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1. INDLEDNING 
 
Karup Kartoffelmelfabrik ønsker at forøge opbevaringskapaciteten af protamylasse 
ved at etablere en yderligere opbevaringstank som supplement til virksomhedens 
eksisterende tre tanke.  
 
Med denne godkendelse gives tilladelse til etablering og drift af den ansøgte 
protamylassetank. Ansøgningsmateriale kan ses i bilag A. Godkendelsen gives som 
et tillæg til virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 22. oktober 2002, samt 
senere meddelte tillægsgodkendelser.  
 
Miljøstyrelsen har foretaget en VVM-screening af projektet, og har den 2. juli 2013 
truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Miljøstyrelsen har 
umiddelbart herefter, den 3. juli 2013, givet tilladelse til igangsætning af bygge- og 
anlægsarbejdet. 
 
Karup Kartoffelmelfabrik producerer kartoffelstivelse samt i mindre omfang 
kartoffelprotein og –fibre. Ved fremstilling af kartoffelprotein fås et restprodukt, 
såkaldt frugtvand. Frugtvandet indeholder en betydelig mængde næringssalte og 
er et fint gødningsprodukt i landbruget. Ved inddampning af frugtvandet til 25-40 
% tørstofindhold fås produktet protamylasse samt et kondensat, som er rent 
demineraliseret vand. 
 
Protamylassetanken udføres, tilsvarende de øvrige tre tanke, som en delvist 
nedgravet betonelementtank med fast overdækning. Tanken er indvendig foret 
med en HDPE-lining og udstyret med niveaumåler, og der afgives alarm ved 
overfyldning og ved hurtige niveaufald (fx tankbrud). Uden om tanken lægges 
omfangsdræn, der føres til inspektionsbrønd.    
 
Protamylassen udspredes på landbrugsjord i perioden fra februar til juli. Den nye 
tank ønskes etableret for at øge virksomhedens opbevaringskapacitet, dels for at 
gøre tømning af tankanlægget mere fleksibelt og dels for at kunne nedsætte 
tørstofindholdet i protamylassen (og dermed øge volumenmængden). Nedsættelse 
af tørstofindholdet betyder mindre opkoncentrering – en proces, der er meget 
energikrævende. 
 
Der er stillet en række vilkår til indretning og drift af protamylassetanken for at 
sikre mod utilsigtede lugtgener eller udledninger til den omkringliggende jord.  
 
Miljøpåvirkningerne fra protamylasseanlægget i øvrigt vil være støj. 
Protamylassen afhentes af tankbiler, og den øgede mængde vil medføre flere 
transporter til og fra anlægget. Da afhentningerne sker uden for kampagnen, hvor 
trafikbelastningen til og fra virksomheden er væsentligt mindre end under 
kampagnen, vurderes de ekstra transporter ikke at ville udgøre noget støjproblem. 
 
Den samlede vurdering er, at anlæg og drift af den nye protamylassetank kan ske 
uden væsentlige gener for det omgivende miljø, når det sker i henhold til denne 
miljøgodkendelse.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og i bilag A, ansøgning om 
miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering og drift af 
protamylassetank på Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Protamylassetanken 
etableres på matr.nr. 3a, Karup By, Karup.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 
en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til 
revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 
2 og stk. 3.  
 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens 
indhold. 

 
A3  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 indtræder. 
 
A4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 

godkendelse ikke overholdes. 
 
A5 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar 

fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at 
påvirke miljøet negativt, skal driften af virksomheden eller den relevante 
del af virksomheden straks indstilles. 

 
A6 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring 

af, at vilkårene igen overholdes. 
 
 
Indretning og drift 
B1 Protamylassetanken skal være tæt og være forsynet med tæt overdækning.   
 
B2 Tanken skal være forsynet med niveaumåler tilkoblet alarm. Der skal 

gives tydelig alarm ved overfyldning og ved hurtige niveaufald. 
 
B3 Omkring tanken skal der være omfangsdræn tilkoblet let tilgængelig 

inspektionsbrønd til kontrol af beholdertæthed. 
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B4 Rørføringer skal være tætte og skal udføres således, at de kan modstå 

påvirkninger fra pumpetryk. Pumperør til og fra tanken skal være forsynet 
med afspærringsventiler.  

