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1. INDLEDNING 
 
Danisco A/S har søgt om godkendelse til oprensning og tapning af op til 6 
tons malathion årligt, begrænset til maksimalt 4 batch årligt. Ansøgningsma-
terialet fremgår af bilag A. 
 
Insektbekæmpelsesmidlet malathion produceres på Cheminova og skal 
oprenses på Danisco A/S i Grindsted til en meget høj renhed. Oprenset 
malathion skal indgå som aktivstof i et farmaceutisk middel til bekæmpelse 
af hovedbundslus. 
 
Oprensning af malathion er en ny proces hos Danisco i Grindsted og udfø-
res på et eksisterende anlæg ombygget til formålet. Processen er ikke en 
integreret del af virksomhedens øvrige produktion.  
 
Rå malathion oprenses ved blanding med ethanol, hvorved urenheder over-
føres til ethanolfasen og malathionen udkrystalliseres. Den oprensede ma-
lathionen tappes på småemballage i et nærliggende udtapperum. Forurenet 
ethanol bortskaffes som farligt affald. 
 
Ethanol er meget brandfarligt. Oplagring af ethanolen forud for brugen i op-
rensnings-anlægget sker i eksisterende tankanlæg, som indgår i virksom-
hedens eksisterende, myndighedsgodkendte sikkerhedsrapport. Ethano-
loplaget er derfor ikke omfattet af denne tillægsgodkendelse. 
 
Malathion er klassificeret miljøfarlig, idet det er særdeles giftigt for vandle-
vende organismer. Malathion er kendetegnet ved en karakteristisk hvid-
løgsagtig lugt og et lavt damptryk. Processens miljømæssige opmærksom-
hedspunkter er derfor primært risiko for spild af malathion. Derudover er der 
i afsnit 3 vurderet på luft- og lugtemission samt affald. Der dannes ikke spil-
devand ved processen. 
 
Anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af stofferne ethanol 
og malathion. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene 
(brandfare og miljøfare) og de foranstaltninger/barrierer, virksomheden 
etablerer for at forebygge uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regu-
lerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen, og består pri-
mært i fastholdelse af barriererne for sikring mod spild af malathion.  
Af afsnit 3 fremgår konklusionen af denne risikovurdering og begrundelsen 
for opstilling af vilkårene. Det er konkluderet, at anlægget ikke udgør en 
uacceptabel risiko for omkringboende og vandmiljø. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af det ansøgte projekt med op-
rensning og tapning af malathion i forhold til VVM-reglerne og har i den for-
bindelse vurderet, at projektet ikke kan siges at være ”til skade for miljøet”, 
og derfor kan gennemføres uden VVM. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 samt virksomhedens sikkerheds-
gennemgang og ansøgning om miljøgodkendelse / bilag A, godkender Mil-
jøstyrelsen hermed oprensning og tapning af malathion.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
  

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 godken-
delsens indhold. 

 
 
Affald 
 
B1 Der må maksimalt oplagres 2500 liter affaldsethanol med malathion 

og urenheder i lager- og udtapperummet i fabrik 1800. 
 
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
C1: Virksomheden skal indrettes således, at malathion ikke kan ledes til 

overfladevand eller til jord og grundvand selv ved uheld. Malathion og 
malathionholdigt ethanol skal transporteres og håndteres på områder, 
hvor der ikke er afløb til kloaksystemet, hverken til blåt eller rødt system. 

 
På arealer, hvor der af hensyn til bortledning af andet vand, er nødven-
digt at have afløb til kloaksystemet, skal afløb effektivt afproppes, når 
der transporteres og håndteres malathion og malathionholdigt ethanol 
på området. 
 
Arealer, hvor der transporteres og håndteres malathion og malathion-
holdigt ethanol, skal være befæstede og skal indrettes således, at al 
væske i den største beholder kan rummes på arealet uden, at der sker 
afløb til jord og grundvand. 
 

C2: Palletanke og salgsemballager indeholdende malathion og malathion-
holdigt ethanol skal, hvor det er teknisk muligt opbevares i en tæt ekstra 
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beholder (miljøboks), som kan indeholde volumen af den største behol-
der. 

 
C3: Eventuelt spild af malathion og malathionholdigt ethanol skal straks 

opsamles med adsorberende materiale. Adsorberende materiale skal 
være let tilgængeligt tæt ved, hvor der transporteres og håndteres ma-
lathion og malahionholdigt ethanol. 
 
Adsorptionsmateriale skal efter brug straks overføres til lukkede tætte 
beholdere, som skal opbevares indendørs i et rum uden kloakafløb, ind-
til de transporteres til destruktion. 
 

C4: Der skal årligt afholdes øvelse for relevante medarbejdere, hvor der på 
et areal, hvor der transporteres malathion, afproppes kloaker og der ud-
ledes 1 m3 væske, som efterfølgende opsamles med adsorberende ma-
teriale. Der skal laves skriftlig evaluering af øvelsen. Evalueringen skal 
opbevares i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
C5: Malathion i vaskevand fra kumme under anlægget og aftapningsrum 

skal kemisk nedbrydes inden tilledning til rødt kloaksystem. Inden ud-
ledning til kloak skal det ved analyse sikres, at der maksimalt tilledes 
renseanlægget 0,1 g malathion pr. døgn. Dokumentation herfor skal 
gemmes i 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
C6: Virksomheden skal have skriftlige procedurer, som sikrer, at kummen 

under anlægget kontrolleres og vedligeholdes, således at den forbliver 
tæt over for vand og ethanol. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelses-
loven og i overensstemmelse med de relevante tilgrundliggende, generelle 
principper i §13 i godkendelsesbekendtgørelsen. Varetagelsen af de gene-
relle principper fremgår af de efterfølgende vurderingsafsnit. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Danisco Grindsted er jævnfør lokalplan 139 fra Grindsted Kommune (2006) 
beliggende i et område udlagt til erhvervsområde for virksomheder der stil-
ler særlige beliggenhedskrav. Dette videreføres i kommuneplanforslaget for 
2009-2021 hvor virksomheden er beliggende i rammeområde 1.E.5. 
Virksomheden har eksisteret på adressen siden 1924. 
 
Planmæssigt har virksomhedens beliggenhed især betydning for støjemis-
sionen til de områder som virksomheden støder op. Disse områder ses i 
bilag B. Derudover er der fastsat en 500 m afstandszone/beregnet sikker-
hedszone af hensyn til afstand til nye arealudlæg til boliger og anden følsom 
arealanvendelse. 
 
