfermentering frembringer, inden 
for 2 døgn. Der er typisk tale om 300.000 kg produkt. VitaLys har etableret 
låg og afsugning fra opbevaringstanken. 
Der har efter virksomhedens oplysninger ikke været bortskaffet affald i form 
af fejlfermenteringer i de seneste 4 år. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at vilkår 25 kan ændres til: Fejl-
fermenteringer skal bortskaffes hurtigst muligt og senest inden for 14 dage. 
Vilkåret er dog stillet af hensyn til lugtgener, og flyttes derfor til lugtafsnittet 
som vilkår D2. 

3.2.6 Støj 

Det gældende støjvilkår er: 
Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
8. Det totale frembragte støjniveau angivet som det ækvivalente, 

korrigerede støjniveau i dB(A) må ikke overstige de nedenfor 
angivne værdier: 
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I:    Uden for lysinfabrikkens skel i erhvervsområdet samt ved 
erhvervsområderne syd og sydøst for virksomheden 

II:   Erhvervsområde øst for lysinfabrikken 
III:  Centerområde samt vestskel for erhvervsområdet 
IV:   Boligområde ved Grønlandskvarteret 

Tidsrum Støjgrænse /dB(A) 
I II III IV 

Mandag-fredag 
Lørdag 

07.00-18.00 
07.00-14.00 

60 70 55 45 

Mandag-fredag 
Lørdag 
Søndag og helligdage 

18.00-22.00 
14.00-22.00 
07.00-22.00 

60 70 45 40 

Alle dage 22.00-07.00 60 70 40 35 
Maksimalværdien om natten   55 50 

 
I tidsrummet mellem kl. 22.00 og kl. 07.00 må støjniveauets 
maksimalværdi ikke overstige 55 dB(A) i område III og 50 
dB(A) i område IV.   

 
9. Inden for de første seks måneder efter at fabrikken er etableret 

og idriftsat, skal virksomheden ved målinger eller beregninger 
dokumenter overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænser jf. vil-
kår 8 er overholdt. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Nævnte målinger/beregninger skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” i henhold til gældende lovgivning, 
og skal udføres af et laboratorium eller person, som er godkendt 
til dette af Miljøstyrelsen. 
 
Målinger/beregninger skal udføres under forhold, hvor virk-
somheden er i fuld drift. 

 
Som udgangspunkt accepteres en ubestemthed på de målte eller 
beregnede støjbelastninger på maksimalt ±3 dB(A). 

 
Resultaterne af målingerne/beregningerne skal fremsendes til 
Ribe Amt senest 30 dage efter at målinger/beregninger er ud-
ført. Målingen/beregningen skal gentages på tilsynsmyndighe-
dens forlangende, dog normalt højst 1 gang om året 

 
I miljøgodkendelsen fra 2004 blev støjvilkårene suppleret med:  
 

Tillægsgodkendelse af Agro-Ferm juni 2004 
1. Brug af eksisterende skorsten på 47 meter, etablering af bypass 

og ekstra røgrør i ny 60 meter høj skorsten skal ske under over-
holdelse af de støjgrænser, der i miljøgodkendelse af 22. april 
2003 er fastlagt for virksomhedens samlede drift.  

 
2. Ændringerne med anvendelse af eksisterende 47 meter høj 

skorsten, bypass og ekstra røgrør i ny skorsten skal indgå i den 
dokumentation af støjforholdene, som der jf. vilkår 9 i miljø-
godkendelse af 22. april 2003 er påkrævet.   

 
Vilkår 1 og 2 fra juni 2004 er udført og slettes derfor. 
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VitaLys har frem til 2012 ikke dokumenteret overholdelse af støjvilkårene, 
hvorfor Miljøstyrelsen i juli 2012 har bedt om en dokumentation, som angi-
vet i vilkår 9. I ”VitaLys – Oplysninger til brug for revurdering af gældende 
miljøgodkendelser” er oplyst, at der i februar 2006 er foretaget målinger og 
beregninger af støjbidraget i omgivelserne, og der blev i vestskel målt en 
markant overskridelse. Virksomheden har siden dæmpet flere støjkilder. 
VitaLys sendte den 21. februar 2013 støjdokumentationen3 efter vilkår 9, der 
viser, at støjvilkåret i alle referencepunkter er overholdt. 
 
Som beskrevet i 3.1.2 ”Virksomhedens omgivelser” om lokalplanlægning er 
der vedtaget en ny lokalplan for et område umiddelbart vest for VitaLys (lo-
kalplan nr. 08-030-0004). Esbjerg Kommune har fastholdt anvendelsen i 
området (rammeområde 08-030-020) til klasse 5 erhverv uden boliger. I 
kommuneplanen er det beskrevet således:  
 
Kl. 5 
erhverv 

 

Anvendelsen fastlægges til erhverv uden boliger, dvs. erhverv i form af miljøbelastende 
produktionsvirksomheder, levnedsmiddelfabrikker og maskinfabrikker. Der kan gives 
mulighed for håndværks-, distributions- og kontorvirksomhed i området. Der må ikke 
tillades virksomheder, der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere end 
klasse 5. Der må ikke etableres virksomheder, der skærper miljøkravene til omgivelserne. 
Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikbetjening af området. 

Centerområdet i lokalplan nr. 08-030-0004 for et område ved Kjersing 
Ringvej, Øst for banen vil få en naturlig sammenhæng med naboområdet 
vest for grunden, nemlig det eksisterende City Nord der omfatter Bilka og en 
række andre store butikker. Området udgør et samlet aflastningscenter. 
Ribe Amt har i den gældende miljøgodkendelse fra 2003 sat støjgrænserne 
for centerområdet til 55- 45- 40 dB(A). Det svarer til støjvejledningens om-
råde 3 for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne).  
 
Støjbestemmelserne i lokalplanen for det nye centerområde 08-030-0004 
er, at det nye butiksområde ikke giver anledning til særlige støjbestemmel-
ser, men der må ikke etableres støjfølsom anvendelse som kontorer, på en 
sådan måde at disse giver anledning til begrænsning eller skærpelse af støj-
grænserne for de omkringliggende industri- og erhvervsvirksomheder, ud 
over krav i henhold til den til enhver tid gældende miljølovgivning for de 
respektive virksomheder. Det betyder for område 08-030-0004, at støj-
grænsen på 60 dB(A) for hele døgnet er gældende. 
 
De gældende miljøgodkendelser stiller også støjvilkår for boligområdet ved 
Grønlandskvarteret. De nærmeste boliger i Grønlandskvarteret er ca. 800 
meter fra VitaLys. 
 
Miljøstyrelsen stiller vilkårene til støjniveau ud fra rammeområderne i 
kommuneplan 2010-2022. 
 
08-030-020 Industri 
omkring Sallingsundvej 

Kl. 5 erhverv 60 dB(A) 

08-030-050 Erhverv ved 
Lillebæltsvej 

Kl. 5 erhverv | Store ud-
valgsvarebutikker 

60 dB(A) 

                                                
3
 ARBEJDSMILJØeksperten Vitalys I/S Limfjordsvej 4, 6715 Esbjerg N Kildekortlægning 

Miljømåling – ekstern støj – Februar 2013 
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03-010-080 Erhverv ved 
Østre Gjesingvej 

Kl. 3 erhverv, pladskr. 
varer m/ bolig. og butik. | 
Varmeværk | Store ud-
valgsvarebutikker 

55/45/40 dB(A) 

08-030-210 Erhverv mel-
lem Øresundsvej og Stor-
strømsvej 

Kl. 3 til 5 erhverv, plads-
krævende varer 

60 dB(A) 

08-030-220 Erhverv 
mellem Kjersing Ringvej 
og Storstrømsvej 

Kl. 3 til 5 erhverv, plads-
krævende varer 

60 dB(A) 

08-030-040 Industri ved 
Øresundsvej 

Kl. 4-7 virksomheder med 
særlige beliggenhedskrav 
| Naturgasstation 

70 dB(A) 

03-020-160 Centerområ-
de ved Bilka 

Aflastningscenter | Be-
byggelsens indpasning 

55/45/40 dB(A) 

03-010-081 Centerområ-
de ved Østre Gjesingvej 

Aflastningscenter | Be-
byggelsens indpasning 

55/45/40 dB(A) 

03-020-100 Grønlands-
parken 

Lave boliger | Bebyggel-
sens indpasning 

45/40/35 dB(A) 

03-010-020 Boligområde 
i Gl. Gjesing 

Lave boliger | Støjbela-
stede veje | Bibliotek | 
Bevaringsværdige enkelt-
bygninger | Bebyggelsens 
indpasning 

45/40/35 dB(A) 

 
 

 
 

VitaLys I/S 

03-020-100 

03-010-020 
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De øvrige støjgrænser er sat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vej-
ledning nr.5, 1984 om Ekstern støj fra virksomheder. 
 
For overskuelighedens skyld deler Miljøstyrelsen områderne op efter støj-
grænserne: 
Område I:  08-030-040 Industri ved Øresundsvej 
Område II:  08-030-020 Industri omkring Sallingsundvej, 08-030-050 

Erhverv ved Lillebæltsvej, 08-030-210 Erhverv mellem Øre-
sundsvej og Storstrømsvej og 08-030-220 Erhverv mellem 
Kjersing Ringvej og Storstrømsvej,  

Område III:  03-010-080 Erhverv ved Østre Gjesingvej, 03-020-160 Cen-
terområde ved Bilka og 03-010-081 Centerområde ved Østre 
Gjesingvej 

Område IV:  03-020-100 Grønlandsparken og 03-010-020 Boligområde i 
Gl. Gjesing 

 
Da VitaLys har mange støjkilder, og virksomhedens bidrag til støjen i omgi-
velserne ligger omkring grænseværdierne, vurderer Miljøstyrelsen, at en tæt 
kontrol med støjen er nødvendig. Der blev i udkastet til afgørelsen stillet 
forslag til krav om en løbende opdatering af støjmålingerne i en 5 års inter-
val og en årlig dokumentation af støjbidraget.  
 
VitaLys har i høringssvar den 13. september 2013 ønsket at undgå den lø-
bende opdatering af støjmålingerne ud fra et synspunkt om, at nytteværdien 
ikke står mål med omkostningerne. Miljøstyrelsen stiller derfor ikke et vil-
kår om løbende opdatering af støjkortlægningen. 

3.2.7 Affald 

De gældende vilkår er: 
 

Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
26. Affald skal løbende bortskaffes i overensstemmelse med Esbjerg 

Kommunes regulativ for affald.   
 
27. Opbevaringen af affald må ikke give anledning til lugtgener eller 

uæstetiske forhold, der af tilsynsmyndigheden skønnes væsent-
ligt. 

 
Vilkår 26 slettes, da det ikke er en ny retstilstand (gælder uanset vilkår), og 
dermed er overflødig. 
Vilkår 27 slettes da det er upræcist og dermed svær at håndhæve.  
 
VitaLys har opgivet den årlige affaldsproduktion til: 
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Slam udgør langt den største affaldsfraktion. Det producerede slam udgøres 
af eventuelle fejlfermenteringer (inaktiveret, kasseret produkt), spild fra 
produktionen, rå- og mellemvarer samt sedimenteret slam fra luftvaskeren i 
tilknytning til spraytørringsanlægget. Der er de seneste 4 år ikke er bort-
skaffet affald i form af kasseret produkt (fejlfermentering). 
Slam opbevares i tanke, inden det bortskaffes. Mængden af slam, der opbe-
vares på virksomheden, er derfor begrænset af tankkapaciteten (selve slam-
tanken er på 20 m3), og vil ikke kunne øges, uden at der søges om tilladelse 
til at udvide tankkapaciteten.  
 