 
 
Jord og grundvand 
C1 Virksomheden skal visuelt kontrollere tankens tæthed ved at tilse 

inspektionsbrønden. Kontrollen skal ske minimum en gang om måneden i 
perioden, hvor der opbevares protamylasse i tanken.  

 
C2 Virksomheden skal visuelt kontrollere tilstanden af protamylassetanken 

indvendig og udvendig mindst en gang årligt inden kampagnen. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at tilstanden af protamylassetanken 
kontrolleres af en uvildig sagkyndig fra et eksternt firma, dog højst 1 gang 
hvert 3. år. Kontrollen skal foretages senest 3 måneder efter, 
tilsynsmyndigheden har fremsat kravet. 
 
Firmaets beskrivelse, af hvordan tilstandskontrollen er foretaget og 
resultatet af tilstandskontrollen, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 
1 måned efter, kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal 
dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal 
udbedres snarest muligt. 
 
Udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer afholdes af 
virksomheden. 

 
C3 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at 

nedgravede brønde og rørføringer er tætte. 
 
 Kontrollen skal ske senest 3 måneder efter, tilsynsmyndigheden har 

fremsat kravet. 
 
 Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings ”Norm for 

tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 
1985 med ændringer af 13. oktober 1990. Kontrollen skal udføres efter 
”normal tæthedsklasse” for gravitationsledninger og brønde. For 
trykledninger anvendes ”speciel tæthedsklasse”. 
 
Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret firma. 
Firmaets beskrivelse, af hvordan tæthedsprøvningen er foretaget og 
resultatet af tæthedskontrollen, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 
1 måned efter, kontrollen har fundet sted.  
 
Konstateres der utætheder, skal dette dog straks meddeles til 
tilsynsmyndigheden, og lækagen skal udbedres snarest muligt.  
 
Tæthedskontrollen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 
påkrævet, dog højst én gang hvert år.  
 
Udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer afholdes af 
virksomheden. 
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C4 Niveaumåler og alarm skal funktionsafprøves mindst en gang årligt og 
altid inden opfyldning påbegyndes. 

 
 

Indberetning/rapportering 
D1 Der skal føres journal over den visuelle kontrol af tankens tæthed, jf. vilkår 

E1 og E2 samt afprøvning af niveaumåler- og alarmfunktion jf. vilkår E4, 
med dato for eftersyn/afprøvning, eventuelle reparationer og 
udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende 
driftsforstyrrelser. 

 
D2 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 

tilsynsmyndigheden. 
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 
Ophør 
E1 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. 

 
Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør 
anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurderingen efter § 
38 k, stk. 1 i lov om forurenet jord. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har redegjort for, at der er truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved 
anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. 
 
Anlægget vurderes ikke at give anledning til øget lugtforurening, og det øgede 
støjbidrag fra de ekstra kørsler til og fra anlægget vurderes ikke at ville udgøre 
noget støjproblem. 
 
Endelig lægges der vægt på, at driften af anlægget kan ske, uden det indebærer en 
forringelse af de nærliggende naturbeskyttelsesområder. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. er beliggende på flere matrikler i byzone, og er 
omfattet af Lokalplan nr. 317, Erhvervsområde ved Herningvej og Åhusevej i 
Karup. Protamylassetanken opføres på matrikel 3a, Karup By, Karup og er 
beliggende i lokalplanens delområde IIa. Etablering af protamylassetanken kan 
ske i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. 
 
Protamylassetanken placeres ca. 200 meter fra en mindre sø, som er nærmeste 
område omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Habitatområde H40, Karup Å og 
H227, Hessellund Hede ligger godt 400 meter fra tanken. Projektet vurderes ikke 
at være til skade for områderne.  
 
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. ligger i et område med almindelige 
drikkevandsinteresser, og projektet vurderes ligeledes ikke at påvirke 
grundvandsforholdene i området. 
 
Beliggenhed og virksomhedens omgivelser fremgår af Bilag B og C. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. er i dag omfattet af en miljøgodkendelse fra 
2002 for hele produktionen samt flere tillægsgodkendelser. Miljøgodkendelsen 
indeholder ikke særskilte vilkår for protamylasseanlægget, men Karup Kommune 
har i brev af 10. februar 2005 vurderet, at anlægget er omfattet af 
miljøgodkendelsen fra 2002. 
 