Det yderste af det nordøstligste hjørne (opstrøms) af virksomhedens areal 
er udpeget som "Område med særlige drikkevandsinteresser". 
 
Grindsted udgør en del af Hovedopland 1.10 i vanddistrikt Jylland og Fyn. 
Opland Vadehavet dækker over mere end 30 Natura 2000 områder hvoraf 
det vigtigste er habitatområde nr. 78, habitatområde nr. 77, Fuglebeskyttel-
sesområde nr. 57 og Ramsarområde nr. 27 
 
Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde nr. 88 udgøres 
blandt andet af EF-habitatområde nr. 77 ”Nørholm Hede, Nørholm Skov og 
Varde Å øst for Varde”. 
 
Der er direkte spildevandsudledning fra virksomhedens eget rensningsan-
læg til Grindsted Å. Grindsted Å er målsat som laksefiskevand, og leder via 
Varde Å til den nordlige del af Vadehavet (Ho Bugt i Grådyb tidevandsom-
rådet). Udledning fra Danisco er således ikke placeret i internationalt natur-
beskyttelsesområde, men nedstrøms dele af vandløbssystemet indgår i 
beskyttelsesområdet.  
 
 
3.2.2 Indretning og drift 
Der produceres 2-4 batch årligt, svarende til en maksimal årlig mængde på 
6 tons oprenset malathion.  
 
Rå malathion oprenses på et udendørs anlæg (anlæg 264) placeret i en 
betonkumme.  
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Rå malathion transporteres til anlægget i 1000 liters palletanke og suges ind 
på anlægget ved hjælp af vakuum. Fra en fast rørforbindelse tilledes etha-
nol til det rå malathion. Efterfølgende blandes og køles, hvorved urenheder 
opløses i ethanolfasen, og malathionen udkrystalliseres. 
Ethanolfasen indeholdende urenheder suges fra og bortskaffes som farligt 
affald. Den udkrystalliserede malathion opsmeltes, ethanolrester afdestille-
res, og efter afkøling udtappes malathionen på nye palletanke.  
 
Palletanke med oprenset malathion transporteres til et der til indrettet lager- 
og udtapperum (inde i fabrik 1800) med et halvautomatisk udtappesystem, 
hvor det tappes på småemballage. 
 
Indretning og drift af anlæg til oprensning og tapning af malathion fremgår af  
virksomhedens sikkerhedsgennemgang og ansøgning om miljøgodkendel-
se/ bilag A.  
 
 
3.2.3 Luftforurening 
Miljøstyrelsen har ikke fastlagt en B-værdi for den maksimalt tilladelige til-
stedeværelse af malathion i luften.  
 
Oprensningen af malathion foretages for Cheminova, hvor stoffet produce-
res. I baggrundsmaterialet for Cheminovas miljøgodkendelse er for ma-
lathion fastlagt en B-værdi på 0,007 mg/m³, idet stoffet betragtes som en 
hovedgruppe 1, klasse II – stof. På grundlag heraf er der, jf. luftvejlednin-
gen, for malathion en massestrømsgrænse på 25 g/h og en emissions-
grænseværdi på 2,5 mg/Nm³. 
 
Fra anlægget til oprensning af malathion afkastes luften fra vakuumpumpen 
til pharma-afdelingens eksisterende luftforbrændingsanlæg (F7) og for-
trængnings- og emningsluft fra oprensningsprocessen afkastes via aktivt 
kulfilter (KU264).  
Fra malathion-tapperiet afkastes punktafsuget via aktivt kulfilter med lager- 
og udtapperummets eksisterende rumventilation (V1).  
 
Der planlægges gennemført 2-4 årlige kampagner med oprensning og tap-
ning af maksimalt 6 tons malathion. 
 
Miljøstyrelsen hæfter sig ved følgende forhold: 

 luftafkastene fra oprensningsproces og tapning har massestrømme 
under massestrømsgrænsen for malathion, (Massestrømmen af ma-
lathion til kulfiltrene er en faktor tusind under massestrømsgrænsen) 

 indholdet af hovedgruppe 1-stoffet malathion i afkastene renses ved 
termisk forbrænding ( i overensstemmelse med anvisning i Luftvejledningen) 

henholdsvis over aktiv kulfilter,  
 Kampagne-drift svarende til mindre end 1% af virksomhedens sam-

lede driftstid. 
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På baggrund af ovennævnte forhold har Miljøstyrelsen i denne afgørelse 
ikke opstillet grænseværdier for luftemissionen eller kontrolvilkår herfor.  
 
Det forudsættes, at pharma-afdelingens luftforbrændingsanlæg drives under 
overholdelse af emissionsgrænser og i overensstemmelse med driftsbetin-
gelser anført i vilkårene C13 - C15 i virksomhedens samlede miljøgodken-
delse af december 2009.  
 
Oprenset malathion skal indgå som aktivstof i et middel til bekæmpelse af 
hovedbundslus. Processen med oprensning af malathion indgår derfor un-
der farmaceutisk produktion i forbindelse med indrapportering af VOC-
emission jf. vilkår C17 i miljøgodkendelsen af december 2009. 
 
 
3.2.4 Lugt 
Malathion har en karakteristisk hvidløgsagtig lugt.  
 
Begrænsning af lugtemissionen fra oprensning og tapning af malathion 
gennemføres ved at lede luftafkastene til termisk forbrænding henholdsvis 
over aktiv kulfilter.  
 
Danisco forventer ikke lugtgener i forbindelse med oprensning og tapning af 
malathion. Dog er processen underlagt vilkår C2 i gældende miljøgodken-
delse af 2009 omhandlende bl.a. at virksomheden ikke må give anledning til 
væsentlige lugtgener udenfor virksomhedens område. 
 
 
3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der produceres ikke spildevand ved produktionen.  
Rengøring af produktionsanlæg og tapperianlæg vil foregå med ethanol. 
Rengøringsethanolen bortskaffes som farligt affald. 
 
Regnvand fra kummer og rengøringsvand fra rengøring af kumme og tappe-
rilokale opsamles, tilsættes base og varmebehandles for nedbrydning af 
eventuel malathion-rester inden tilledning til rødt kloaksystem. 
 
Se afsnit 3.2.8 vedrørende forebyggelse af malathion-spild til Grindsted Å.  
 