De øvrige affaldsfraktioner opbevares i containere, så her vil den oplagrede 
affaldsmængde være begrænset af antallet og størrelsen af containere. Den 
maksimale affaldsmængde kan kun øges ved ansøgning om miljøgodkendel-
se af flere containere. 
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Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke er relevant at stille vilkår om maksimal 
affaldsmængde, men at tilsynsmyndigheden på tilsynet kontrollerer størrel-
sen og antallet af containere i forhold til grundlaget for revurderingen. 

3.2.8 Jord og grundvand 

De gældende vilkår er: 
 

Miljøgodkendelse af Agro-Ferm april 2003 
28. Kemikalier, olier og farligt affald skal opbevares forsvarligt, så 

der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- 
og spildevandssystemet. Farligt affald skal opbevares et sted, 
der er overdækket og med tæt, fast belægning (uden afløb) med 
mulighed for opsamling af den største oplagrede enhed. 
  

 
29. Tankgårdene skal etableres af beton eller anden belægning ud-

ført af et for fugtighed vanskeligt gennemtrængeligt materiale 
og med opkant, der sikrer, at indholdet af den største tank kan 
tilbageholdes.  

   
30. Dræning af tankgårde må kun ske manuelt og ved anvendelse af 

tvangsventil.   
 
31. Der skal være bemanding på stedet ved ind- og udlevering af rå-

varer og kemikalier.   
 



Revurdering af VitaLys I/S                                    side 36 af 92 

32. Der skal en gang hver måned foretages tæthedskontrol af jord-
tank ved inspektion af sladrebrønd, hvortil der afledes vand fra 
drøn under jordtanken. Inspektionen foretages ved visuel be-
dømmelse, hvor det skal registreres, om brønden er tør/våd. 
Resultatet føres i journal. 

 
Såfremt det konstateres, at jordtanken ikke er tæt, skal tilsyns-
myndigheden straks orienteres.   

 
33. Der skal en gang hver uge foretages lækagekontrol af nedgravet 

olietank ved vakuumkontrol. 
 

Kontrollen og opretholdelsen af vacummet skal foretages i over-
ensstemmelse med leverandørens anvisninger. Resultatet af 
kontrollen skal føres i journal. Såfremt det konstateres, at olie-
tanken ikke er tæt, ved at vacummet ikke kan opretholdes som 
beskrevet af leverandøren, skal tilsynsmyndigheden straks ori-
enteres. 

 
VitaLys har i oplysningerne til brug for revurdering af gældende miljøgod-
kendelser skrevet, at virksomheden råder over et større antal overjordiske 
tanke. For at imødegå risikoen for forurening af jord og grundvand opbeva-
res og håndteres alle stoffer på befæstede arealer. 
 
Generelt er de udendørs tanke placeret i tankgårde udført som betondæk 
omkranset af en betonmur. De i alt 5 tankgårde har hver især et frivolumen, 
der er stort nok til at rumme indholdet fra den største af gårdens tanke. 
Ventiler og flangesamlinger på rørledninger til fyldning af tanke og udtag til 
forbrug i produktionen er placeret inden for tankgårdens afgrænsning. 
Udendørs tanke, som er placeret uden for tankgårdene, omfatter råvaretan-
ke til sukker opløsning og majsstøbevand samt tanke til flydende nitrogen, 
RO-vand og varmt byvand. Disse tanke er opstillet på betonfundamenter. 
Mandeluger, ventiler, varmevekslere, og flangesamlinger på rørledninger til 
opfyldning af tanke og udtag til forbrug i produktionen er placeret inden-
dørs. Tankudluftninger er ligeledes ført indendørs. Arealerne omkring tan-
kene er befæstet med asfalt. 
 
Læsning af færdigvarer i tankvognsterminal og losninger fra tankbiler par-
keret i tankvognsterminal eller udendørs overvåges af uddannet mandskab. 
Udover ovennævnte forefindes udendørs en tank (”Muleby-tanken), der 
anvendes som udlignings- og uheldsbassin i forbindelse med bortskaffelse af 
spildevand. Indholdet i tanken holdes lavt. Tanken er udført som en over-
dækket betontank. Indvendigt er tanken epoxy-behandlet og der tvangsven-
tileres til off gas-skrubber. 
 
I overensstemmelse med vilkår 5 i godkendelsen af 22. april 2003 er der 
foretaget tankinspektioner ud fra kriterier fastlagt i samråd med Force 
Technology. Resultaterne af de udførte inspektioner er rapporteret til Miljø-
styrelsen Odense i foråret 2010. 
Desuden kontrolleres og serviceres tankene, inkl. rørføringer, ventiler og 
instrumentering, ifølge virksomhedens vedligeholdssystem. 
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En jordtank på 100 m3, beliggende syd for administrationsbygningen, var 
oprindeligt tiltænkt opbevaring af spildevand, men tanken har aldrig været i 
brug. 
Eneste nedgravede tank, der er i brug, er en 50 m3 tank for opbevaring af 
fyringsolie. Tanken er dobbeltvægget og forsynet med lækagealarm. 
Endelig råder virksomheden over en række indendørs placerede tanke. 
 
Vilkår 28 og 29 er stadig relevante. De er, med en lidt ændret formulering, 
ført over som vilkår I1 og I2. 
 
VitaLys har ønsket ændringer i vilkårene 30, 31, 32 og 33. 
 
VitaLys ønsker vilkår 30 ophævet med henvisning til, at forholdet vedrører 
afledning til offentlig kloak. Alternativt ønskes vilkåret justeret, således at 
kravet om at dræning af tankgårde skal ske manuelt og ved anvendelse af 
tvangsventil, kun omfatter ammoniaktankgrav og syretanksump, jf. at vand 
fra øvrige tankgårde som konsekvent ledes til offentligt spildevandssystem. 
 
Miljøstyrelsen er enig med VitaLys i at dræning af vand i tankgårde er dæk-
ket at tilslutningstilladelsen fra Esbjerg Kommune (vilkår 17 i tilslutningstil-
ladelse af 26. maj 2003 til Agro-Ferm). Derfor slettes vilkår 30. 
 
Til vilkår 31 bemærker VitaLys, det typisk er de sammen vogn-
mænd/chauffører, der leverer flydende varer til fabrikken. Virksomheden 
mener derfor ikke, at det er nødvendigt med konstant opsyn fra virksomhe-
dens personale ved ind- og udlevering. VitaLys ønsker derfor, at kravet fal-
der bort, eller at det bliver op til virksomhedens vurdering, om der skal være 
opsyn. 
 
Miljøstyrelsen kan ikke af Ribe Amts afgørelse i 2003 læse, at det nødven-
digvis skal være en medarbejder fra VitaLys, der skal være til stede ved ind- 
og udlevering af råvarer og kemikalier. Der står i vilkåret, at der skal være 
bemanding på stedet. Miljøstyrelsen vurderer, bl.a. ud fra tankenes indhold, 
at det ikke er afgørende, om det er en medarbejder fra VitaLys eller chauffø-
ren, der holder opsyn med ind- eller udleveringen.   
Vilkår 31 omformuleres derfor i nyt vilkår I4 til at: ”Chaufføren eller en 
medarbejder fra virksomheden skal overvåge ind- og udlevering af råvarer 
og kemikalier.” 
 
VitaLys mener, at da den tidligere jordtank ikke længere er i drift, bør vilkår 
32 i den gældende miljøgodkendelse udgå. Miljøstyrelsen er enig i det syns-
punkt, og vilkåret slettes. 
 
Til vilkår 33 ønsker VitaLys, at lækagekontrollen kun foretages månedligt 
for den nedgravede olietank. 
 
VitaLys har en 50 m3 nedgravede tank til opbevaring af fyringsolie. Tanken 
er dobbeltvægget og forsynet med lækagealarm. Olietanken er omfattet af 
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reglerne i olietankbekendtgørelsen4, og der stilles derfor ikke krav til denne 
tank i revurderingen. Olietankbekendtgørelsens krav til inspektion er, at 
tætheden af dobbeltvæggede tanke eller dobbeltvæggede rør skal kontrolle-
res ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem 
de dobbelte vægge. Overvågningen kan være automatisk ved tilslutning til 
alarm eller manuel ved aflæsning af manometer eller lignende måleudstyr. 
Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves mindst en gang år-
ligt. Manuel overvågning skal ske mindst en gang hver måned. 
 
VitaLys er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser. 
 
VitaLys har inddelt de anvendte råvarer og hjælpestoffer i flere kategorier, 
nemlig mediekomponenter, hjælpekomponenter, hjælpestoffer, kølevands-
kemikalier samt kedelvandskemikalier. Der anvendes ikke stoffer optaget på 
listen over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord5.  
 
Det er miljøstyrelsens overordnede vurdering, at der ikke er oplag, der giver 
en høj risiko for grundvandsforurening med de forholdsregler der er taget. 
Størst potentielle risiko udgøres af kølevandskemikalierne, der opbevares i 
dunke. 
 Dette er i tråd med Ribe Amts vurdering i de gældende miljøgodkendelser. 
 
Miljøstyrelsen indsætter en generel formulering af et vilkår om opbevaring 
af kemikalier og farligt affald: 
 
Opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald 
  Kemikalier og farligt affald skal opbevares på en af følgende måder: 
 

 Indendørs opbevaring. Gulvet eller spildbakken skal have en 
impermeabel belægning. Ved spild og uheld må flydende ke-
mikalier og farligt affald ikke kunne løbe i det offentlige klo-
aksystem. 

 Udendørs opbevaring. Pladsens bund skal være indrettet, så 
der ikke kan ske nedsivning af spild til jorden. Ved spild og 
uheld må flydende kemikalier og farligt affald ikke kunne løbe 
i det offentlige kloaksystem. Pladsen skal være indrettet, så 
volumen svarende til den største beholderstørrelse kan tilba-
geholdes. Der kan også opbevares kemikalier og farligt affald i 
miljøcontainere. 

 
Da belægningen spiller en vigtig rolle for beskyttelsen mod jord- og grund-
vandsforurening, vurderer Miljøstyrelsen, at vilkår om kontrol af de befæ-
stede og impermeable arealer er relevant. Der stilles derfor som vilkår I2, I3 
og I4 følgende vilkår: 
 

                                                
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1321 af 21/12/2011 om indretning, etablering og drift 
af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
5 Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand, 
Miljøstyrelsen juni og juli 2010. 
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   Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdel-
sesstand. 

 Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er kon-
stateret. 

 
  Virksomheden skal mindst 1 gang per halvår foretage en visuel 

kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt gulvet i byg-
ningen og udbedre evt. skader. Resultatet af besigtigelse og udbed-
ringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan højst 1 gang 
årligt kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage 
dette eftersyn. 

 
  Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: 

-  Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne ud-
bedringer af befæstede arealer og gulve i bygninger til farligt af-
fald m.m. 

 Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 3 år og 
skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

3.2.9 Til- og frakørsel 

Der er ikke i de tidligere miljøgodkendelser stillet vilkår om til- og frakørsel. 
Der er i tilsynet med VitaLys ikke blevet konstateret miljøproblemer med til- 
og frakørsel, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke stilles nye vilkår 
herom. 

3.2.10 Indberetning/rapportering 

I de gældende miljøgodkendelser var kravet til rapportering, at driftsjourna-
len hvert år skulle sendes til tilsynsmyndigheden. Miljøstyrelsen har vurde-
ret, at oplysningerne i driftsjournalen er af en sådan karakter, at det let kan 
overskues på tilsyn. En del af oplysningerne vil kunne findes i virksomhe-
dens miljørapportering i øvrigt. 
 