En revurdering af hele virksomheden er under udarbejdelse. Revurderingen 
forventes meddelt i løbet af 2013 og vil omhandle alle de af virksomhedens 
aktiviteter, hvor Miljøstyrelsen har myndighedskompetencen. Denne 
tillægsgodkendelse for den nye protamylassetank vil således også blive indarbejdet 
i den samlede revurdering. 
 
Vilkårene i miljøgodkendelsen fra 2002 er stadig gældende frem til revurderingen 
er meddelt. 
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3.2.3 Indretning og drift 
Protamylasse er inddampet restfrugtvand fra proteinfremstillingen. Kondensatet 
fra inddampningen er rent demineraliseret vand, der genbruges forskellige steder 
på virksomheden eller nedsives. Protamylassen indeholder en mængde 
næringssalte og anvendes som gødningsmiddel ved udsprøjtning på 
landbrugsjord. 
 
Virksomhedens eksisterende protamylasseanlæg består af 3 opbevaringstanke á 
ca. 5.000 m3, en udleveringstank på ca. 2.000 m3 samt et pumpehus. 
Protamylassen ledes via nedgravede rør fra inddampningsanlægget ved 
proteinproduktionen til opbevaringstankene. Protamylassen afhentes til 
udsprøjtning på landbrugsjord af tankvogne og udleveringspladsen er 
betonbefæstet med opkant på de to langsider. Udlevering sker i perioden fra 
omkring 1. februar til 1. juli. 
 
Den nye tank placeres umiddelbart nord for de eksisterende tanke. Placeringen 
fremgår af bilag B. Tanken er en ca. 5000 m3 betonelementtank, der indvendigt 
fores med en HDPE-lining, som virker som en ”tank i tanken”. Som de 
eksisterende tanke, vil den nye tank være delvist nedgravet og overdækket. 
 
Der etableres nye, nedgravede rør mellem pumpehus og tank, og der sker ingen 
direkte pumpning fra en opbevaringstank til en anden. Eventuel pumpning fra en 
tank til en anden foregår via pumpehuset. Der pumpes direkte fra 
inddampningsanlægget (via pumpehus) til den nye tank - og fra den nye tank (via 
pumpehuset) til udleveringsstationen. Al udlevering af protamylasse fra den nye 
tank sker via udleveringsstationen. 
 
Tanken etableres med niveaumåler, og der afgives alarm ved overfyldning og ved 
hurtige niveaufald. Niveaumåler og alarm er tilkoblet virksomhedens 
styringsanlæg.  
 
3.2.4 Luftforurening 
Drift af protamylassetanken vurderes ikke at give anledning til luftforurening.  
 
3.2.5 Lugt 
Lugtemissionen vil være uændret, da protamylassen til stadighed holdes på en 
koncentration (minimum 25 % tørstofindhold), der sikrer biologisk 
selvkonservering. 
 
Der stilles ikke særskilte lugtvilkår til driften af protamylasseanlægget, og anlægget 
er fortsat omfattet af virksomhedens generelle lugt vilkår, pt. i miljøgodkendelsen 
af 22.10.2002. 
 
3.2.6 Overfladevand 
Den nye tank er ikke placeret på befæstet areal og der sker ingen ændringer i 
forhold til overfladevand fra udleveringspladsen.  
 
3.2.7 Støj 
I oktober 2011 blev der lavet en beregning og vurdering af støj i forbindelse med 
drift af protamylassetankene og udlevering af protamylasse. 
Beregningsforudsætningerne var en maksimal årlig produktion på 15.000 tons. 
Med en fremtidig mængde på op til 25.600 tons, betyder det en forøgelse af 
produktionen på 10.600 tons årligt, svarende til en stigning på 70 %.  
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I forhold til det, der ligger til grund for støjvurderingen fra 2011, hvor de 15.000 
tons protamylasse svarer til ca. 5 – 6 tankvogne pr dag, vil en stigning på 70 % 
betyde, at der fremover må regnes med gennemsnitlig 8 – 10 tankvogne pr dag i 
udleveringsperioden.  
 