 
3.2.6 Støj 
Vakuumpumpen der benyttes i det udendørs produktionsanlægget er place-
ret indendørs i maskinrum. Tapperiets punktafsugning er tilkoblet fabrik 
1800’s eksisterende rumventilationsanlæg V1. Virksomheden oplyser, at 
der gennemføres støjmålinger på V1 i forbindelse med første tapning af 
malathion. Støjmålingerne indgår i beregningen af virksomhedens samlede 
støjbelastning. 
 
Danisco Grindsted oplyser, at hverken produktionsanlæg eller indendørs 
tapning af oprenset malathion bidrager til virksomhedens eksterne støjbe-
lastning, og der stilles derfor ikke vilkår hertil i denne afgørelse. 
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Det forudsættes at støjgrænserne i vilkår D1 i virksomhedens samlede mil-
jøgodkendelse af december 2009 overholdes. 
 
3.2.7 Affald 
For hver batch genereres ca. 2500 liter ethanolaffald indeholdende ma-
lathion og urenheder. De 2500 liter er inklusiv den mængde ethanol der 
anvendes til rengøring af anlægget.  
 
Virksomheden oplyser i miljøansøgningen, at regenerering af uren ethanol 
vurderes at være meget energitung og ville kræve separate lagerfaciliteter, 
idet det under ingen omstændigheder måtte komme i kontakt med eksiste-
rende produktion. 
 
Virksomheden oplyser i miljøansøgningen og sikkerhedsgennemgangen, at 
affaldsethanolen bortskaffes direkte til godkendt affaldsbehandlingsanlæg 
umiddelbart efter hver batch i de palletanke malathionen er leveret i. Affald-
sethanolen oplagres indtil forsendelse i lager- og udtapperummet i fabrik 
1800.  
 
På baggrund heraf og i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgø-
relsens §14, pkt. 6 stilles i denne afgørelse vilkår om, at der på virksomhe-
den maksimalt må opbevares 2500 liter affaldsethanol i lager- og udtappe-
rummet. 
 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med Billund Kommunes affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stil-
let vilkår om affaldsbortskaffelse i denne miljøgodkendelse. 
  
 
3.2.8 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Anlægget er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af stofferne ethanol 
(meget brandfarligt) og malathion (miljøfarligt med risikosætning R50). 
 
Oplagring af ethanolen forud for brugen i anlægget sker i eksisterende 
tankanlæg, som indgår i virksomhedens eksisterende, myndighedsgod-
kendte sikkerhedsrapport. Vurderinger af brandrisiko er derfor lavet specielt 
for det nye anlæg. Af det fremsendte materiale fremgår det, at uheldet med 
de største konsekvenser vil være, at alt indhold i reaktoren (malathion op-
løst i ethanol) løber ud i kummen under anlægget og bryder i brand, hvilket 
vil danne nogle giftige gasser. Det fremgår, at svovldioxid vil være det 
sundhedsmæssigt mest problematiske stof ved en sådan brand. Hvis bran-
den får lov til at udvikle sig, vil der under særlige vejrforhold forekomme 
uacceptable koncentrationer i omkringliggende boligområder. Det kommu-
nale beredskab har krævet, at der etableres et fast anlæg til udlægning af 
skum over kummen, således at branden kan slukkes, inden den udvikler 
sig, så den giver anledning til giftig røg uden for virksomheden. Myndighe-
derne har ikke krævet beregning af individuel stedbundet risiko og sam-
fundsmæssig risiko, da virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgø-
relsen på grund af brand. Danisco har dog beregnet, at sandsynligheden for 
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det scenarie, der giver anledning til uacceptable koncentrationer i omkring-
liggende boligområder, er mindre end 10-11/år.  
 
Det er på baggrund af ovenstående og sagens agter Miljøstyrelsens opfat-
telse, at den samlede risiko for personer, der opholder sig uden for virk-
somhedens grund, er acceptabel. I denne vurdering indgår risiko fra giftige 
dampe, giftige brandprodukter, varmestråling, eksplosionsfare og tryk fra 
eksplosioner. 
 
Malathion er miljøfarligt, idet det er særdeles giftigt for vandlevende orga-
nismer. Der er ikke i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder 
og krav til udledning af forurenende stoffer fastsat miljøkvalitetskrav for ma-
lathion. På baggrund af de fremsendte data for stoffets giftighed vurderer 
Miljøstyrelsen, at et vandkvalitetskrav må forventes at være omkring 1 – 10 
ng/l. Da der med denne afgørelse ikke gives tilladelse til nogen udledning af 
stoffet, har Miljøstyrelsen ikke fundet behov for at fastsætte miljøkvalitets-
krav for stoffet, men blot konstateret, at det skal sikres, at stoffet overhove-
det ikke udledes til overfladevand.  
 
Virksomheden har beregnet, at der højst må udledes 0,2 g malathion til 
Grindsted Å. På denne baggrund er det valgt, at sikre, at der ikke kan ske 
udslip til åen i forbindelse med uheld ved håndtering af malathion på virk-
somheden. Dette gøres ved, at: 
 

 Anlægget placeres over en vandtæt kumme, 
 Palletanke med malathion i størst mulig omfang opbevares i tætte 

miljøbokse, som kan indeholde hele palletankens volumen, hvis 
denne skulle springe læk 

 Afløb i udtapningsrum afblændes permanent 
 I rum og på arealer, hvor palletanke med malathion opbevares og 

transporteres midlertidigt, skal afløb til såvel blåt som rødt kloaksy-
stem afproppes i perioder, hvor der er mulighed for spild 

 Ved spild vil malathion blive opsamlet med adsorptionsmateriale, 
som vil forefindes i umiddelbar nærhed af beholdere med malathion 

 Medarbejderne er veltrænede i håndtering af uheld. 
 
På baggrund af disse barrierer har virksomheden vurderet, at sandsynlig-
heden for udslip af malathion til kloaksystemet højst vil være 10-6/år.  
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen, at der er taget de 
nødvendige forholdsregler til at nedbringe risikoen for skader i Grindsted å 
til et acceptabelt niveau. Miljøstyrelsen finder de ovennævnte barrierer så 
vigtige, at de i denne afgørelse er fastholdt gennem vilkår. Da virksomhe-
den generelt ikke anvender absorptionsmateriale til opsamling af kemikalie-
spild, er det i vilkårene krævet, at der udføres specielle øvelser i forhold til 
denne håndtering. 
 
I tilfælde af mindre og måske uopdagede spild af malathion i kummen under 
anlægget vil regnvand, som falder i kummen blive forurenet med malathion. 
Regnvand og rengøringsvand fra kummen, vil derfor blive gjort basisk og 
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varmehandlet før tilledning til virksomhedens renseanlæg. Malathion er 
ustabil i basisk miljø og ved påvirkning med varme, og vil således blive 
nedbrudt ved den påtænkte behandling. Denne behandling fastholdes også 
gennem vilkår. 
 