Der er dog i vilkårene enkelte rapporter, der skal sendes til tilsynsmyndig-
heden. Det er bl.a. den årlige støjkortlægning efter vilkår F3 og den årlige 
præstationskontrol på kedelanlægget efter vilkår C2. Hvis emissionen er 
under 85 % af emissionsgrænseværdien, er rapporteringen dog kun hvert 
andet år. 
 
Herudover kan tilsynsmyndigheden forlange støvmålinger efter vilkår C3 og 
lugtmålinger efter vilkår D1.  

3.2.11 Risiko/forebyggelse af større uheld 

Som led i drift af fermentorerne, AS-mixeranlægget og køleanlægget anven-
des ammoniak. I tilknytning til anlæggene er der installeret i alt 8 ammoni-
akdetektorer - henholdsvis 2 i fermentorhallen, 5 i kølekompressorrummet 
og 1 i tilknytning til AS-mixeranlægget. 
 
Den flydende ammoniak opbevares i en uisoleret, hvidmalet tank på nomi-
nelt 90 m3, som er placeret udendørs i egen tankgrav. Ammoniaktanken er 
designet af Elsam Engineering A/S ud fra en maksimal fyldningsgrad på 
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0,869 og en massefylde for ammoniak på 0,6176 tons/m3 ved 15 °C, hvilket 
modsvarer et oplag på op til 48,3 tons. 
 
Som drivmiddel til distribution af den flydende ammoniak anvendes nitro-
gen på gasform fra et kryoanlæg, idet trykket i ammoniaktanken fastholdes 
på 8-10 bar. 
 
Ammoniaktanken har såvel væskefasetilslutning som gasfasetilslutning, idet 
tanken fyldes fra tankbil gennem væskefasetilslutningens dykrør og trykud-
lignes gennem gasfasetilslutningen, så overskydendes nitrogen/ammoniak 
overføres til tankbilen. Ammoniaktanken er forsynet med 2 af hinanden 
uafhængige analoge niveauvisninger plus en alarmerende anlægskontakt for 
højt niveau, idet sidstnævnte er placeret i en position svarende til en fyld-
ningsgrad på 0,85. Signalet fra anlægskontakten og alarmværdier for analog 
niveau- og trykmåling indgår i en nødstop-kreds, der anvendes til hardware-
aflåsning af væskefaseventilen mellem tankbil og tank. 
 
Endvidere har gasfaseforbindelsen mellem tankbil og tank et indstiksrør i 
tanken i samme position som anlægskontakten for højt niveau. Hvis den 
tekniske barriere svigter ved fyldning af tanken, vil den flydende ammoniak 
ved fortsat fyldning af tanken via indstiksrøret blive returneret til tankbilen. 
 
Ammoniakoplaget i køleanlæggene udgør 2,135 tons. 
 
Vedrørende køleanlæggene: 
- I forbindelse med projekteringen og etableringen af procesanlægget til 
produktion af lysin i det tidligere Arla-anlæg blev der i 2004 installeret et 
køleanlæg, bestående af 3 kølekompressorer, hver især med en kølemiddel-
fyldning på 500 kg ammoniak ifølge tilsynsbog. 
 
- Et eksisterende køleanlæg fra Arla-tiden, bestående af en enkelt kompres-
sor fra 1983, har en kølemiddelfyldning på 635 kg ammoniak ifølge bereg-
ning fra Johnson Controls. 
 
Der foreligger en intern beredskabsplan, der beskriver hvordan personalet 
skal forholde sig i tilfælde af et ammoniakudslip. Endvidere er der udarbej-
det en risikoanalyse, der beskriver mulige årsager og konsekvenser i tilknyt-
ning til forskellige uheldsscenarier. 
 
Retningslinjer for drift og vedligehold af et ammoniakanlæg efterleves, og 
tankens sikkerhedstilbehør kontrolleres og serviceres ifølge virksomhedens 
vedligeholdssystem. 
 
Miljøstyrelsen har den 14. oktober 2011 truffet afgørelse om, at virksomhe-
den er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. decem-
ber 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risi-
kobekendtgørelsen). Afgørelsen er truffet med henvisning til, at virksomhe-
dens tank for opbevaring af ammoniak muliggør et samlet ammoniakoplag 
på ca. 57 tons - i risikobekendtgørelsens bilag 1, Del 1 er den nedre tærskel-
mængde for kolonne 2-virksomhed angivet til 50 tons. 
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Virksomheden fandt, at der var truffet effektive foranstaltninger til sikring 
af, at det samlede ammoniakoplag (tank og køleanlæg) ikke overstiger 50 
tons og havde med henvisning hertil påklaget afgørelsen til Natur- og Miljø-
klagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fra den 5. december 
2012 efter risikobekendtgørelsens § 1, stk. 2, nr. 2, litra a) stadfæster Miljø-
styrelsen Odenses afgørelse af 14. oktober 2011 om, at VitaLys er omfattet af 
risikobekendtgørelsen som kolonne 2-virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 4. 
 
 VitaLys har den 29. november 2012 uddybet sikring mod og detektion af 
ammoniakudslip:  
 

”Virksomhedens i alt 8 fastmonterede ammoniakdetektorer findes 
indendørs (se pkt. 5.6 i den miljøtekniske beskrivelse af 28. juni 
2012). 
 
Imidlertid indeholder virksomhedens samling af mobile målein-
strumenter også en ammoniak-testmåler til måling af ammoniak-
koncentration på steder, hvor der opstår mistanke om ammoniak-
udslip (lugtgrænsen ligger langt under MAK-værdien på 50 ppm). 
 
Formentlig skal forklaringen om de ikke eksisterende faste ammo-
niakdetektorer udendørs i forbindelse med distributionssystemet 
findes i systemets konstruktion og placering: 
- Rørledningen fra ammoniaktank til forbrugsstederne (distributi-

onssystemet) er en fuldsvejst konstruktion, hvor den isolerede 
rørledning i rst (W 1.4404) har en rørtykkelse på 2 mm (tryktrin 
25). 

- Rørføringen er oplagt beskyttet og er sikret af, at den udgår fra 
ammoniaktankens dykrør i omtrent 4 meters højde uden for tra-
fikeret område og derefter er ført over tag til forbrugsstederne. 

Risiko for rørbrud er minimal, og desuden vil udslip begrænses af 
rørbrudsventilen på dykrøret i ammoniaktanken (closing flow 
svarende til max. drift + 10%). 

- Idet den flydende ammoniak modtages og opbevares tørt, er risi-
koen for udsivninger af ammoniak på grund af korrosion af rør 
og svejsninger minimal. 

 
Ammoniaktank, incl. armaturer og tilbehør, besigtiges periodisk af 
FORCE Certification (kontrolbog). 
 
Desuden checkes armaturer og øvrigt tanktilbehør med faste inter-
valler ifølge virksomhedens vedligeholdssystem.” 

 
VitaLys har fået lavet en risikoanalyse på ammoniakanlægget. Analysen 
bruger en risikomatrix med konsekvenser inddelt i 6 niveauer fra o til 5, fra 
ingen konsekvenser til katastrofe. I risikosammenhænge uden for skel er 
kun niveau 3, 4 og 5 relevante. VitaLys har ikke identificeret konsekvenser, 
som virksomheden vurderer til 5 – katastrofale konsekvenser.  
Der er dog ikke beregnet konsekvensafstande. 
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Det er miljøpåvirkning og personpåvirkning, som er Miljøstyrelsens kompe-
tenceområde.  
 
Risikoanalysen vurderer en sprængning af ammoniaktank som følge af over-
fyldning som værende et af de værste uheld, karakteriseret som meget stor 
konsekvens. Sandsynligheden er sat til mindre end 1 gang pr. 1000 år. På 
analysetidspunktet (14.april 2004) var barriererne mod uheld en overfyld-
ningsbeskyttelse i form af niveauinstrument, overvågning af losning samt 
procedurer eller rutiner. Nye barrierer er angivet som 3 stk. sikkerhedsven-
til med løftetryk på 23,5 barg.  
 
En sprængning af tank som følge af højt tryk ved brand eller overfyldning er 
også med i risikoanalysen fra VitaLys. Her er sandsynligheden sat til 1 gang 
pr 100 – 1.000 år. Barriererne er angivet som alarm ved højt tryk, tilsyn og 
placering af tank. Som ny forholdsregel i 2004 angives kontrolplan over 
alarmfunktion, med alarm ved 11 bar.  
 
Af mindre alvorlige scenarier har sikkerhedsanalysen peget på lækager som 
følge af hændelser som korrosion på svejsninger og kåbe, læk i flangesam-
ling, læk i sikkerhedsventil, påkørsel, menneskelige faktorer, losning, læka-
ge som følge af varmt arbejde/brand. Sandsynlighederne for de enkelte 
hændelser er angivet til enten en gang per 10 – 100 år eller en gang per 100 
– 1.000 år. 
 
En måde at dele sikkerhedsforanstaltninger ind på er organisatoriske sik-
kerhedsforanstaltninger, forebyggende barrierer og begrænsende barrierer. 
 
Af organisatoriske sikkerhedsbarrierer har VitaLys bl.a. oplyst: 

– Instruks for lodsning 
– Systematisk forebyggende vedligehold 
– Logbog for vedligehold 
– Inspektion af FORCE Certification 
– Procedure for arbejde på installationer med ammoniak 
– Tilladelse til varmt arbejde 
– Entreprenørgodkendelse inkl. uddannelse/information 
– Procedure for tilladelse af ændringer 
– Uddannelse af personale 
– Rutine for kontrol af slanger 
– Beredskabsplan for både indendørs og udendørs lækager 

 
Af forebyggende barrierer kan bl.a. nævnes: 

– Fuldsvejste rør 
– Placering af rør udenfor risiko for påkørsel 
– Tank uden for trafikeret område 
– Afspærring med skilte 
– Niveaualarm 
– Sikkerhedsventil 

 
Begrænsende barrierer: 

– Nødstop 
– Ammoniakdetektorer i rum 
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– Tankgrav 
– Rørbrudsventil 

 
På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse af, at VitaLys er om-
fattet af risikobekendtgørelsen, skal virksomheden i 2013 lave et sikker-
hedsdokument som risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, redningsbered-
skabet, politiet og Miljøstyrelsen) skal godkende. 
  
I forhold til revurderingen samt den nuværende anvendelse af naboarealer-
ne, vurderer Miljøstyrelsen, at ammoniakanlægget drives med en stor grad 
af sikkerhed, og der vil ikke i revurderingen blive stillet vilkår om yderligere 
barrierer. 
 
Et kommende center i området er dækket af lokalplan nr. 08-030-0004, og 
ved realiseringen af centret vil der i forhold til lokalplanen blive etableret 
yderligere konsekvensbegrænsende barrierer i form af ABDL-anlæg med 
ammoniakdetektering samt en beskyttende ”skærm” mod øst af byggeher-
ren af centret.  
 
Miljøstyrelsen stiller ikke supplerende vilkår om risiko/forebyggelse af stør-
re uheld, men vil ved tilsyn kontrollere de eksisterende barrierer. 
 
Den mere omfattende afgørelse på risikoområdet i den separate behandling 
af sikkerhedsdokumentet, sammen med de øvrige risikomyndigheder, kan 
dog stille vilkår til forebyggelse af uheld eller reduktion af følgerne heraf. 

3.2.12 Ophør 

Eksisterende vilkår er: 
Tillægsgodkendelse af Agro-Ferm juni 2004 
Ophør af virksomhedens drift: 
7. Ved ophør af driften skal virksomheden straks underrette til-

synsmyndigheden herom.   
 