Udlevering af protamylasse sker imidlertid udenfor kampagnen, og de fleste 
transporter foregår i dagtimerne fra kl. 7 – 18. På baggrund heraf vurderer 
Miljøstyrelsen ikke, at de ekstra transporter vil udgøre noget støjproblem.   
 

Der er ikke ved de eksisterende tanke konstateret vibrationsgener til omgivelserne, 
og den nye tank forventes heller ikke at give anledning hertil. 
 

Der stilles ikke særskilte støjvilkår til driften af protamylasseanlægget. Anlægget er  
omfattet af virksomhedens generelle støjvilkår, pt. i miljøgodkendelsen af 
22.10.2002. 
 
3.2.8 Affald 
Der genereres ikke affald i forbindelse med oplag af protamylasse.  
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
Der er ikke overjordiske olietanke i forbindelse med protamylasseanlægget.  
 
3.2.10 Jord og grundvand 
For at minimere risikoen for udsivning af protamylasse til jord og grundvand er 
der stillet krav til tank og rørføringer om tæthed og kontrol heraf. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Der ændres ikke på til- og frakørselsforholdene til protamylasseanlægget. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Der er stillet supplerende krav om journalisering af driftsforstyrrelser og 
eventuelle reparationer samt afprøvning af niveaumåler og alarm og den visuelle 
kontrol af tankens tæthed. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Ud fra tankens indretning med inderforing, niveaumåler med alarm samt 
omfangsdræn med inspektionsbrønd kombineret med visuel kontrol, vurderes der 
ikke at være en væsentlig risiko for spild i forbindelse med driftsforstyrrelser og 
uheld, og der er derfor ikke stillet vilkår i forbindelse hermed.  
 
3.2.14 Ophør 
Der er fastsat vilkår om virksomhedens forpligtelser i forbindelse med eventuelt 
ophør af driften. 
 
3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Miljøstyrelsen vurderer, at Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik. I vurdering er der lagt vægt på: 

- At tanken forsynes med inderforing 
- At tanken udstyres med niveaumåler og alarm 
- At der etableres omfangsdræn med inspektionsbrønd 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ansøgningsmaterialet er sendt via Viborg Kommune, der i forbindelse med 
fremsendelse til Miljøstyrelsen den 8. maj 2013 har oplyst, at det ansøgte er i 
overensstemmelse med de planmæssige rammer for området og ikke vurderes at 
påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV-arter. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden den 1. juli 
2013. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a har haft udkast til godkendelse i høring, og har i 
høringssvaret angivet enkelte præciseringer, der er indarbejdet i godkendelsen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
  
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 22. 
oktober 2002 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i 
denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 
på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunkterne 
 
6.4. b) ii) Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af 

færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, 
hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, 
som fx …3. Kartoffelmels- og/eller proteinfabrikker (s) 

 
G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, 

gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt 
på mellem 5 MW og 50 MW.  

  
4.1.3 BREF og revurdering 
BREF for Fødevarer, drikkevarer og mælk er tilknyttet virksomhedens 
hovedlistepunkt og udløser revurdering, når EU-kommissionen har offentliggjort 
en BAT-konklusion herfor i EU-tidende. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har 
foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 
3, og der er den 2. juli 2013 truffet særskilt afgørelse om, at etablering og drift af 
protamylassetanken ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er 
VVM-pligtig.   
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Habitatområde nr. H40, Karup Å og H227, 
Hessellund Hede og er derfor omfattet af reglerne i Habitatbekendtgørelsen. Der 
henvises til afsnit 3.2.1. 
 

4.2 Øvrige gældende godkendelser  
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
• Miljøgodkendelse af 22. oktober 2002 af Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. 
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• Miljøgodkendelse af 20. november 1995 af lagunebassin for opbevaring af 
frugtsaft ved Uhre, Gedhusvej 14b, 7441 Bording  

• Miljøgodkendelse af 6. februar 2008 til udvidelse af produktionen og 
udvidelse af kampagneperiodens længde. 