 
3.2.9 Bedst tilgængelige teknik 
Oprensning af malathion er en ny proces på Danisco Grindsted, men udfø-
res med kendte enhedsoperationer og på eksisterende anlæg. Miljøstyrel-
sen er ikke gået dybere ind i anvendelsen bedst tilgængelig teknik i denne 
afgørelse.   
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Billund Kommune har den 31. august 2011 meddelt, at der ikke er indven-
dinger til denne afgørelse. 
 
Arbejdstilsynet har den 7. september 2011 meddelt, at de ikke har kommen-
tarer til denne afgørelse. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Midtjysk Ugeavis den 
27. juli 2011. Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøg-
ningen. 
 
 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 

Virksomheden har ingen kommentarer  
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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 samlede miljøgodken-
delse af december 2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, 
der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse 
overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden tilhører listepunkt D101 ” virksomheder, der ved en kemisk 
eller biologisk proces fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, 
produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer”. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i forbindelse med revurderingen af den 
samlede miljøgodkendelse i 2014. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af det ansøgte projekt med op-
rensning og tapning af malathion i forhold til VVM-reglerne og har i den for-
bindelse foretaget en screening af projektets virkning på miljøet, jf. be-
kendtgørelsens bilag 3.  
 
Miljøstyrelsen har i en særskilt afgørelse vurderet, at projektet ikke kan si-
ges at være ”til skade for miljøet”, og derfor kan gennemføres uden VVM. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt højest kan have meget lokale 
påvirkninger, og ikke vil kunne påvirke det nærmeste internationale natur-
beskyttelsesområde nr. 88, der ligger ca. 6 km sydøst for virksomheden. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: 
 
”Revurdering af miljøgodkendelse” af  21. december 2009, Miljøcenter 
Odense. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen, Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den 21. 
september 2011 og kan ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, DK-5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 19. oktober 2011 inden kl. 16.00. Miljøsty-
relsen Odense 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. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

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 på-begynder be-
handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Na-
tur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
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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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse og sikkerhedsgen-
nemgang 
 
 
  

  



 

  

CVR. nr. 11350356 

 

 

 
 

Miljøteknisk beskrivelse - oprensning af Malathion.  
 

Indledning 

Forventning til produktionen er 2-4 batches pr. år svarende til en maksimal årlig mængde på  6.000 kg produkt.  
 
Produktet skal bruges som lusemiddel og produceres for Cheminova A/S. 
 
Rå malathion oprenses ved ekstraktion med ethanol hvorved urenheder overføres til ethanolfasen i forbindelse 
med udkrystilliseringen af malathion. Efterfølgende dekanteres og afdestilleres ethanol som  bortskaffes som 
farligt affald. Den rene malathion opsmeltes og udtappes efter nedkøling i småemballage (5 - 25 kg enheder) i 
et udtapningsrum i fabrik 1800. 
 
Placering af produktionsanlægget og  udtapningsrummet på fabriksområdet fremgår af bilag 1. 
 

Anlægsspecifikationer 

Procesanlæg 264 er et udendørs anlæg, der består af en 4000 l destillatør (uden fyldlegemer) med omrører 
(B001) samt et 3000 l forlag til affaldsethanol (B021). Destillatøren udluftes via afkast KU 264 med kulfilter. 
Både destillatøren og forlagget er placeret inden over en kumme, der kan indeholde 9 m3. 
Placering af Malathionen (råvare container) ved anlægget i forbindelse med påpyldning, vil ske i en miljøboks, 
der også bliver placeret indenfor kummen. 
 
I udtapningsrummet i den nordvestlige ende af fabrik 1800 vil der blive placeret en miljøboks ovenpå 
udtapningsrummet i 3 meters højde. I selve udtapningsrummet etableres udtappebord med vægt og et halv 
automatisk udtappesystem til 5 - 25 liters dunke. Ved udtappebordet genbruges eksisterende punktudsug, der 
aktuelt forbindes til et kulfilter for at fjerne evt. lugtgener inden udledning via eksisterende 
rumventilationsafkast V1.  
 
I udtapperummet vil kloaksystemet blive støbt til og eksisterende gulv føres hen over det tidligere afløb.  
 
Udtapperummet er et 25 m2 og 3,5 m høj selvstændigt rum placeret inde i et lagerrum. Lagerrummet 
ventileres via eksisterende rumventilation V1 der kun bruges når der er udtappeaktiviteter.  
 
I lagerrummet vil kloakken blive afblændet når der opbevares Malathion i rummet. 
 
Anlægsplan med markering af fysisk placering af beholder og afkast i område 200 samt 1800 er vedlagt som 
bilag 2 og 3. 
 
Råvarer og lager 
Malathion er klassificeret miljøfarlig, er flydende ved 25°C og har en karakteristisk lugt. 
Ethanol er klassificeret brandfarlig. 
 



 

Malathion modtages i 1000 l pallecontainer – og der anvendes 2 hele containere pr. batch. Malathion 
opbevares i lagerrummet i fabrik 1800 indtil den suges ind i anlæg 264. I lagerrummet vil  kloakken være 
afblændet så længe, der opbevares malathion.  
 
Intern transport fra lagerrum til anlæg 264 vil ske med truck. Under transport af malathion afproppes 
kloaksystemet på transportvejen således, at spild til rødt eller blåt kloaksystem undgås. Ved anlæg 264 
placeres malathion i en miljøboks indenfor eksisterende kumme. 
Malathion suges op i anlæg 264 ved hjælp af vakuum. Afkastet fra vakuumpumpen er forbundet til  
eksisterende forbrændingsanlæg i pharma. 
 
Ethanol opbevares i eksisterende jordtank 029 (der er fælles for flere pharma anlæg). Ethanolen pumpes til 
anlæg 264 i fast rørforbindelse.  Fortrænningsluften ledes ud via destillatørens udluftning KU 264. 
 

PROCESBESKRIVELSE 
Malathion suges vha. vakuum ind i anlægget direkte fra råvareemballagen. Herefter tilsættes ca. 1360 liter  
ethanol via fast rørforbindelse med overfyldningsalarm. Efter kortvarig omrøring nedkøles blandingen til -10°C 
til -15°C, hvorefter der podes med frosne malathion krystaller via mandedækslet. Chargeringen af krystallerne 
forventes at tage mindre end 1 minut, hvorefter anlægget lukkes igen. Herefter udkrystalliseres malathionen 
under nedkøling i mindst 10 dage samtidig med at urenhederne forbliver opløst i ethanolen. 
 