8. Senest 1 måned efter driftens ophør skal virksomheden tilsende 

tilsynsmyndigheden en redegørelse for, hvorledes foranstalt-
ninger jf. vilkår 7 påtænkes udført. Redegørelsen skal indeholde 
et forslag til en tidsplan for udførelsen. 

   
9. Virksomheden skal inden en af tilsynsmyndigheden fastsat tids-

frist tømme og rengøre tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, 
som efter tilsynsmyndighedens vurdering aktuelt eller på sigt vil 
indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand 
og spildevandssystem. Virksomheden skal gennemføre foran-
staltninger, som sikrer tankanlæg, rørføringer og procesanlæg 
mod utilsigtet brug.  

 
Vilkårene 7, 8 og 9 er stadig aktuelle, men omformuleres i overensstemmel-
se med praksis hos Miljøstyrelsen. De nye vilkår er A1 og O1.  

3.2.13 Bedst tilgængelige teknik 

Referencerne til bedste tilgængelige teknik (BAT) for virksomhedens ind-
retning og drift vurderes at omfatte følgende BREF-dokumenter: 
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– Reference Document on Best Available Techniques on Emissions 
from Storage, juli 2006 

– Reference Document on Best Available Techniques in Common 
Waste Water and Waste Gas Treatment / Management Systems in 
the Chemical Sector, februar 2003 (BAT for spildevands- og 
luftrensning og dertil hørende styringssystemer) 

– Reference Document on Best Available Techniques for Energy Effi-
ciency, marts 2008 (BAT for energieffektivitet) 

– Reference Document on the application of Best Available Techniques 
to Industrial Cooling Systems, November 2000 (BAT for industrielle 
kølesystemer) 

 
Ifølge disse referencer er det bl.a. BAT at have et ledelsessystem for miljø, 
energi og sikkerhed. 
Virksomhedens Kvalitetssikkerhedssystem FAMI-QS er certificeret i hen-
hold til Hygiejneforordning for foderstoffer (EU-183/2005) og Forordning 
om fodertilsætningsstoffer (EU-1831/2003). 
 
Virksomhedens eksterne miljøforhold, herunder forbrug og interne målere-
sultater m.m. registreres og kortlægges til sikring af, at alle myndighedskrav 
til stadighed overholdes. 
Ledelsessystemet på sikkerhedsområdet omfatter håndbøger om bered-
skabsplaner, arbejdsmiljø og sikkerhed. Den daglige sikkerhedsledelse vare-
tages af et sikkerhedsudvalg og en sikkerhedsleder, men overordnet vareta-
ges sikkerhedsledelsen på koncernniveau. 
Virksomheden har ikke et certificeret ledelsessystem for miljø og sikkerhed, 
men overvejer om et sådant system skal implementeres. 
 
Energiudgifterne udgør en meget stor del af produktprisen, og virksomhe-
den har derfor stort fokus på energiforbruget. På energiområdet er virk-
somheden certificeret i henhold til ISO 50001 og auditeres årligt af BVQI. 
Virksomheden har endvidere status som ”aftalevirksomhed” overfor Energi-
styrelsen. 
Der foretages årligt en detaljeret kortlægning og analyse af energiforbruget, 
og på grundlag af en ledelsesevaluering udarbejdes en energihandlingsplan 
for det efterfølgende år. 
 
VitaLys har i mail af 8. november 2012 uddybet arbejdet med energieffekti-
vitet således: 
 

”Arbejdet med energieffektivitet hos VitaLys I/S 
Virksomhedens procesanlæg er meget energikrævende. Det samle-
de energiforbrug modsvarer således forbruget fra en mindre dansk 
provinsby og udgør en samlet årlig omkostning på ca. 35 mio. kr. 
 
I forbindelse med virksomhedens projektering og etablering var 
der tilknyttet en ekstern energirådgiver med det formål 

- at sikre en energioptimal indretning og drift, 
- at implementere et energiledelsessystem med fokus på lø-
bende energieffektivisering. 
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Forbruget af naturgas og el kortlægges løbende og på grundlag af 
en årlig ledelsesevaluering udarbejdes en energihandlingsplan for 
det efterfølgende år, jfr. bilag 11 til den redegørelse, som virksom-
heden fremsendte til brug for Miljøstyrelsens revurdering af virk-
somhedens miljøgodkendelse. 
 
Virksomheden er certificeret i henhold til ISO 50001 og auditeres 
årligt af BVQI. Endvidere har virksomheden status som "aftale-
virksomhed" overfor Energistyrelsen. 
 
Virksomheden har nedsat en energigruppe, som jævnligt holder 
møder om igangværende og potentielle energiprojekter. Arbejdet 
indbefatter månedlige nøgletal og en løbende orientering og invol-
vering af medarbejdere på alle niveauer. 
 
Eksterne rådgivere og leverandører inddrages omkring valg og 
indkøb af udstyr, hvor energiforbruget har en væsentlig betydning. 
 
Det har ved løbende procesoptimering været muligt at udnytte 
produktionsanlæggets designkapacitet 150 %. Samtidig har arbej-
det med energieffektivisering gjort det muligt at reducere energi-
forbruget, så det i dag kun udgør 60-70 % af det specifikke forbrug, 
der var forudsat i projekteringsfasen.” 

 
Virksomheden har forholdt sig til de relevante BREF-dokumenter og har 
bl.a. foretaget en systematisk gennemgang af det af Miljøstyrelsen udarbej-
dede BAT-tjekskema for emissioner fra oplag.  
 
Med baggrund heri, og med henvisning til det ovenfor anførte om virksom-
hedens kvalitets- og ledelsessystemer, vurderes det, at virksomheden an-
vender den bedste tilgængelige teknik på området. Miljøstyrelsen vil følge 
op på efterlevelse af bedst tilgængelig teknik i dialog med virksomheden. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

Revurderingen er primært en opdatering af miljøgodkendelsen. Der er et 
udestående i forhold til Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om VitaLys 
er omfattet af risikobekendtgørelsen, men evt. vilkår om risiko vil blive stil-
let en den særskilte afgørelse om accept af risikodokumentet fra VitaLys. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Esbjerg Kommune har den 15. juli 2013 sendt en række bemærkninger til 
Miljøstyrelsen.  
 
For vilkår D1 – lugt foreslår kommunen vilkår om lugtenheder på 5 LE/m3 i 
boligområder og 10 LE/m3 i erhvervsområder.  
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Esbjerg Kommune vurderer, at det nærliggende centerområder, - enkelt-
område 03-020-160 i kommuneplanen og område øst for virksomhed jf. 
lokalplan 08-030-0004, - bør have vilkår om lugtenheder på 5 LE/m3. 
 
Esbjerg Kommune giver begrundelsen, at der under afsnit 3.2.4 fremgår, at 
Miljøstyrelsen betragter området i lokalplan 08-030-0004 som et center-
område udlagt til udvalgsvare-butikker og kontorer, og derfor bør Miljøsty-
relsen vil ændre lugtkrav fra 10 til 5 LE/m3.  
 
Miljøstyrelsen har ændret vilkåret til 5 LE/m3, dog først med virkning fra 
når centret er etableret. Det har ingen praktisk betydning for virksomheden, 
da lugten er under 5 LE/m3. 
 
Esbjerg Kommune har også bemærkninger til støjvilkår F1. 
 
Kommunen bemærker, at der foreslås 60 dB(A) for en række områder.  

 
Der foreslås blandt andet 60 dB(A) for enkeltområde 08-020-160 og 03-
010-081. Disse 2 områder er benævnt centerområder og bør efter kom-
munens opfattelse have støjgrænser 55/45/40 dB(A). Der er i kommu-
neplanen for de nævnte enkeltområder ikke fastsat støjgrænser, der gør 
at de 2 omtalte enkeltområder skal have 60 dB(A). 
  
Esbjerg Kommune, Industrimiljø finder, at støjgrænser fastsat i kom-
muneplanen bør være gældende, der hvor der er fastsat bestemmelser 
for støjbelastningen.  
Der er ikke i kommuneplanen fastsat bestemmelser for støjbelastningen 
for enkeltområde 03-020-160 og 03-010-081. Her bør faktisk anvendel-
se tages i vurdering. Ligeledes bør grænseværdien for enkeltområde 03-
020-040 udgå.  

 

Miljøstyrelsen har den opfattelse, at grænseværdierne til planlægningsbrug 
er udelukkende et planlægningsværktøj. Ved konkrete afgørelser til regule-
ring af støj fra virksomheder, i form af påbud eller støjvilkårene i en miljø-
godkendelse, anvendes anvisningerne i vejledning 5/1984. 
 
I Esbjerg Kommunes kommuneplan er anvendelsesbestemmelserne for 
rammeområderne 03-020-160 (Centerområde ved Bilka) og 03-010-081 
(Centerområde ved Østre Gjesingvej): 
 

Centerområde ved Bilka: Anvendelsen fastlægges til aflastningscenter 
med mulighed for at etablere butikker, liberale erhverv og offentlige 
institutioner og anlæg. Herudover må der placeres mindre fremstil-
lings- og servicevirksomheder og lignende. Der må ikke tillades virk-
somheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere 
end klasse 3, dog kan butikker med varelevering i aften- og natperio-
den tillades. Inden for rammerne for butiksarealer kan der gives mu-
lighed for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² og udvalgsvarebutik-
ker på op til 2.000 m². 
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Centerområde ved Østre Gjesingvej: Anvendelsen fastlægges til aflast-
ningscenter med mulighed for at etablere butikker, liberale erhverv og of-
fentlige institutioner og anlæg. Herudover må der placeres mindre frem-
stillings- og servicevirksomheder og lignende. Der må ikke tillades virk-
somheder der i Håndbog om Miljø og Planlægning klassificeres højere 
end klasse 3, dog kan butikker med varelevering i aften- og natperioden 
tillades. Inden for rammerne for butiksarealer kan der gives mulighed for 
dagligvarebutikker på op til 3.500 m² og udvalgsvarebutikker på op til 
2.000 m².   

 
I Håndbog om Miljø og Planlægning står om centerområder, at centerområ-
der benyttes hyppigt som betegnelse i bymidterne, hvor der tillades en blan-
ding af boliger, detailhandel, forlystelser, liberale erhverv samt offentlige 
og private kontor- og servicevirksomheder. 
 
For område Centerområde ved Bilka og Centerområde ved Østre Gjesingvej, 
er støjen fra VitaLys lavt, og på intet tidspunkt på døgnet over 45 dB(A), og 
støjen om natten er under 40 dB(A). Seneste støjkortlægning er fra februar 
2013. 
 
For fastsættelsen af støjvilkår er tilstedeværelsen af boliger naturligvis et 
vigtigt punkt. I de ovennævnte aflastningscentre er der ikke boliger, hvorfor 
Miljøstyrelsen finder, at 40 dB(A) om natten er lavere, end hensynet til om-
givelserne umiddelbart giver belæg for, men i betragtning af, at 55/45/40 
dB(A) er gældende vilkår i miljøgodkendelsen fra 2003, som virksomheden i 
dag kan overholde, og at Esbjerg Kommune ønsker at fastholde disse støj-
grænser, stiller Miljøstyrelsen krav om 55/45/40 dB(A) i centerområderne 
ved Bilka og ved Østre Gjesingvej. 
 
Et kommende center på området lige vest for VitaLys vil yderlig have en 
dæmpende effekt på støjen. 
 
Enkeltområde 03-020-040 er et grøn bælte langs banen. Miljøstyrelsen føl-
ger kommunens anbefaling om at undlade at stille støjvilkår for dette områ-
de, da Miljøstyrelsen vurderer, at området ikke er beregnet på aktiviteter, 
der fordrer, at der stilles støjkrav. 
 