• Miljøgodkendelse af 21. september 2010 af forraffineringsanlæg 
• Afgørelse af 4. juli 2012 om ikke godkendelsespligt for etablering af 

afluftertank og ændringer vedr. svovlsyretank og sandvasker. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Viborg Kommune 
tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald og virksomhedens § 19-
tilladelser af 7. juni 2005, 16. april 2009 og 11. maj 2010 vedr. nedsivning af 
kondensat ved Uhre, bufferbassin for vaskevand ved Uhre og opbevaring af 
vaskevand ved Langbogård samt tilhørende rørledninger hertil. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  
� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  
� lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. 
Klagen skal være modtaget senest den 19. september 2013 inden kl. 12.00. 
Miljøstyrelsen 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. Klagegebyret 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 opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
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Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Viborg Kommune, viborg@viborg.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Kreds LimfjordSyd, ajj-7600@webspeed.dk  
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, midt@sst.dk  
Dansk Procesteknologi. kraghchr@post3.tele.dk  



 

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

5. BILAG 
 
  



   

Bilag A: Ansøgning og supplerende oplysninger 

 
 
  



Dansk Procesteknologi 
Energi – Miljø - Planlægning 

 

Nibe, den 16.apr.2013. 
Viborg Kommune, 
Teknik  & Miljø, 
Prinsens Alle 5, 
8800 Viborg. 
virksomhedsmiljoe@viborg.dk 
 
Kopi til: 
Miljøstyrelsen Århus, 
Lyseng Allè 1, 
8270 Højbjerg. 
benjo@mst.dk 
 
Ansøgning om godkendelse af etablering af ny protamylassetank på Karup 
Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup J. 

 
Under henvisning til § 33 i miljøbeskyttelsesloven ansøges herved for Karup 
Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. om tilladelse til etablering af en ny protamylassetank. 
Den nye tank placeres i tilknytning til de eksisterende tanke, se oversigtsplan nedenfor. 
 
Placeringen sker i overensstemmelse med lokalplan 317 for Viborg Kommune.  
 
Tankens udseende og mål er vist nedenfor. 
 
Den nye tank ønskes etableret af hensyn til  

 tilstedeværelse af nødvendig kapacitet for produceret protamylasse, så fabrikken 
ikke hele tiden skal sørge for at få udkørt protamylasse, så der er plads til 
produktionsmængden, og 

 at tørstofprocenten ønskes nedsat en smule, der vil bevirke en tyndere 
protamylasse, der så vil fylde lidt mere, men omvendt vil medføre en væsentlig 
energibesparelse, da der afdampes lidt mindre vand. 

 
Da den nye protamylassetank ønskes klar til kommende kampagne, ca. 1. sep. 2013, og 
da tankproducenten (Lundsby Industri A/S) på nuværende tidspunkt har mulighed for 
at producere tanken, bedes denne ansøgning venligst behandlet snarest belejligt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Kragh 
 

Dansk Procesteknologi, Koldsmindevej 21, 9240 Nibe 
Tlf:  40 28 41 51 

E-mail: kraghchr@post3.tele.dk 
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Supplerende oplysninger vedrørende etablering af ny protamylassetank på Karup 
Kartoffelmelfabrik. 
Ref.: Miljøstyrelsens e-mail af 17.04.2013. 
 
Nedenfor er med sort skrift anført besvarelser vedr. supplerende oplysninger. 
 
  Hvilken type tank er der tale om - gylletank af beton som de eksisterende protamylassetanke, andet? 
   Det er en gylletank af beton, der indvendigt er beklædt med en HDPE-lining. 
 
  Er tanken delvis nedgravet som de eksisterende protamylassetanke? 
   Tanken nedgraves som de eksisterende tanke. 
 
  Hvordan sikres mod overfyldning af tanken - niveaumåler tilkoblet alarm eller andet? 
   Der etableres niveaumåler, der er tilkoblet alarm, og som er tilsluttet styringsanlægget,   
   der styrer fabrikkens procesudstyr. 
 
  Hvordan sikres, at tanken er tæt overfor ud-/nedsivning af protamylasse?  
   I kraft af den indvendige beklædning af HDPE virker dette som en slags ”tank i tank”  
   løsning og derved er der i forhold til standardtanke høj sikkerhed mod ud-/nedsivning. 
 