Overfasen (ethanol samt urenheder) suges manuelt fra vha. en vakuum sugelanse gennem mandehullet. 
Vakuumsystemet er forbundet til eksisterende forbrændingsanlæg ved fabrik 1800. Operationen forventes  at 
tage mellem 1-1,5 time. Ethanolen vil blive opsamlet i forlaget (B021) som affald.  
 
Den oprensede malathion (der ligger tilbage i destillatøren som en hård masse), opsmeltes efterfølgende vha. 
et 45°C propylenglykol-system i 24 timer under vakuum. Efter opsmeltning  afdestilleres  rester af ethanol 
under vakuum i 24–48 timer ved 10-20 mbar.  
 
Malathionen nedkøles til ca. 5°C inden udtapning i nye pallecontainer. Under udtapningen til pallecontainer 
føres fortrængnings luften retur til destillatøren. 
 
Efter udtapning transporteres pallecontainerne over i fabrik 1800 for slut emballering. I fabrik 1800 placeres 
pallecontaineren ovenpå udtapperummet over en miljøbox. Udtapningen sker ved hjælp af et halv automatisk 
udtappesystem, hvor operatøren sætter emballagen på en vægt, hvorefter produktet løber ned i emballagen 
styret at vægten. Når emballagen er fyldt lukkes der automatisk for produktstrømmen og operatøren sættet 
hætte på  emballagen, og flytter den over på en palle.  
 
Det forventes at klargøringen, udtapning og rengøring mm. vil tage max. 7 timer pr. batch.  Under udtappe 
aktiviteten vil eksisterende rumventilation V1 samt punktudsug være aktiv. 
 
Efter udtapning i salgsemballage (5 – 25 l dunke) vil Malathionen blive opbevaret i en lukket kølecontainer i 
max. 3 dage inden afsendelse. 
 
Batchstørrelsen er 1500 kg og den samlede procestid er ca. 14 dage.  
 
Flowdiagram over processen er vedlagt som bilag 4, der ønskes unddraget aktindsigt  
 
LUFTEMISSION 
I forbindelse med oprensning af Malathion vil følgende afkast blive anvendt: 
  
 Koordinater    
F7 - Afkast fra vakuumpumpe fra anlæg 264 til forbrændingsanlæg 561,0/258,0 
KU264 - Afkast via kulfilter fra anlæg 264 under chargering og ånding under 
køling samt udtapning af Malathion og affaldsethanol 566,4/331,5 
V1 – Rumventilation fra lagerrum og udtapperum samt afkast fra punktudsug via kulfilter 501,0/268,0 
 
Vakuumpumpen er fælles med propandiolanlægget og er tilsluttet eksisterende forbrændingsanlæg ved fabrik 
1800 (afkast F7). 



 

 
Ved anlæg 264 etableres kulfilter på fælles udluftningen fra destillatøren og affalds ethanolforlaget, som kun vil 
blive belastes med fortrængsningsluft ved chargering af ethanol (4 gange pr. år - 1360 liter) og fra emning 
under udkrystallisation hvor temp. i destillatøren er mindre end –10°C. Endvidere er der før udluftningen og 
kulfilteret placeret en brinekølet kuldefælde for tilbageholdelse af evt. ethanoldampe. Kuldefælden har afløb til 
forlag B021.  
Belastningen af kulfiteret vurderes minimal og planlægges skiftet hvert 3.år. Der er ingen tvungen ventilation. 
 
Der etableres returføring af luft fra pallecontainere til destillationsblære B001, anlæg 264, under chargering af 
malathion og ved tømning af affaldsethanol forlaget hvorved emissionen er neglisibel via KU264.  
 
Anlægget rengøres ved at lave en efterfølgende ethanoldestillation under vakuum. Emission herfra føres 
således til forbrændingsanlægget med afkast via F7. 
 
Eksisterende punktudsugning fra tappeanlægget  i fabrik 1800 ledes til et aktiv kulfilter (for at undgå lugt til 
omgivelserne) inden det samles med rumventilationen og udledes over tag via V1. Emissionen i forbindelse 
med udtapningen vurderes at være minimal idet produktet er nedkølet til 5°C under udtapningen. Damptrykket 
for malathion er 3,4*10 -6  mmHg. Der suges med ca. 1100 m3/h fra punktudsugning. 
 
Kulfilteret belastes max. 30 timer/årligt ved lav temperatur og planlægges udskiftes hver 3.år. Hvis der 
konstateres lugt efter kulfilteret vil de blive udskiftet omgående.  
 
Rumventilation V1 fra lagerrummet i fabrik 1800 vil kun være aktiv under udtapningen af Malathion. Den 
samlede udledning via V1 er ca. 7900 m3/time. 
 
VOC-emissionen og lugtgener fra produktionen vil være ubetydelig, idet der etableres kulfiltre på de 
uvæsentlige afkast samtidig med at afkastet fra vakuumpumpen er ført til forbrændingsanlægget.  
   
Placering af afkastene fremgår af anlægsplanen, se bilag 2 og 3. 
 
 
SPILDEVAND 
Der produceres ikke spildevand ved produktionen og Danisco Grindsted ønsker derfor ikke tilladelse til 
udledning af Malathion til Grindsted Å 
 
Rengøring af anlægget og udtappesystemet vil foregå med ethanol, der bortskaffes som farligt affald.  
 
Anlægget vil blive dedikeret til denne produktion hvorved rengøringen med ethanol kan holdes på et minimum. 
 
Regnvand fra kummer og rengøring af kumme samt lokale efter endt produktion opsamles og pH justeres og 
vamebehandles for nedbrydning af evt. malathionrester inden udledning til rødt system. 
 
 
AFFALD 
Der dannes ca. 2500 l ethanolaffald, indeholdende urenheder og spor af Malatinon fra hver batch 
inkl. rengøring af anlægget. 
 
Det er Daniscos vurdering at det sikkerheds og miljømæssige rigtige vil være at sende affaldet direkte til 
godkendt modtager (Kommune Kemi)., hvor energien vil blive udnyttet.  
 
Alt regenerere på affaldet vil være alt for energitung og vil kræve etablering af et separat anlæg samt lager 
tanke, idet ethanolen på ingen måder må kunne komme i kontakt med eksisterende produktion.  
 
