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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskiftning af sækketømmer 
på Pektin-modifikationsanlæg 
 
Miljøcenter Odense har den 5. februar 2010 modtaget ansøgning fra Dani-
sco Grindsted om ændring i fabrik 017 vedr. pektin produktion.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
eller væsentlig forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, 
stk. 1, er derfor ikke nødvendig. Foroffentlighed efter godkendelsesbe-
kendtgørelsens2 § 11 er derfor heller ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Pektin er et stivelses- og geleringsmiddel, der anvendes som stabilisator i 
fødevareindustrien. Ved pektin-modificering chargeres pektin på pulverform 
fra sækketømmer og transporteres med indblæsningsluft til reaktionsbehol-
deren. Indblæsningsluft og afkastluft fra sækketømmer ledes via støvfilter 
før det afkastes via CU18. Eksisterende sækketømmer vil blive udskiftet, og 
den nye sækketømmer vil blive udstyret med et bedre støvfilter. Derudover 
ændres pulvertransporten fra at være baseret på blæserluft til vakuum, for 
minimering af støvudslip til rummet. Der indsættes et støvfilter før vakuum-
pumpen. Vakuumpumpen kan ikke fungere i et støvende miljø. Fra vaku-
umpumpen etableres et nyt luftafkast A27, hvorfra der således ikke vil fore-
komme støvemission.  

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af  
   listevirksomhed. 
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Afkast massestrøm flow Emission 
CU18 3 kg/h støv 

uændret 
1400 m³/h, ændres til  
2200 m³/h 

reduceres til  
< 1 mg/Nm³ Pektin-støv 

A 27 ingen 
 

150 m³/h Ingen støv 

 
Drifttiden på sækketømmeren er uændret ca. 40 timer pr. år. 
 
Miljøcenterets vurdering 
Ved ændring af teknik for pulvertransport med blæserluft til vakuumtrans-
port øges flowet og risikoen minimeres for støvemission uden om støvfiltret. 
Det nye støvfilter er forbedret, hvorved støvemission fra CU18 anslåes til < 
1 mg/Nm³ og der vil ikke forekomme støvemission fra det nyetablerede luft-
afkast A27. Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anled-
ning til væsentlig eller forøget forurening. 
 
I revurderingen af Danisco Grindsteds samlede miljøgodkendelse af 28. 
december 2009 er der for luftafkast af denne størrelse og med så kort drift-
tid heller ikke fundet behov for at fastsætte vilkår. 
 
Klagevejledning 
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 onsdag den 10. marts 
2010 og på www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller Post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 7. april 2010 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.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 

 2 

mailto:Post@ode.mim.dk


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 
 
 
 
 
Kopi til:  
Danisco Grindsted, Tårnvej 25, DK-7200 Grindsted 
Billund Kommune, kommunen@billundkommune.dk
Arbejdstilsynet Tilsynscenter 3, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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