  Føres der kontrol med tætheden, og hvordan udføres kontrollen? 
   Der føres en visuel kontrol. Udenom tanken etableres der et omfangsdræn, der føres til  
   inspektionsbrønd, således der ubesværet kan ske kontrol af tankens tæthed. 
   Der etableres ”gylle-alarm”, så der afgives alarm ved hurtige niveau-fald, f.eks. i  
   tilfælde af tankbrud. 
   Den lovpligtige 10-års tankkontrol udføres 
 
  Beskrivelse af rørledninger til og fra tanken - etableres nye rørledninger og i hvilket omfang anvendes 
eksisterende rørledninger, er nye rørledninger nedgravede, pumpes direkte fra inddampninganlægget til 
tanken, pumpes direkte fra tanken til udleveringstanken, pumpes til tanken fra de øvrige tanke og omvendt? 
   Der etableres nye, nedgravede rørledninger fra pumpehus til tank og fra tank til   
   pumpehus. 
   Der pumpes direkte fra inddampningsanlæg (via pumpehus) til tank. 
   Der pumpes direkte fra tanken (via pumpehus) til udleveringsstation. 
   Der pumpes ikke til – og fra tanken fra de øvrige tanke.  
 
  Når protamylassen bliver tyndere og fylder mere, må der komme flere transporter til og fra virksomheden i 
forbindelse med afhentning af protamylassen. Med baggrund i beregningen fra WH den 6. oktober 2011 af 
støjbidraget fra håndtering af protamylasse ønskes en beskrivelse af forøgelsen i antallet af transporter til og 
fra virksomheden som følge af ændringen. 
   Tages der udgangspunkt i den nuværende produktion på ca. 20.000 tons med et  
   tørstofindhold på 32 % (6.400 tons tørstof), og tørstofindholdet tænkes reduceret helt  
   ned til 25 %, så vil det alt andet lige give en protamylassemængde på 25.600 tons –  
   svarende til en samlet forøgelse i mængden, der skal fraføres på 5.600 tons pr. år,  
   hvilket kan omregnes til ca. 175 lastbiltransporter pr. år fra fabrikken. 
 
  Sker der ændringer i lugtemissionen, når protamylassen bliver tyndere? 
   Der sker ikke ændring af lugtemissionen, da protamylassen til stadighed har en  



   koncentration der sikrer biologisk selvkonservering. 
 
 
Udarbejdet, den 18.april 2013 
 
Christian Kragh 
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Dansk Procesteknologi 
Energi – Miljø - Planlægning 

 

 
REDEGØRELSE 

for 
etablering af 

 ny protamylassetank på 
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. 

 
 
Indledning. 
Udgangspunktet for denne redegørelse er stivelseskartofler, der igennem årtier har været 
og forsat er en meget rentabel afgrøde på de midtjyske sandjorder. 
Stivelseskartofler indeholder 

 ca. 19 % kartoffelstivelse, 
 ca. 2 % kartoffelpulp, 
 ca. 2 % kartoffelprotein, hvoraf ca. 1 % kan udvindes ved koagulering, og 
 ca. 1 % næringssalte, sukkerstoffer mm. 
 ca. 76 % kartoffelfrugtsaft. 

Processen på Karup Kartoffelmelfabrik (i det følgende benævnt AKK-Karup) omfatter 
 en vask af kartofler for jord, sand mm., 
 en separation af pulpen (fibre) fra den revne kartoffelmasse,  
 en separation af frugtsaften fra stivelsesmassen, 
 en raffinering af stivelsesmassen og efterfølgende tørring til kartoffelmel (80 % 

TS), 
 en koagulering, adskillelse ved dekanter og efterfølgende tørring til protein (90 % 

TS) og 
 en inddampning af restfrugtvandet fra proteinfremstillingen til protamylasse (25-

40 % TS). 
AKK-Karups produktionsperiode er normalt fra primo september til medio december. 
 