Esbjerg Kommune har også bemærkninger til grundvand og Vurdering af 
Virkning på Miljøet – VVM. 

 

Grundvand  
I udkastet er det anført, at virksomheden er beliggende i et område, der er 
udpeget for alm. drikkevandsinteresse jf. Vandplan 2010-2015. 
 
Da Vandplanen ikke er endelig, men kun sendt i høring, bør der henvises til 
Ribe Amts Regionplan 2016, der pt. er Esbjerg Kommunes administrations-
grundlag vedr. drikkevandsinteresser. Det kan anføres, at der er overens-
stemmelse med hensyn til drikkevandsudpegningen i forhold til udkastet til 
Vandplan 2010-2015 – Vadehavet. 
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Miljøstyrelsen har rettet den endelige revurdering i forhold til kommunens 
kommentar om vandplanen. 
 
Vurdering af Virkning på Miljøet – VVM  
Esbjerg Kommune, Industrimiljø, finder, at VitaLys som en kolonne 2-
virksomhed (risikovirksomhed) vil være omfattet af punkt 10 – Risikoanlæg 
(Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 4 i miljømini-
steriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer) i bilag 2 til VVM bekendtgørelsen.  
 
Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering, og VitaLys har den 27. maj 2013, i 
forbindelse med indsendelsen af sikkerhedsdokumentet, sendt en VVM-
screening. VVM-screeningen behandles af Miljøstyrelsen i forbindelse med 
behandlingen af risikodokumentet. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

Revurderingen har været annonceret på www.mst.dk den 4. januar 2012. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende revurderingen. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 

De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
VitaLys´ høringssvar kom den 8. november 2012.  
 
Virksomhedens bemærkninger den 8. november 2012 er: 
 

A1 Generelle forhold 
Som nævnt i referatet vil vilkåret om, at ændringer i virksomhedens 
juridiske forhold skal fremsendes skriftlig, inden ændringen indtræ-
der, ikke være operationelt. 
For ikke at bringe virksomheden i konflikt med dette vilkår, kunne 
man i Miljøstyrelsen overveje at ændre formuleringen til, at oriente-
ringen skal fremsendes i forbindelse med anden offentliggørelse 
(herunder orientering af medarbejdere og presse). 

 
Miljøstyrelsen præciserer hvad formålet med A1 er ved at omformulere vil-
kåret  
A1  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
til: 
A1  Tilsynsmyndigheden skal snarest muligt orienteres om følgende for-

hold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 

- Hel eller delvis udskiftning af den juridisk ansvarlig for drif-
ten. 

 - Indstilling af driften for en længere periode. 

http://www.mst.dk/
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 Orienteringen skal være skriftlig. 
 
Virksomhedens bemærkninger den 8. november 2012 er: 
 

B1 Indretning og drift - Syrning af fermenteringer og fejl-
fermenteringer 
Hvis vilkåret omformuleres til - 
 
Virksomheden skal sikre, at fermenteringer og fejlfermenteringer 
har været syrnet ved pH 4 i forbindelse med overførsel til lagertank 
(droptank) henholdsvis uheldsbassin (Muleby). pH-værdi i det over-
førte ferment skal dokumenteres i driftsjournal (skriftlig eller elek-
tronisk) og skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden for 3 år til-
bage på forlangende. 
 
vil det være i overensstemmelse med driftsform, den løbende batch-
dokumentation og kravene i virksomhedens kvalitetssikringssystem. 
 
Forslaget er begrundet i følgende: 
-  Driftsformen for produktionsfermentorerne er en feed-batch. Ved 

maximal spilling i fermentor udtages ferment semi-kontinuert til 
droptanke. Fermentet syrnes i forbindelse med overførslen til 
droptanke og opbevares i disse tanke ved pH 4. 
Idet batchen i produktionsfermentoren afsluttes, syrnes ca. 75% af 
fermentorens indhold i fermentor, svarende til ca. en trediedel af 
batchens samlede fermentmængde. 

-  Syrningskravet i virksomhedens kvalitetssikringssystem er fastsat 
til pH 4,0 ± 0,5. 

 
Vedrørende dokumentationskravet, se oplægget til organisering af 
driftsjournalen. 

 
I udkastet var vilkåret formuleret således: 
B1 Virksomheden skal sikre, at fermenteringer og fejlfermenteringer 

har været syrnet ved pH 4.0 inden udledning fra fermenteringstan-
ken. pH værdi i fermenteringstanken inden udledningen skal doku-
menteres i driftsjournal (skriftlig eller elektronisk) og skal kunne 
fremvises til tilsynsmyndigheden for 3 år tilbage på forlangende. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at forslaget fra VitaLys er mere præcist og ændrer 
vilkår 7 i overensstemmelse med forslaget. 
 
Virksomhedens bemærkninger den 8. november 2012 er: 
 

B4 Indretning og drift - Driftsjournal 
Driftsjournalen foreslås organiseret således: 
-  Journalen føres år for år i en logbog. 
-  De månedlige værdier for lysinproduktion samt forbrug af energi 

og vand vedhæftes eventuelt i et bilag. 
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-  Tankeftersyn logbogsføres, idet dokumentet om udvælgelsen af 
udendørs tanke til indvendig inspektion i eftersynsperioden, incl. 
attester fra FORCE Certification, vedhæftes som bilag. 

-  Driftsforstyrrelser og afvigelser indføres i logbogen, herunder 
pH-afvigelser ved fermentering og syrning af ferment i forhold til 
krav i kvalitetssikringssystemet, fejlfermenteringer (mængde og 
bortskaffelsessted) og brug af bypass off gas-skrubber (varighed). 

-  Inspektion og eventuelle udbedringer af befæstede arealer mv. 
logbogsføres. Eventuel attest fra uvildig sagkyndig vedhæftes som 
bilag. 

 
Vedr. pH-registreringer ved fermentering og syrning af ferment log-
ges pH-værdierne sammen med andre rådata til en database, som er 
et server-baseret historisk arkiv med backup. Herfra kan relevante 
data trækkes ud og rapporteres til tilsynsmyndigheden, når det for-
langes. 
Det er en model, der praktiseres i forbindelse med virksomhedens til-
ladelse til afledning af spildevand til Esbjerg Kommune, hvor der li-
geledes er dokumentationskrav til visse parametre. 
 
Data vedr. vedligehold af tanke findes alene i vedligeholdssystemets 
database, og rapport for vedligehold af tankanlægget kan således 
udformes, idet dokumentationen forlanges af tilsynsmyndigheden. 
 
Tilladelsen til at anvende bypass off gas-skrubber i særlige tilfælde 
(rengøring, tankeftersyn, vedligehold og reparation af skrubberen) 
ønskes bibeholdt. 
 
Ønsket er begrundet i følgende: 
-  I forbindelse med et pludseligt opstået behov for reparation, hvor 

skrubberens funktion er nedsat eller ude af kraft, vil et krav om 
ansøgning om tilladelse til bypass være ufleksibelt, og vil forsinke 
en normalisering af driften. 

-  Risikoen for at genere naboer ved brugen af bypass er lille, idet de 
foretagne OML-beregninger er baseret på lugtemissioner, der 
svarer til målte lugtemissioner med off gas-skrubber ude af drift. 

 
Miljøstyrelsen bedes derfor overveje, at der i stedet for en ansøgning 
sendes en redegørelse til tilsynsmyndigheden om brug af bypass, i 
planlagte tilfælde på forhånd, incl. dokumentation i driftsjournal. 

 
Vilkåret var i udkastet formuleret således: 
B4 Der skal føres driftsjournal, der indeholder oplysninger om: 

o Lysinproduktionens størrelse (opgjort pr. måned) 
o Forbrug af naturgas, el og vand (opgjort pr. måned) 
o pH registreringer i fermenteringstanken 
o Dato for eftersyn og vedligehold af tanke, rørsystemer mv. 

samt udbedringer, herunder attest fra firma efter vilkår B2. 
o Fejlfermenteringer (tidspunkt, mængde og bortskaffelsessted) 
o Driftsforstyrrelser og afvigelser 
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o Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne 
udbedringer af befæstede arealer og gulve i bygninger til far-
ligt affald m.m. i forhold til vilkår I3 

 
Journalen, der skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år og til 
enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen 
skal sendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at formålet med vilkår B4 også er opfyldt ved Vita-
Lys´ formulering, og ændrer derfor vilkår B4 som foreslået, da det er mere 
operationelt for virksomheden.  
 
Med hensyn til bypass af gasscrubberen er det Miljøstyrelsens opfattelse, at 
behovet er så lille, at der ikke bør indgå i revurderingen, men at der skal 
være en dialog med tilsynsmyndigheden inden et evt. bypass bruges. I afsnit 
3.2.4 er det formuleret, at der skal ansøges om lov. I praksis betyder det, at 
VitaLys anmelder, at der bliver et behov for bypass. Miljøstyrelsen vurderer 
i hvert enkelt tilfælde, om omfanget er så stort, at det kræver en godkendel-
se eller tages til efterretning.  
 
Virksomhedens bemærkninger den 8. november 2012 er: 
 

C2 Luftforurening - Kedelanlæg, præstationskontrol 
Af de 4 kedelanlæg på virksomheden dækker den store kedel (9,5 
MW) og spraytårnets varmluftovn (2,8 MW) i normalsituationen 
energibehovet. Begge kedelanlæg er i kontinuert drift. 
 
Den gamle dampkedel (3,8 MW) står standby og tages kun i drift i 
forbindelse med eftersyn/service på den store kedel. Driftstiden er 
således minimal, ca. 3 dage om året eller mindre. 
Kedlen står åben og tømt for vand i standby-tiden. 
Varmtvandskedlen (0,645 MW), der i Arla/Borden-tiden blev an-
vendt til rumopvarmning, har stået ubrugt i de seneste 3-4 år. 
 
Hidtidig praksis ved eftersyn af kontrol- og sikkerhedsudstyr for 
kedler under periodisk overvågning: 
-  Den store 72-timers dampkedel og varmluftovnen kontrolleres 2 

gange om året af montør fra firma Weishaupt efter gældende lov 
på området. Der måles CO og NOx mm. i røggassen i forbindelse 
med dette halvårlige eftersyn. 

-  Den gamle 24-timers kedel kontrolleres tilsvarende ved idriftsæt-
telse, når denne finder sted senere end et ½ år efter forrige efter-
syn. Proceduren er aftalt med Force Technology (arbejdstilsynets 
stedfortræder).(Ifølge dampkedlens kontrolbog har den sagkyn-
dige foretaget seneste eftersyn af kontrol- og sikkerhedsudstyr 
06.02.2011, mens FORCE Certification var på uanmeldt eftersyn, 
incl. (dog indvendig besigtigelse 10.02.2012.) 

 
Fra virksomhedens side foreslås en tilsvarende operationel 
/pragmatisk tilgang til den årlige præstationskontrol for standby-
kedlerne. Det vil sige, de akkrediterede målinger af NOx, O2 og CO 
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for standby-kedler foretages ved idriftsættelse af kedlen, når denne 
finder sted senere end 1 år efter forrige præstationskontrol. 
 
Vedr. fastsættelse af måletiden ved kontrolmåling henvises til 1. sup-
plement til Luftvejledningen (Miljøstyrelsens vejledning 2/2001), 
hvor præstationskontrol defineres som 2 kontrolmålinger, hver af 45 
minutters varighed. 

 
Vilkår C2 i udkastet til revurdering var formuleret som: 
  
Præstationskontrol 

Der skal årligt ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger 
hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at 
emissionsgrænseværdierne i vilkår C1 er overholdt. Målingerne skal 
foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) 
og skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af 
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale 
aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal ind-
sendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er fo-
retaget, dog senest den 1. juni. Hvis resultatet af præstationskontrol-
len for hvert enkelt stof er under 85 % af emissionsgrænseværdien, 
kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse stoffer. 
 
Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen 
er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 
 
Prøvetagning og analyse skal ske efter følgende metoder eller efter 
internationale standarder af mindst samme analysepræcision og 
usikkerhedsniveau. 
 

Navn  Parameter  Metodeblad nr. *  

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider 
(NOx) i strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i 
strømmende gas 

O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strøm-
mende gas 

CO MEL-06 

*Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af 
emissioner til luften: www.ref-lab.dk. 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne som foreslået af VitaLys kan indar-
bejdes i revurderingen uden at ændre formålet med vilkåret. 
 
Virksomhedens bemærkninger den 8. november 2012 er: 
 

F1 Støj - Støjgrænser 
Vedr. vilkår med hensyn til støj på 'centerområdet' (området umid-
delbart vest for VitaLys) foreslås, at tabellen i vilkår F1 forsynes med 
følgende fodnote til den anførte støjgrænse for Område II: 
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Støjgrænsen skal dokumenteres overholdt i det mest støjbelastede 
punkt i området, dog undtaget de arealer, hvor anvendelsen i hen-
hold til retningslinie 4.7 i lokalplan nr. 08-03-004 er begrænset til 
ikke-personrelaterede formål. 
 
Forslaget er begrundet i følgende: 
-  I lokalplan nr. 08-030-0004, Kjersing (område ved Kjersing 

Ringvej, Øst for banen) redegøres for, at lokalplanområdets an-
vendelse er til klasse 5 erhverv uden boliger (p.6), og at der ikke 
må etableres støjfølsom anvendelse, der giver anledning til skær-
pelse af støjgrænserne for de virksomheder, der ligger uden for 
lokalplanområdet (p. 9 og 10). 

 
 Virksomheden er således enig med Miljøstyrelsen i, at grænse-

værdien for støj i området er 60/60/60 dB(A). 
 
-  Ifølge bestemmelserne for bebyggelsens udformning og ydre 

fremtræden skal der parallelt med områdets skel mod øst til Vita-
Lys I/S etableres en selvstændig mur eller en mur integreret i en 
bygning for at minimere risikoen i forbindelse med et eventuelt 
udslip af ammoniak (p.15). 

 
 Desuden beskrives i bestemmelserne for områdets anvendelse 

bl.a., at området mellem disse mure/facader og VitaLys kun må 
anvendes til ikke-personrelaterede formål (p. 12).  

 Virksomheden finder derfor, at støjbelastningen fra VitaLys i det-
te 'ingenmandsland' er irrelevant, og foreslår, at referencepunkter 
i vestskel udgår til fordel for referencepunkter vest for disse mu-
re/facader, analogt til placeringen af referencepunkter mod nord, 
øst og syd. 

 
-  Området henligger i dag ubebygget, som en brakmark mellem in-

dustriområdet øst for VitaLys og centerområdet vest for banen 
ved Bilka (rammeområde 03-020-160). 

 Sammenholdt med, at murene/facaderne, der som minimum skal 
være 11,5/11,0 meter høje, ligeledes vil fungere som en støjskærm, 
der effektivt vil begrænse støjbelastningen fra VitaLys, foreslår 
virksomheden, at ovennævnte referencepunkter suspenderes i for-
bindelse med den akkrediterede støjdokumentation, der er under 
udarbejdelse ifølge vilkår 9 i den nugældende miljøgodkendelse. 
Se det fremsendte notat fra ARBEJDSMILJØEksperten af 18. sep-
tember 2012. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at de ændringer, som VitaLys foreslår, er unødven-
dige. Når der laves en ”Miljømåling – ekstern støj”, ses kun på opholdsarea-
ler, når der beregnes til det værste belastede punkt. Hvis der ikke er mulig-
hed for ophold mellem støjskærm og skel, indgår området ikke i det værst 
belastede punkt. Derimod medregnes virkningen af skærmen. 
 



Revurdering af VitaLys I/S                                    side 54 af 92 

VitaLys fik også et 2. udkast til afgørelse til udtalelse, og virksomheden kom 
med supplerende bemærkninger den 13. september 2013. 
Virksomheden havde enkelte rettelser og generelle bemærkninger samt 
konkrete ønsker om ændringer i vilkår om tankeftersyn, driftsjournal, støj 
og jord og grundvand. 
 
Tankeftersyn 
VitaLys ønsker et vilkår om tankeftersyn formuleres således: 
Tanke placeret i tankgårde samt rørsystemer skal underkastes et eftersyn 
af ét af tilsynsmyndigheden anerkendt firma. 
Eftersynet skal foretages hvert 6. år, idet der i løbet af en eftersynsperiode 
af et anerkendt firma udvælges et repræsentativt udpluk af tankene til 
indvendig inspektion inden eftersynsperiodens udløb. 
På baggrund af eftersynet udarbejder det udførende firma attester, hvor 
de udvalgte tankes og rørforbindelsernes styrke og tæthed dokumenteres. 
Attesterne skal indgå i driftsjournalen. 
I tilfælde af konstaterede problemer med tankene og rørforbindelser skal 
rapporteringen samt en tidsplan for evt. tiltag sendes til tilsynsmyndighe-
den snarest mulig. 
 

VitaLys argumenterer med, at produktionen hos VitaLys er baseret på en 
driftsform, der indebærer produktion døgnet rundt 365 dage om året. 
Egentlige driftsstop forekommer sjældent og har et meget begrænset om-
fang, idet sådanne er forbundet med betydelige økonomiske omkostninger i 
form af produktionstab. 
Virksomheden finder det derfor hensigtsmæssigt, såfremt vilkåret om tank-
eftersyn udformes, så dette ikke i sig selv kan nødvendiggøre driftsstop. 
VitaLys argumenter endvidere med følgende punkter: 
 

-   Virksomheden har i alt 21 tanke placeret i tankgårde og opstillet 
udendørs på betonfundament. For en virksomhed i døgndrift året om 
vil det kræve et længerevarende driftsstop at udføre et samlet indven-
digt eftersyn af tanke. 

-   Blandt de 21 tanke findes grupper af tanke, hvor tegningsnummer og 
fremstillingsår er det samme, hvorfor det vil være forsvarligt at foreta-
ge en udvælgelse. 

-   Det vil være operationelt for virksomheden, hvis det indvendige efter-
syn af tanke kan afvikles, når en tank er tømt og rengjort i forbindelse 
med batchskifte, reparation eller planlagt vedligehold. Det fordrer 
imidlertid en længere periode til afvikling af eftersynet. 

 
Generel udvendig inspektion af tanke placeret i tankgårde samt rørsystemer 
kan uproblematisk afvikles samlet ved udgangen af en eftersynsperiode. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at en stikprøve på tankene ikke giver den nødven-
dige sikkerhed. Men Miljøstyrelsen vil i stedet præcisere hvilke tanke og 
rørføringer inspektionen omhandler, således at antallet af tanke til inspekti-
on bliver mindre. 
Inspektionen er relevant i forhold til risikoen for jord- eller grundvandsfor-
urening. De relevante stoffer er farlige stoffer som er omfattet af artikel 3 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. de-
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cember 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 
blandinger.  
Vilkåret om inspektion af tanke og tilhørende rørsystemer ændres til kun at 
omfatte tanke og rørsystemer, der indeholder farlige stoffer. 
 
Driftsjournal 
Miljøstyrelsen havde i udkastet til afgørelse stillet et forslag til vilkår om 
driftsjournal. VitaLys ønsker et lidt ændret forslag: 
Miljøstyrelsens forslag VitaLys´ forslag  

Der skal føres driftsjournal, der inde-
holder oplysninger om: 

o Lysinproduktionens størrelse (op-
gjort pr. måned) 

o Forbrug af naturgas, el og vand (op-
gjort pr. måned) 

o pH registreringer i fermenterings-
tanken 

o Dato for eftersyn og vedligehold af 
tanke, rørsystemer mv. samt udbed-
ringer, herunder attest fra firma ef-
ter vilkår B2. 

o Fejlfermenteringer (tidspunkt, 
mængde og bortskaffelsessted) efter 
vilkår D2 

o Driftsforstyrrelser og afvigelser 
o Dato og resultat for inspektioner 

samt eventuelle foretagne udbedrin-
ger af befæstede arealer og gulve i 
bygninger til farligt affald m.m. i 
forhold til vilkår I3 

 
Journalen, der skal opbevares på virk-

somheden i mindst 3 år og til enhver 
tid være tilgængelig for tilsynsmyn-
digheden. Driftsjournalen skal sen-
des til tilsynsmyndigheden på for-
langende. 

 

Journalen føres år for år i en logbog. 
- De månedlige værdier for lysinpro-

duktion samt forbrug af energi og 
vand vedhæftes eventuelt i et bilag. 

- Tankeftersyn logbogsføres, idet do-
kumentet om udvælgelsen af uden-
dørs tanke til indvendig inspektion i 
eftersynsperioden, incl. attester fra 
FORCE Certification, vedhæftes 
som bilag. 

- Driftsforstyrrelser og afvigelser ind-
føres i logbogen, herunder pH-
afvigelser ved fermentering og syr-
ning af ferment i forhold til krav i 
kvalitetssikringssystemet, fejlfer-
menteringer (mængde og bortskaf-
felsessted) og brug af bypass off gas-
skrubber (varighed). 

- Inspektion og eventuelle udbedrin-
ger af befæstede arealer mv. log-
bogsføres. Eventuel attest fra uvildig 
sagkyndig vedhæftes som bilag. 

 

 
Udover formuleringen af vilkåret, er der i substansen enkelte forskelle. 
Miljøstyrelsen stiller krav om pH-registrering i logbog, hvor VitaLys kun 
ønsker at føre pH-afvigelserne i logbogen. 
 
Da det er en kritisk nøgleparameter, ønsker Miljøstyrelsen mulighed for at 
kontrollere overholdelsen af pH bedre end en registrering af afvigelser i log-
bogen. Men pH-registreringer i fermenteringstanken skal ikke nødvendigvis 
føres over i en særskilt logbog, men kan fastholdes i loggen til det processty-
ringssystem virksomheden bruger. Dette præciseres i vilkåret. 
 
Et andet punkt, hvor VitaLys ønsker ændringer i forhold til Miljøstyrelsens 
udkast, er brugen af bypass på gasskrubber. 
 
VitaLys´s argumenter er: 
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I ændringer til vilkår i miljøgodkendelse af 22. april 2003 fra 7. juni 2004 
gives der tilladelse til bypass i begrænset omfang ved rengøring af off gas-
skrubber.  
 
Det estimerede behov dengang for rengøring har dog vist sig mindre om-
fattende, hvad angår såvel tidsforbrug som hyppighed, og såvel rengøring 
som reparation og vedligehold af skrubber har hidtil kunnet foretages i 
forbindelse med driftsstop. 
 
Imidlertid er kravet til online for fermenteringsanlægget i løbet af de se-
neste par år blevet så højt, at planlagt vedligehold udføres løbende, og 
reparationer sjældent forårsager egentlige driftsstop. 
 
Desuden kan tidsplanen for planlagt vedligehold hurtigt ændres efter 
driftssituationen, og planlagt rengøring af off gas-skrubber må udsæt-
tes/fremskyndes med timers varsel. Etablering af driftsstop for at imøde-
komme krav om en anmeldelse til Miljøstyrelsen om behov for bypass og 
en eventuel tilhørende sagsbehandlingstid vil have endog meget store 
økonomiske konsekvenser. 
 