Affalds ethanolen vil blive sendt til Kommune Kemi i de palletanke Malathionen er leveret i samt i de 
containerne, der er blevet brugt til den interne transport. Der vil således ikke genereres emballageaffald. 
 
 



 

STØJ 
Der er ingen støjende udstyr på produktionsanlæg 264. Vakuumpumpen er placeret i et maskinrum, og 
bidrager dermed ikke til det eksterne støjbidrag.  
 
Ventilatoren til rumventilationen (V1) er placeret indendørs og vil kun være i drift 30 timer årligt. Det vurderes, 
at afkastet ikke vil bidrage til støjbelastningen fra fabrikken, men vil blive målt i forbindelse med 
produktionsstart. 
 

SIKKERHED 
Der er udarbejdet en sikkerhedsgennemgang og risikovurdering af anlægget/processen som bl.a. indeholder 
detaljeret beskrivelse af evt. spild- og uheldsscenarier med Malathion. Der vurderes, at Malathion kan holdes 
på fabriksområdet og vil i forbindelse med et uheld ikke blive udledt til Grindsted Å. Håndtering af Malathion i 
forbindelse med spild er beskrevet i intern procedure. 
 
Malathion er et miljøfarligt stof mens ethanol er brandfarligt. 
Anlægget er ATEX vurderet og sikret og der er separat ansøgt om ibrugtagning af anlægget i henhold til de 
Tekniske forskrifter vedr. brandfarlige stoffer.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

Steffen Jørgensen  
Plant Engineer 
Pharma and Antioxidants 
Danisco Grindsted 
Tel +45 79725876 / Mobil: +45 24699580 
steffen.girke.jorgensen@danisco.com 
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1. INDLEDNING 
 
Nærværende sikkerhedsgennemgang beskriver oprensningen af fyfanon (kaldet Malathion) og 
er udarbejdet med henblik på at dokumentere, at alle relevante aspekter vedrørende 
forebyggelsen af risikoen for større uheld er vurderet og udført således, at sandsynligheden for 
at større uheld kan indtræffe og vil kunne få alvorlige konsekvenser for mennesker, materiel 
eller miljø, er begrænset til et acceptabelt niveau. 
 
Der er udarbejdet en sikkerhedsgennemgang for anlægget, da der anvendes ethanol og 
Malathion. Begge stoffer er blandt de farlige stoffer, som jf. Sikkerhedsdokumentets del 3, afs. 
4: ”Virksomhedens farlige stoffer” er vurderet til at kunne medvirke til et større uheld.  
 
Sikkerhedsgennemgangen er gennemført ud fra en vurdering af, at processen samt 
håndteringen af ovennævnte stoffer udgør en moderat risiko iht. Bilag K3 til 
Sikkerhedsdokumentets del 4, afs. 5: ”Vurdering af proces- og håndteringsmæssige risici” 
(instruktion 0005649). Sikkerhedsgennemgangen er opbygget jf. Sikkerhedsdokumentets del 5 
afs. 1: ”Beskrivelse af indhold i sikkerhedsgennemgange”. 
 
Til sikkerhedsgennemgangen er der udført en systematisk risikovurdering, der er vedlagt som 
bilag 3. 
 
 
2. SAMMENFATNING OG KONKLUSION 
 
Oprensning af Malathion er en ny proces hos Danisco og udføres for Cheminova. Processen vil 
foregå i et dedikeret anlæg, som ombygges til formålet. Der produceres 2-4 batches årligt. I 
anlæg 264 blandes Malathion og ethanol. Efter nedkøling udkrystalliseres Malathion og 
ethanolfasen, indeholdende urenheder, fjernes hvorefter den oprensede Malathion udtappes. Til 
en batch anvendes 2400 kg Malathion og 1062 kg ethanol (1360 l). 
 
Sandsynligheden for eksplosion eller brand i anlægget vurderes minimal, idet processen foregår 
i et anlæg uden identificerede potentielle tændkilder samt kvælstofatmosfære/vakuum under de 
enkelte delprocesser. Med baggrund i den potentielle risiko for spredning af svovldioxid ved en 
brand i Malathion, er der etableret skumudlægningsystem til at modvirke antændelse af et 
eventuelt spild i kummen med malathion-anlægget. Endvidere er der etableret et vandgardin, 
som aktiveres ved brand i naboanlægget. Vandgardinet afskærmer for varmepåvirkningen af 
malathion-anlægget. 
 
Risikoen for udslip af ethanol til miljøet vurderes at være minimal da ethanol håndteres i lukket 
system. Anlæg 264 med tilhørende forlag er placeret udendørs i kumme. Ethanol jordtanken er 
placeret i en grusdækket grube (behandlet i SG013-08). Både kumme og grube kan tømmes til 
rødt kloaksystem. Udluftning fra anlægget sker primært til forbrændingsanlægget via 
vakuumpumpe. 
 
Risikoen for udslip af malathion til miljøet vurderes ligeledes at være minimal. Når malathion 
skal chargeres til anlægget placeres råvare containeren i en miljøboks i kummen således, at 
evt. spild kan opsamles og bortskaffes til godkendt affaldsmodtager (Kommune Kemi). 
Affaldsethanol som indeholder malathion opsamles i containere, som ligeledes er placeret i 
miljøboks, og bortskaffes til Kommune Kemi. Under udtapning af malathion i fabrik 1800 lukkes 
for afløb til rødt system således, at evt. spild under udtapningen kan tilbageholdes, opsamles og 
bortskaffes til Kommune Kemi. Alt regnvand der opsamles i kummen under produktion, spild i 
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kumme eller i udtapningslokalet samt rengøringsvand opsamles, varmebehandles og pH 
justeres til 9 hvorefter det ledes til rødt system, jf. bilag 8 ”Håndtering af Malathion”. 
 
Det vurderes, at der er dækkende sikkerhedsforanstaltninger til at imødegå de identificerede 
risici, samt at anlæggets sikkerhedsniveau er højt. Endvidere er personalet veluddannet og 
bekendt med anlæggets og processernes risici samt de indgående stoffers egenskaber. Der 
vurderes sammenfattende, at anlæggets sikkerhed er tilfredsstillende, og at der er truffet de 
nødvendige foranstaltninger til at imødegå større uheld. 
 