Historisk udvikling. 
Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. blev etableret i 1933 på et landbrugsareal nordvest for 
Karup by. 
Allerede i 1934 viste de første miljøproblemer sig i form af forurening af Karup Å. Dette 
førte til, at AKK-Karup opkøbte Langborggård med henblik på udsprøjtning af 
kartoffelfrugtsaften. 
Siden har miljølovgivningen stillet stadig større krav til sikring af det eksterne miljø. 
Fabrikkens produktionsudvikling fra 1.440 tons kartoffelmel i kampagnen 1933/1934 til 
omkring 65.000 tons i de senere år har betydet en markant øgning af påvirkningen på 
det eksterne miljø. 
AKK-Karup har derfor løbende søgt at reducere generne for det eksterne miljø. Således 
startede fabrikken i 1985 med etablering af rørledninger og laguner for kartoffelfrugtsaft, 
så udsprøjtningen kunne gennemføres på en lang række landbrugsarealer. 
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Den store mængde kartoffelfrugtsaft er et fint gødningsprodukt i landbruget på grund af 
det store indhold af næringssalte (kvælstof, fosfor og kalium), men samtidig er det store 
kvælstofindhold udtryk for indhold af proteiner, hvoraf ca. halvdelen vil kunne anvendes 
til dyrefoder og fødevarer. 
Derfor etableredes i 2004 en proteinafdeling, hvor de såkaldte koagulerbare proteiner 
blev udvundet og solgt til fermenteringsindustrien og til dyrefoder.  
Restproduktet fra proteinudvindingen, såkaldt frugtvand, indeholder fortsat en betydelig 
mængde næringssalte (kvælstof, fosfor og kalium), som fortsat er et fint gødningsprodukt 
i landbruget. Udbringningen af frugtvandet krævede fortsat anvendelse af rørsystemer og 
laguner på grund af det store vandindhold i frugtvandet. 
I 2005 etableredes derfor et inddampningsanlæg til frugtvandet, hvor koncentratet blev 
et produkt benævnt protamylasse med 25-40 % tørstof og kondensatet, som blev et rent 
demineraliseret vand, der kan genbruges forskellige steder på fabrikken og den 
overskydende del nedsives til grundvandet. Den del af kondensatet, der anvendes på 
fabrikken, bevirker et mindre grundvandsforbrug. 
Det opkoncentrerede frugtvand (protamylassen) anvendes fortsat til gødning i 
landbruget, men udbringes nu med tankvogne, hvorved rørsystemer og laguner ikke 
længere er nødvendige.  
Da protamylassen først må udbringes på landbrugsjord som gødning efter 1. februar 
opbevares den i tanke fra kampagnestart til udbringningen efter 1.februar. 
I forbindelse med etableringen af inddampningsanlægget i 2005 etableredes 3 
protamylassetanke. Opbevaringskapaciteten i disse er i underkanten af behovet ved 
længere opbevaringstid og ved vekslende tørstofindhold i protamylassen. Derfor ønskes 
der etableret en ny protamylassetank, således at opbevaringskapaciteten er optimal.  
I perioden 1999 til 2009 har AKK-Karup investeret omkring 300 mio. kr. i en 
modernisering af fabrikken, så den nu er Europas mest konkurrencedygtige 
kartoffelmelsfabrik. 
Moderniseringen af fabrikken både i relation til produktionsudstyr og i relation til 
miljøforbedringer førte til, at Viborg Amt i 2005 gav Årets Miljøpris til AKK-Karup. 
 
Målsætning. 
Omkring århundredskiftet satte AKK-Karup en række mål for den fremtidige drift af 
fabrikken i form af  

 udnyttelse af alle kartoflens bestanddele til salgbare og eller genanvendelige 
produkter, 

 høj fødevaresikkerhed (ISO 22000), 
 effektiv miljøstyring (ISO 14001), og 
 energibesparende foranstaltninger (ISO 50001). 

Disse mål har bl.a. gennem en række udviklingsprojekter med støtte fra hhv. EU og den 
danske stat ført frem til, at fabrikken i dag har et produktionsapparat, der gør fabrikken 
til Europas mest moderne og fremtidssikrede kartoffelmelfabrik, hvor der er stor fokus på 
fødevaresikkerhed, miljø og energiforbrug. 
Formålet med de opstillede mål har naturligvis været hensynet til fabrikkens overlevelse 
på langt sigt, men også med henblik på at kunne give fabrikkens ejere (kartoffelavlerne) 
en fornuftig indtjening ved kartoffeldyrkning. 
 
Status 2013. 
AKK-Karup har i dag et produktionsapparat, der kan forarbejde stivelseskartofler til 
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 kartoffelmel, der sælges Worldwide hovedsagelig til fødevareindustrien, 
 kartoffelproteiner, der sælges til dyrefoder og til fermenteringsindustrien, og som 

endvidere er på vej til salg til levnedsmiddelindustrien, 
 kartoffelprotamylasse, der sælges til landbruget som et attraktivt 

gødningsprodukt,  
 en ren vandmængde (demineraliseret vand), der genbruges på fabrikken og 

overskydende mængde nedsives til grundvandet, og 
 kartoffelpulp, der sælges til kvægavlere som foderprodukt. 

