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Danisco Grindsted. CVR-nr.: 11350356 & P-nr.: 1003073542 
  
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskiftning af tanke i Emul-
gator/Combi-tankgården 
 
Miljøcenter Odense har den 24. marts 2009 modtaget anmeldelse fra Dani-
sco Grindsted af udskiftning af 10 stk. tanke i Emulgator/Combi-tankgården.  
 
Afgørelse 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Danisco Grindsteds oplysninger i sagen 
 
10 stk. 25 m3 aluminiumstanke planlægges udskiftet med 10 stk. 35 m3 
rustfast ståltanke i Emulgator/Combi-tankgården. Tankene anvendes fortsat 
til oplag af Glycerol og fedt, og det samlede tankvolumen i Emulga-
tor/Combi-tankgården udvides med 7.5% af det nuværende volumen.  
 
Tankene er fra 1975 og med planlagte udskiftning vil hver tank komme op 
på at kunne rumme de mængder, der er tilladt at transportere i et enkelt 
lastvognstræk. 
 
Med udskiftningen af tankene sker ingen placerings-, håndterings- eller pro-
cesmæssige ændringer. Miljøbelastningen vil også være uændret. 
 
Delmiljøbeskrivelsen og Sikkerhedsgennemgang 1.7 vil efterfølgende blive 
revideret. 

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøcenterets vurdering 
 
Emulgator/Combi-tankgården er omfattet af Danisco Grindsteds miljøgod-
kendelse af 25. maj 1999 ”Rammegodkendelse Danisco Cultor Grindsted, 
Emulgator/Combi-tankgård”. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at den anmeldte udvidelse af tankvo-
lumenet ikke vil medføre betydende ændringer i Danisco Grindsteds miljø-
belastning eller risikopotentiale. 
 
Miljøcenter Odense betragter derfor den anmeldte udskiftning af tanke i 
Emulgator/Combi-tankgården som en vedligeholdelses-udskiftning omfattet 
af Danisco Grindsteds gældende miljøgodkendelse.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendel-
sespligt 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
 Afgørelsen vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den 10. juni 2009 og på 
www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 8. juli 2009 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Susan L. Vinkel 
Ingeniør, miljø & kemi 
Tlf. 7254 8423 
sulvi@ode.mim.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:   
 
Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted 
Beredskabschefen for 
Billund Kommune, Torben Ravn 

Jorden Rundt 1 
 7200  Grindsted 

Arbejdstilsynet, 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C 

Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark Sorsigvej 35 6750 Ribe 

Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2110 København Ø 
Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV 
NOAH Nørrebrogade 39, 1. tv. 2200 København N 
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