 
3. BESKRIVELSE AF ANLÆGGETS/LAGERETS BELIGGENHED 
 
Anlæg 264 er en del af Pharmaafdelingen (område 013) og placeret udendørs vest for fabrik 
200, beliggende i den østlige del af fabriksområdet, som det fremgår af bilag 1, Oversigtskort 
samt af bilag 2, Grundplan. 
Oplysninger om virksomhedens beliggenhed fremgår af Sikkerhedsdokumentets del 3, afs. 3: 
”Virksomhedens beliggenhed”. 
 
Anlæg 264 er under forudsætning af, at der etableres overrisling og skumudlægning ved 
anlægget godkendt af Beredskabsafdelingen hos Billund Kommune i henhold til Bekendtgørelse 
om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, BEK. nr. 28 af 04/01/2010. 
 
Anlæg 264 er vurderet og lever op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske 
hjælpemidler til eksplosiv atmosfære, BEK nr. 696 af 18/08/1995. 
 
 
4. BESKRIVELSE AF ANLÆGGET/LAGERET 
 
4.1 Beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne.  
 
Der henvises til den miljøtekniske beskrivelse 
 
 
4.2 Beskrivelse af farlige stoffer  
 

Klassificeringen af stofferne anvendt i anlæg 264: 
 

 Ethanol: Meget brandfarlig 
 Malathion: Sundhedsskadelig og miljøfarlig 

 
Detaljerede oplysninger om ethanol findes i ”Stofbeskrivelser”, Sikkerhedsdokumentets bilag 1. 
Detaljerede oplysninger om Malathion findes i Bilag 7. 
 
4.2.1  Mængderne af farlige stoffer herunder:  
Den maksimale mængde af det eller de farlige stoffer, der er til stede, eller som kan være 
til stede  
 
Ethanol i destillatør B001     1.360 l 
Ethanol i jordtank 029                40.000 l 
Malathion i destillatør B001              2.400 kg 
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4.2.2  Fysisk, kemisk opførsel under normale anvendelsesbetingelser og under 

forudseelige uheldsbetingelser, samt risici for mennesker og miljø ved udslip 
 
Ethanol er brandfarlig og dampene kan danne eksplosive blandinger med luften. Ved 
spild/udslip af ethanol under indpumpning til destillatør B001 vil ethanol opsamles og 
tilbageholdes i kumme hvorved det ikke får konsekvenser for det eksterne miljø. Spild/udslip 
under tømning af forlag B021 vil opsamles i miljøboks placeret i kumme, som efterfølgende 
opsamles og bortskaffes til Kommune Kemi.  
 
Malathion er sundhedsskadelig og miljøfarligt. Malathion er sundhedsfarligt ved indtagelse og 
kan forårsage en allergisk hudreaktion ved kontakt. Malathion er meget giftig med langvarige 
virkninger for vandlevende organismer. Ved spild/udslip af Malathion under chargering til 
destillatør B001 vil Malathion opsamles og tilbageholdes i miljøboks placeret i kumme hvorved 
det ikke får konsekvenser for det eksterne miljø. Spild/udslip under tømning af destillatør til 
pallecontainer vil ligeledes opsamles i miljøboks, som efterfølgende kan tømmes til Kommune 
Kemi. Spild/udslip under udtapning og emballering tilbageholdes da afløb til rødt kloaksystem 
lukkes under udtapningen. Alt regnvand der opsamles i kummen under produktion, spild i 
kumme eller i udtapningslokalet samt rengøringsvand opsamles, varmebehandles og pH 
justeres til 9 hvorefter det ledes til rødt system, jf. bilag 8 ”Håndtering af Malathion”. 
 
Ved brand vil ethanol danne normale forbrændingsprodukter i form af vand, kulmonooxid og 
kuldioxid. I tilfælde af iltunderskud kan Malathion desuden danne giftige forbrændingsprodukter 
bl.a. i form af dimethylsulfid. Dette vil dog ikke være tilfældet ved brand af Malathion i den 
tilhørende kumme. 
 
4.3 Ibrugtagning af anlæg 264 
Under ombygningen og klargøring af anlæg 264 er bilag 3 gennemgået. For at forebygge 
uheldsscenarierne er anlægget instrumenteret hensigtsmæssigt således, at risikoen for større 
uheld er minimeret. 
 
Anlæg 264 samt styringen af anlægget kvalificeres og dokumenteres godkendt i henhold til 
Pharma GMP regler inden ibrugtagning. Dette inkluderer både test/simulering af selve 
delprocesserne samt kontrol af alle alarmswitches samt handlinger ved disse. 
 
 
5. IDENTIFIKATION OG ANALYSE AF UHELDSRISICI OG FOREBYGGELSESMIDLER 

 
5.1  Detaljeret beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulighederne 

eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder en oversigt over hændelser, 
der kan have indflydelse på initiering af disse scenarier, hvad enten årsagerne er 
interne eller eksterne forhold  

 
I bilag 3 findes en systematisk risikoanalyse for anlæg 264 der anvendes til oprensning af 
Malathion. Risikovurderingen er udført i henhold til instruktion nr. 0005649, og barriererne er 
listet i prioriteret rækkefølge. Af større uheldsscenarier, der er identificeret i forbindelse med 
risikoanalysen, kan følgende nævnes: 
 
Spild/udslip 
I produktionen kan der ske udslip (ethanol og Malathion) ved lækage på rør, pumper samt 
under den manuelle håndtering af Malathion under chargering og udtapning. Hvis temperatur-
styringen svigter, kan der forekomme øget emission af ethanol til det fri via sprængplade og 
uheldstank 225-001. 
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Brand/eksplosion 
Ethanol har lavt flammepunkt hvilket kan give anledning til en eksplosiv atmosfære i tilfælde af 
udslip/lækage. Hvis der samtidig med et udslip findes en tændkilde, kan der ske en antændelse 
af den eksplosive atmosfære og der kan opstå en brand. 
 
 
5.2  En vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de identificerede mulige større 
uheld.  
  
Spild/udslip/brand 
Ved brud på destillatør B001 eller forlag B021 vil der kunne opstå en eksplosiv atmosfære i 
kummen omkring anlægget. Ved total brud kan der maksimalt spildes 1360 l ethanol fra enten 
destillatør B001 eller forlag B021 samt 2400 kg Malathion og til kumme. Hvis der efterfølgende 
sker en antændelse af ethanolen vil der opstå en brand i kummen omkring anlægget. 
 
Ved tab af container under ophejsning til 1. sal i fabrik 1800 eller ved brud på container kan der 
spildes 1000 l Malathion til gulv med afløb til rødt system. 
 