Af det ovenstående fremgår det, at alle produkter fra kartoflerne enten sælges eller 
genanvendes.  
Tilbage står  

 det vand, kartoflerne vaskes i (vaskevand),  
 det vand, der bruges til rengøring af produktionsapparatet (skyllevand), 
 de sten, der frasorteres de indkomne kartofler, og 
 den jord og sand, der renses fra kartoflerne ved vask. 

Vaskevandet føres til lagune i Uhre (5 km syd for fabrikken), hvorfra det udbringes på 
landbrugsjord i hele kampagneperioden, idet Miljøstyrelsen har givet dispensation fra 
Slambekendtgørelsen hertil. Vaskevandet indeholder en vis mængde næringssalte og 
henregnes derfor med en gødningsværdi på de ejendomme, der modtager vaskevand. 
Skyllevandet føres til gyllebeholder på fabrikkens landbrugsejendom, Langborggård (600 
m nord for fabrikken), hvorfra det udbringes på fabrikkens landbrugsjord som et 
gødningsprodukt, idet det håndteres som vaskevand i relation til Miljøstyrelsens 
dispensation og i øvrigt kan udsprøjtes i kampagneperioden primo september til medio 
december. 
Jord og sand udspredes på landbrugsjord. 
Sten bruges til reparation af markveje og lignende. 
 
Miljøpåvirkninger. 
I forbindelse med den nye protamylassetank AKK-Karup er der følgende bemærkninger i 
relation til det eksterne miljø: 

1. Støjgener. 
Såfremt tørstofindholdet, som kan ligge imellem 25 og 40 %, sænkes helt ned til 
25 %, vil antal transporter til og fra protamylassetankområdet kunne stige med op 
til ca. 175 transporter pr. år, hvor alle transporter foregår udenfor 
kampagneperioden (fra februar til juni) og derfor ikke giver anledning til støjgener. 

2. Støvgener. 
Der er ikke støvgener i forbindelse med protamylassetanken. 

3. Lugtforurening. 
Der er ikke lugtforureningsgener fra protamylassetanken, såfremt 
tørstofprocenten holdes på mindst 25. 
 
Udarbejdet den 2.maj 2013 for Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. af 
Christian Kragh  

 

Dansk Procesteknologi, Koldsmindevej 21, 9240 Nibe 
Tlf:  40 28 41 51 

E-mail: kraghchr@post3.tele.dk 
 



   

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed  

 
  



   

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

 
  



   

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
 
Love  

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013. 
Lov om forurenet jord, lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009 
 
Bekendtgørelser  

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 
(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1454 af 20. december 2012 med senere 
ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 
 
   
 
 
  
 
  



   

Bilag E: Liste over sagens akter 
16-04-2013 Ansøgning om protamylassetank på Karup Kartoffelmelfabrik 
17-04-2013 Kvittering for modtagelse af ansøgning 
18-04-2013 Supplerende oplysninger til ansøgningen 
23-04-2013 Spørgsmål fra kommunen vedr. myndighed  
23-04-2013 Svar på spørgsmål fra kommunen vedr. myndighed 
23-04-2013 Svar fra kommunen vedr. udtalelse til ansøgning 
24-04-2013 Forespørgsel om mulighed for at starte gravearbejde 
30-04-2013 Ansøgning om tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde 
02-05-2013 VVM anmeldelse vedr. protamylassetank 
08-05-2013 Kommunens udtalelse efter § 8 i godkendelsesbekendtgørelsen 
28-05-2013 Anmodning om en udtalelse fra kommunen til VVM anmeldelse 
10-06-2013 Udtalelse efter § 8 – vedr. landbrugspligt 
28-06-2013 Udtalelse til VVM anmeldelse 
03-07-2013 VVM-screeningsafgørelse og tilladelse til at påbegynde byggeri 
15-08-2013 Udkast til miljøgodkendelse 
20-08-2013 Høringssvar tilkast til miljøgodkendelse 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
   
      
  
  
  
 
 
  
      
 
 
 