Desuden vil et ultimativt krav om ansøgning om tilladelse til bypass være 
ufleksibelt i forbindelse med et pludseligt opstået behov for reparation 
(havari), hvor skrubberens funktion er nedsat eller ude af kraft, med en 
eventuel forsinket normalisering af driften til følge. 
 
Virksomheden fastholder hermed sit ønske om tilladelse til at anvende 
bypass off gas-skrubber i særlige tilfælde uden forudgående ansøgning. 
Der foreslås i stedet en formulering om, at virksomheden straks sender 
en redegørelse til tilsynsmyndigheden, inkl. dokumentation i driftsjour-
nal, i forbindelse med brug af bypass off gas-skrubber. 
 
Risikoen for at genere naboer ved begrænset brug af bypass er lille, idet 
de foretagne OML-beregninger er baseret på lugtemissioner, der svarer 
til målte lugtemissioner med off gasskrubber ude af drift. Dertil kommer, 
at det forventede omfang af bypass vil være meget lavere end de rammer, 
som fremgår af den gældende miljøgodkendelse af 7. juni 2004. 

 
Miljøstyrelsen har den holdning, at by-pass af rensningsforanstaltninger 
normalt ikke bør forekomme.  
By-pass perioden bør begrænses så meget som muligt og må ikke føre til 
uacceptable miljømæssige forhold.  
I miljøgodkendelsen fra juni 2004 blev der givet tilladelse til by-pass af 
scrubberen. En forudsætning for denne tilladelse var, at by-pass uden om 
scrubberen kun anvendes i tilfælde af uhensigtsmæssig drift svarende til 
overskumning i fermentorerne, og at dette kun accepteres maksimalt 4 gan-
ge pr. år. 
Samtidig blev virksomheden opfordret til, at der i vid udstrækning blev 
planlagt således, at spraytørring ikke foretages samtidig med, at der foreta-
ges rensning af scrubberen. 
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Det har vist sig, at behovet for by-pass er meget lille. I 2011 var der ikke by-
pass, og i 2012 et enkelt tilfælde af by-pass (samt en situation hvor scrubbe-
ren var ude af drift pga. udskiftning af cirkulationspumpe). 
 
Som det fremgår af miljøgodkendelsen fra juni 2004, har det ikke været 
intentionen, at by-pass bruges i forbindelse med andre situationer end 
rensning, og det endnu med den opfordring, at spraytørring ikke foretages 
samtidig. 
 
Hensynet til de eksisterende centerområder, og det kommende centerområ-
det umiddelbart vest for VitaLys, gør, at Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke 
skal lempes for mulighederne for by-pass uden forudgående dialog med 
tilsynsmyndigheden.   
Rengøring af scrubber, hvor der ikke samtidig spraytørres, vil, med den nu-
værende hyppighed, normalt accepteres af tilsynsmyndigheden uden egent-
lig sagsbehandling.  
 
Havari er en situation der ikke er egnet til at blive reguleret i miljøgodken-
delsen. Det er en situation, som vedligeholdelsesprogrammet i stort omfang 
bør forhindre. Hvis uheldet alligevel er ude, må virksomheden konkret vur-
dere, hvilke tiltag der skal ske. I denne vurdering skal indgå både hensynet 
til virksomhedens økonomi og hensynet til miljøet. Det er ikke en situation, 
der kan håndteres med en egentlig afgørelse fra Miljøstyrelsens side, men 
det er vigtigt med en dialog om, hvilke forholdsregler virksomheden tager 
for at begrænse påvirkningen af omgivelserne mest muligt. Der er ikke tale 
om en egentlig sagsbehandling med en lang sagsbehandlingstid.  
   
Miljøstyrelsen indføjer derfor ikke et vilkår med en forhåndsgodkendelse af 
by-pass af scrubberen. Vilkåret om logbog justeres dog mht. registreringen 
af pH i fermenteringen. 
 
Støj 
VitaLys ønsker, at det klart fremgår, at støjvilkår inde på det fremtidige cen-
terområde umiddelbart vest for virksomheden kun gælder, hvor der kan 
opholde sig personer, for at sikre, at virksomheden ikke på et senere tids-
punkt kommer i den situation, at der stilles krav om overholdelse af speci-
fikke støjgrænser inden for de dele af lokalplan 08-030-0004, som kun må 
anvendes til ikke-personrelaterede formål. Det omfatter bl.a. det areal, der 
vil ligge på virksomhedens side af den afskærmende mur/ bebyggelse. 
 
Miljøstyrelsen havde allerede i udkastet udtalt følgende: "Når der laves en 
”Miljømåling - Ekstern Støj”, ses kun på opholdsarealer, når der beregnes til 
det værste belastede punkt. Hvis der ikke er mulighed for ophold mellem 
støjskærm og skel, indgår området ikke i det værst belastede punkt. Der-
imod medregnes virkningen af skærmen." 
 

Dette er i tråd med lokalplan 08-030-0004, hvor der bl.a. står, at støjbe-
stemmelserne i lokalplanen for det nye centerområde 08-030-0004 er, at 
det nye butiksområde ikke giver anledning til særlige støjbestemmelser, 
men der må ikke etableres støjfølsom anvendelse som kontorer på en sådan 
måde at disse giver anledning til begrænsning eller skærpelse af støjgræn-
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serne for de omkringliggende industri- og erhvervsvirksomheder, ud over 
krav i henhold til den til enhver tid gældende miljølovgivning for de respek-
tive virksomheder. 
 

VitaLys kommenterer også, at Esbjerg Kommune i sine bemærkninger af 15. 
juli 2013 har anført, at støjgrænserne rammeområderne 030-010-81 og 03-
020-160 i stedet bør være 55/45/40 dB(A). Miljøstyrelsen havde i udkastet 
vurderet at 60 dB(A) hele døgnet var mere korrekt i forhold til, at der ikke er 
boliger i centerområderne. VitaLys kunne tilslutte sig udkastets forslag til 
støjgrænser for de nævnte rammeområder.  
 
Miljøstyrelsen har dog taget Esbjerg Kommunes anbefaling til efterretning, 
men det har ingen praktisk betydning, da støjvilkåret på 55/45/40 dB(A), 
der i øvrigt er gældende vilkår, allerede overholdes, og der er ingen formod-
ning om, at vilkåret ikke kan overholdes med en god margin fremover. Det 
planlagte centerområde umiddelbart vest for virksomheden vil sandsynlig-
vis få en vis dæmpende virkning på støjen rammeområderne 030-010-81 og 
03-020-160. 
 
Miljøstyrelsen havde i udkastet til afgørelse stillet et vilkår F2 om, at virk-
somheden bl.a. skal kontrollere kildestyrkemålinger på alle betydende støj-
kilder mindst hvert 5. år, og at mindst 20 % af de betydende kilder skal 
genmåles hvert år. Støjmålingerne skal afrapporteres hvert år. 
 
I tilknytning til støjvilkår F2, havde Miljøstyrelsen et forslag til vilkår F3, 
der indebar, at virksomheden hvert år skal dokumentere, at grænseværdier-
ne ikke overskrides. VitaLys ønsker i bemærkningerne præciseret dette vil-
kår.  
 

Det er VitaLys´s opfattelse, at der er tale om en vidtgående ændring af virk-
somhedens miljøgodkendelse, som vil være forbundet med betydelige, lø-
bende interne og eksterne ressourcer, som virksomheden ikke finder be-
grundet i de konkrete forhold. Der henvises til ARBEJDSMILJØEkspertens 
støjrapport (”Miljømåling - Ekstern Støj”, dateret februar 2013), at støj-
grænserne overholdes signifikant i alle referencepunkter, bortset fra refe-
rencepunkterne 1 og 7, hvor støjvilkårene dog overholdes. 
 
VitaLys mener derfor, at der ikke er rimelig balance mellem myndigheder-
nes krav om jævnlig dokumentation og virksomhedernes ønske om at be-
grænse kontrolmålingernes omfang mest muligt. VitaLys ønsker, at gen-
nemførelse af kontrolmålinger baseres på tilsynsmyndighedens konkrete 
stillingtagen til, hvorvidt der opstår situationer eller foregår en udvikling, 
hvor det bør undersøges, om virksomheden giver anledning til gener eller 
overskridelse af støjgrænserne, f.eks. i forbindelse med klage fra omgivel-
serne. 
 
VitaLys ønsker ikke at påføre omgivelserne støjgener, men det er virksom-
hedens opfattelse, at nytteværdien af årlige kontroller og dokumentationer 
alene vil være en formel bekræftelse af, at støjgrænserne ikke overskrides, 
og at dette ikke står mål med de omkostninger, som vil være forbundet her-
med. Som udgangspunkt finder virksomheden, at en rutinemæssig kontrol 
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af støjbidraget i omgivelserne bør følge de intervaller for revurdering af 
virksomhedens miljøgodkendelser, som følger af reglerne herom. 
 
Miljøstyrelsen har i en række tilfælde stillet vilkår om løbende opdatering af 
støjkortlægningen. Der har været en hensigtsmæssig løsning for virksomhe-
der med mange støjkilder, hvor der løbende søges om ændringer i driften og 
indretningen, og hvor støjniveauet ligger tæt på grænseværdierne. I disse 
tilfælde har det givet en hurtigere sagsbehandling ved ansøgninger om æn-
dringer, der har indflydelse på støjemissionen. 
 
Miljøstyrelsen accepterer VitaLys´s vurdering af, hvad der konkret er pro-
portionalt for virksomheden, og stiller derfor ikke krav om løbende opdate-
ring af støjberegningerne, men derimod en mulighed for at kræve en akkre-
diteret støjmåling når tilsynsmyndigheden finder, at der er behov for en ny 
måling.  
Ved ansøgning om ændringer og udvidelser er oplysninger om støj en del af 
ansøgningsmaterialet. 
 
Til vilkår I1 om opbevaring af diverse kemikalier og farligt affald ønsker Vi-
taLys en præcisering af, hvad vilkåret dækker. 
 
Det er bl.a. en afklaring af, om udendørs tanke, som er placeret uden for 
tankgårdene, og som omfatter råvaretanke til sukkeropløsning og majsstø-
bevand samt tanke til flydende nitrogen, ROvand og varmt byvand" er om-
fattet af vilkår I1. 
 
Miljøstyrelsen har med vilkår I1 i substansen videreført vilkår 28 fra god-
kendelsen fra april 2003: 
 

28. Kemikalier, olier og farligt affald skal opbevares forsvarligt, så der ikke 
er risiko for forurening af jord og grundvand eller regn- og spildevands-
systemet. Farligt affald skal opbevares et sted, der er overdækket og med 
tæt, fast belægning (uden afløb) med mulighed for opsamling af den 
største oplagrede enhed. 

 
Det er ikke intentionen at udvide vilkåret, men kun at præcisere, hvad der 
menes med forsvarlig opbevaring i det eksisterende vilkår 28. 
 
Vilkåret omfatter ikke stationære tanke, hvorimod palletanke er omfattet. 
 

VitaLys har også flere generelle bemærkninger, hvoraf flere er ført ind i den 
endelige afgørelse. 
 
En af bemærkningerne til udkastet var om lugtvilkårene, hvor Miljøstyrel-
sen, på tidspunktet for udarbejdelsen af udkastet, havde en forventning om, 
at et udkast til en ny lugtvejledning kunne sendes i høring inden for kort tid. 
Revisionen vil kunne medføre store ændringer i grundlaget for at vurdere 
lugtemissioner, idet enheder og måle- og beregningsmetoder forventes æn-
dret. 
Det kunne derfor være rimeligt, at udsætte vurderingen af lugtemissioner i 
revurderingssager, til det bedre grundlag er tilvejebragt. 
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Det er dog, på tidspunktet for den endelige afgørelse, usikkert om der kom-
mer en ny lugtvejledning, hvorfor Miljøstyrelsen ændrer vilkår D1 i forhold 
til en lugtgrænse på 5 LE/m3 for det kommende center umiddelbart vest for 
VitaLys. Det vil dog ikke få nogen praktisk betydning for VitaLys, da vilkår 
D1 allerede overholdes. 
 
VitaLys har også bemærket Esbjerg Kommunes bemærkninger til VVM-
reglerne og risiko (beskrevet i afsnit 3.4.1) og er enig med Miljøstyrelsen i, at 
det behandles i den særskilte godkendelse af sikkerhedsdokumentet. 
 

Endelig har VitaLys enkelte mindre rettelser til den miljøtekniske beskrivel-
se af 28. juni 2012: 
 
5.2 Støj 
"Virksomheden har efterfølgende iværksat dæmpning af flere støjkilder, 
men effekten foreligger ikke dokumenteret" rettes til - 
Virksomheden iværksatte efterfølgende dæmpning af flere støjkilder. Heref-
ter blev den eksterne støj igen kortlagt i juni/juli 2007 ved Danakustik, do-
kumenteret ved fremsendelse af rapport af 11. juli 2007 til Miljøcenter 
Odense, Plan og virksomhedsområdet. I den forbindelse blev der påvist 
mindre overskridelser af gældende grænseværdier (nat) i området vest for 
virksomheden og i virksomhedens vestskel. Tilsynsmyndigheden fulgte op 
på dokumentationen i brev af 10. september 2007. 
 
5.6 Risiko, herunder driftsforstyrrelser og uheld 
"Ammoniakoplaget i køleanlægget udgør 1,3 tons" rettes til - 
Ammoniakoplaget i køleanlæggene udgør 2,135 tons. 
Vedrørende køleanlæggene: 
 
- I forbindelse med projekteringen og etableringen af procesanlægget til 
produktion af lysin i det tidligere Arla-anlæg blev der i 2004 installeret et 
køleanlæg, bestående af 3 kølekompressorer, hver især med en kølemiddel-
fyldning på 500 kg ammoniak ifølge tilsynsbog. 
 
- Et eksisterende køleanlæg fra Arla-tiden, bestående af en enkelt kompres-
sor fra 1983, har en kølemiddelfyldning på 635 kg ammoniak ifølge bereg-
ning fra Johnson Controls. 
 
- Kølekompressorerne er alle autonome enheder, og køleanlæggene er pla-
ceret, så (ammoniak) uheld på én enhed ikke kan provokere uheld på én af 
de øvrige enheder og heller ikke fremkalde et større uheld andet sted på 
virksomheden. Da oplagene er små, mindre end 1000 kg ammoniak i hver 
kølekompressor, og da uheld har begrænset konsekvens, vil virksomheden 
ansøge om, at køleanlæggene kan komme under 2 % reglen i Risikobekendt-
gørelsen og således få oplagene undtaget fra beregningen af oplagsmængden 
på virksomhedens område. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 
 
Revurdering  
Når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse, kan tilsyns-
myndigheden revurdere godkendelser af bilag 2-virksomheder. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen. Der vil blive fore-
taget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virk-
somheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er en eksisterende virksomhed, der er lovligt etableret 
uden VVM. Virksomheden er opført på bilag 2, under pkt. 10 i VVM-
bekendtgørelsen, dog udløser en revurdering ikke i sig selv VVM-pligt 
endsige krav om screening, da nærværende revurdering ikke omfatter 
ændringer eller udvidelser, som kunne give anledning til en væsentlig for-
øgelse af virksomhedens emissioner eller andre miljøpåvirkninger. 
 
Habitatdirektivet  
Revurderinger, dvs. MBL § 41, er ikke omfattet af bestemmelserne i habitat-
bekendtgørelsen. I stedet bruges nærværende afsnit evt. fremadrettet til at 
redegøre for virksomhedens beliggenhed og mulige problemer i forholdet 
mellem virksomhedens drift og habitatområderne, således at der ved frem-
tidige miljøgodkendelser kan tages højde for dette. 
 
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-områderne: 
-  EF-fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø 
-  EF-fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet 
-  Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for 

Varde 
-  Ramsarområde R27 Vadehavet 
Natura 2000-områderne ligger i en afstand af ca. 5 km fra virksomheden. 
 
På habitatdirektivets bilag IV er nævnt en lang række arter, som kræver en 
særlig beskyttelse. 
En fortegnelse over de i Danmark hjemmehørende arter findes i habitatbe-
kendtgørelsens bilag 11. Listen omfatter både planter og dyr, og beskyttelsen 
gælder både for arternes yngle- og raste-områder. I Esbjerg Kommune er 
der så vidt vides kendskab til forekomst af følgende Bilag IV-arter: Birke-
mus, snæbel, løgfrø, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odder, små-
flagermus og grøn mosaikguldsmed. 
De vil dog ikke blive påvirket af virksomhedens drift. 

4.2 Øvrige afgørelser 

Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 
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o Miljøgodkendelse af Agro-Ferm A/S fabrik til produktion af lysin, 22. 

april 2003 (Ribe Amt) 
o Miljøgodkendelse af ændringer på lysinfabrikken samt ændring af 

vilkår i miljøgodkendelse af 22. april 2003, 7. juni 2004 (Ribe Amt) 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

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

 
Der kan klages over nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○. 
For revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun 
beslutningen om ikke at ændre disse, der kan klages over. Endvidere kan 
man klage over, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i 
bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen Virk-
somheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 6. december 2013 inden kl. 16.00. Miljøsty-
relsen Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
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2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse 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 pågældende afgørelse er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i 
klagenævnet. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En eventuel klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revi-
derede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestem-
mer noget andet. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal 
det ske senest 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk; lnc@esbjergkommune.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsraadet.dk   
Greenpeace Danmark, hoering.dk@greenpeace.org  
Arbejdstilsynet, at@at.dk  
NOAH, noah@noah.dk  
Naturstyrelsen, nst@nst.dk  
Syd- og Sønderjyllands Politi; sjyl@politi.dk  
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5. BILAG 

Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser  

 

 
 



 

Revurdering af VitaLys I/S                                    side 88 af 91 

Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 

Miljøgodkendelse af Agro-Ferm A/S fabrik til produktion af lysin, 22. april 2003 
(Ribe Amt) 
 
Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
1  A1  Mindre ændring som foreslået af VitaLys 
2   X Er udført 
3   X Er udført 
5  B2  Mindre ændring – kun farlige stoffer 
6 B3    
7  B1  Ændret til sikring af pH 
Luft 
10   X Kun krav om lugtgrænse 
12  C2  Præcisering af kontrol 
13  D1  Sat lugtgrænse 
14  D1   
15   X  
17   X Upræcist vilkår slettet 
18  C3  B-værdi overholdelse slettet 
19  C1   
20 C4    
21   X Er udført 
22   X Er udført 
Spildevand 
23  B1   
24   X Er udført 
25  D2  Længere tid til bortskaffelse 
Støj 
8  F1  Ændringer i planrammer 
9  F2/F3  Ændret til at tilsynsmyndigheden kan kræve 

måling 
Affald 
26   X Overflødig 
27   X Upræcis – og kan derfor ikke håndhæves 
Jord og grundvand 
28  I1/I2  Vilkåret mere præcist 
29  I1/I2  Vilkåret mere præcist 
30   X Reguleres af spildevandstilladelse 
31  I4   
32   X Tank sløjfet 
33   X Reguleres af anden lovgivning 

 
Miljøgodkendelse af ændringer på lysinfabrikken samt ændring 
af vilkår i miljøgodkendelse af 22. april 2003, 7. juni 2004 (Ribe 
Amt) 
Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
4  A2  Mindre ændring som foreslået af VitaLys 
Luft 
11   X Er udført 
16  D1  Nyt område er kommet med (lugt) 
20   X Er udført 
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Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

3   X Bypass er ikke længere en del af godkendelsen 
4  C1   
5   X Er en del af C1 
6   X Er en del af C1 
Støj 
1   X Er udført 
2  F3   
Ophør 
7  A1   
8  O1   
9  O1   

 
Nye vilkår som følge af revurdering:  
A2 Vilkår om underretning ved ændring af drift 
I3 Kontrol af tæthed af belægning 
K1 Årsindberetning – kontrol af kedelanlæg 
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Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 

Bekendtgørelser 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørel-
sen), nr. 1454 af 20. december 2012 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på mil-
jøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risi-
kobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 
3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 2007 med senere 
ændringer 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttel-
sesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere æn-
dringer 
 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen) 
Nr. 5/1999 om spildevandstilladelser 
Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 9580/2004 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter 
(klassificeringsvejledningen). 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder (Lugtvejledningen). 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøsty-
relsen 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 
Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 
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Bilag F: Liste over sagens akter 

Agro&Ferm, Ændring af vilkår i miljøgodkendelsen af 22. april 2003 med 
ændringer af 7. juni 2004, 31. maj 2007. 
 
VitaLys I/S – Oplysninger til brug for revurdering af gældende miljøgod-
kendelser, 2012 
 
Brev fra VitaLys I/S om vilkår 7, 4. september 2012. 
 
Risikovurdering i forbindelse med udslip af bakterier til eksternt miljø til 
brug for miljøgodkendelse. Institut for Veterinær Mikrobiologi KVL, 1. maj 
2002 
 
Tilslutningstilladelse af 26. maj 2003 til Agro-Ferm, Limfjordsvej 4, 6715 
Esbjerg N (Esbjerg Kommune) 
Påbud om ændring af vilkår i tilslutningstilladelse til afledning af spildevand 
fra VitaLys I/S, 20. marts 2009., Esbjerg Kommune. 
 
ArbejdsmiljøEksperten Vitalys I/S Kildekortlægning Miljømåling – ekstern 
støj Februar 2013. 
 
VitaLys I/S Følgebrev til dokumentation af sikkerheden ved ammoniakan-
læg, 6. november 2012, samt  

Bilag 1 Skitsetegning, Hydro Chemicals Sweden 
Bilag 2 App.-tegning 6856-01, F.W. Rørteknik 
Bilag 3 Hoveddata for ammoniaktanksystem 
Bilag 4 P&ID, Ammoniumsulfat mixing 
Bilag 5 Ammoniakanlæg, Oversigt over risikoanalyse 
Bilag 6 Ammoniakanlæg, Risikomatrix 
Bilag 7 Ammoniaktankanlæg, Notat om losseprocedure 
Bilag 8 Ammoniaktankanlæg, Safety walk VitaLys 
Bilag 9 Større ammoniakudslip udendørs 
Bilag 10 Større ammoniakudslip indendørs 
Bilag 11 Forholdsregler ved ammoniak 
Bilag 12 Sikkerhedsudstyr på fabrikken 
Bilag 13 Ammoniak, Program for operatør træning 
Bilag 14 Sikkerhedsinstruktion, Arbejde på installationer med ammoniak 
Bilag 15 Fotoserie, Rørføring ammoniakrør over tag 
 

VitaLys I/S Dokumentation af sikkerheden ved ammoniakanlæg, 29. no-
vember 2012.  
 
VitaLys I/S BAT og energieffektivitet 8. november 2012. 
 
VitaLys I/S Miljøgodkendelse 2012, bemærkninger til vilkår 8. november 
2012. 
 
Esbjerg Kommunes bemærkninger til udkast til revurderingen, 15. juli 2013. 
 
VitaLys I/S Virksomhedens bemærkninger til de ændrede og nye vilkår, 13. 
september 2013. 
 
VitaLys I/S Bemærkninger til 3. udkast, 16. november 2013. 
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