Ved tab af råvarecontainer til anlæg 264 kan 1000 l Malathion spildes til befæstet areal med 
afløb til blåt og rødt kloaksystem. Ligeledes kan der spildes 1000 l Malathion ved transport fra 
anlæg 264 til udtapperummet i fabrik 1800.  
 
Ved tab af container indeholdende affaldsethanol fra anlæg 264 til lastbil kan 1000 l spildes til 
befæstet areal med afløb til blåt og rødt kloaksystem. Ligeledes kan der spildes max 50 liter 
affaldsethanol i udtapperum i fabrik 1800.  
 
Ved podning med malathion kan der spildes 30 gram frossen malathion til gulv, befæstet areal 
eller kumme.  
 
Konsekvenser for medarbejdere 
Der er normalt beskæftiget 1-3 medarbejdere i fabrik 200, som kan blive påvirket af et udslip, og 
det vurderes, at der er risiko for reversible skader ved udslip, mens antændelse af udslip med 
en evt. efterfølgende eksplosion kan have fatale konsekvenser. Røggasser ved brand i 
Malathion er giftige. 
 
Konsekvenser for miljø 
Ved overfyldning af destillatør B001 vil ethanol/Malathion løbe til forlag B021 og overfyldning 
herfra løber videre gennem vakuumsystemet. Emission pga. fejl i temperatur reguleringen vil 
ske til det fri via uheldstanken 225-001. Emissionen vil ikke omfatte Malathion, da damptrykket 
for Malathion er for lav til at kunne bidrage til en luftemission, jf. bilag 7. 
 
Spild til rødt eller blåt system kan have fatale konsekvenser for vandmiljøet i en stor del 
Grindsted Å nedløbs udledning fra Danisco. Malathion er meget giftigt for fisk, vandlevende 
organismer og insekter.    
 
Pølbrand 
Ved antændelse af ethanol/Malathion blandingen i kummen efter total brud (pølbrand) vil 
skadesafstanden for personer pga. varmestråling være 14 m fra kummens kant. Dominoeffekt 
pga. varmestrålingen vil ikke række ud over kummens kant. Beregningerne er udført af COWI i 
marts 2011. Der henvises til bilag 9 for yderligere detaljer. 
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Gasskybrand/-eksplosion fra pøl 
Til vurdering af en eksplosions udbredelse og evt. dominoeffekter anvendes ligeledes 
beregninger af konsekvenszoner udført af COWI i marts 2011. Afhængig af vejrtype vil den 
antændelige sky række 1,5–3,5 m ud over kummens kant. 
 
Eksplosion i anlæg 
Risiko for eksplosion i anlæg anses for usansynlig jf. bilag 3 og bilag 9. Ved antændelse af 
atmosfæren i beholderen vil der opstå et overtryk på ca. 7 baro. Destillatøren, kolonnen og 
kondensator vil kunne modstå eksplosionstrykket, men sprængpladen samt glaskuldefælden vil 
briste. Konsekvenszoner ved eksplosion vil være 20 m og afstanden for dominoeffekt vil være 8 
m. 
 
Spredningsberegninger 
Cheminova A/S har udarbejdet en rapport, der belyser konsekvenserne af spredning af 
røggassen ved brand i den størst forekommende mængde malathion/ethanol-blanding i 
kummen. 
 
Konklusioner er, at svovldioxid vil være det mest problematiske komponent i røggassen og 
denne danner grundlag for beregningerne foretaget af Cheminova A/S. 
 
IDLH værdien (100 ppm) ved normale vejrforhold (vindhastighed på 5 m/s) strækker sig 100 m 
fra anlægget. For yderligere detaljer henvises til bilag 10. 
 
Scenarie med brand i Malathion er beskrevet i Sikkerhedsdokumentets del 5.2. hvor  
konsekvenszonerne er vist på et oversigtskort i bilag P12. Af kortet ses, at røggassen når 
længst ud ved meget stabilt vejr, hvor konsekvenszonen ved IDLH-værdien stort set vil dække 
hele virksomhedsområdet samt række udenfor virksomhedsområdet mod nordøst og mod øst  
(den mindre befærdet Kolstrupvej samt markarelaer).  
 
Ved normalt vejr vil konsekvenszonen ved IDLH-værdien derimod kun lige nå ud over 
virksomhedsområdet mod vest (Kolstrupvej). Grænseværdien vil derfor ikke nås i beboede 
områder.  
 
Konsekvensen kan derfor være, at der sker påvirkning af samtlige personer på virksomheden, 
dvs. op mod 500 personer. 
 
Tilsvarende resultat vil der være, såfremt der sker en brand i Malathion i fabrik 1800, da der vil 
være ca. 2000 kg Malathion og maks 50 liter ethanol til stede. Brandsandsynligheden vil dog 
være mindre, da udtapning foregår i selvstændig brandsektion uden identificerede tændkilder 
og ved mindre end 10°C, hvilket er under ethanols flammepunkt. Der er derfor ringe 
sandsynlighed for antændelse, hvorved en brand skal ske pga. brandsmitte fra andre lokaler. 
 
5.3 Beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er installeret med henblik 

på anlæggenes sikkerhed 
 
Sikkerheden på anlægget er opbygget som en 3 trins barriere mod større uheld. 

1. Den vigtigste barriere for at undgå fatale konsekvenser af et uheld er sprængpladen som 
sikrer at et eventuelt uheld opsamles og ikke rammer medarbejderen. 

2. Næste barriere er en temperaturføler i destillatøren som automatisk lukker for 
damp(energi) tilførslen til anlægget samt stopper pumpen med opvarmningsmedie ved 
for høj temperatur. Temperaturføleren hedder TT0004 og pumpen PM004.. 
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3. Driftsreguleringen er den barriere som sikrer at reaktorindholdet ikke opvarmes så 

kraftigt at temperaturen kommer ud af kontrol. TT0005 sikrer at varmemediet, 
propylenglykol, max. opvarmes til 46°C. 

 
Desuden er der en række barrierer som yderligere minimerer risikoen for uheld f. eks lav 
periferihastighed på omrører, evakuering med kvælstof inden opstart, vakuum, 
potentialeudligning m.m.       
 
Konstruktionsmaterialerne er valgt med hensyntagen til styrke og modstandsdygtighed over for 
de anvendte stoffer og påvirkninger overfor varierende tryk og temperatur. Der vil på nær lige 
efter opstart være mættede dampe i anlægget og dermed over øvre eksplosionsgrænse for 
både brint og ethanol. 
 
Der er etableret kvælstofdække på anlægget. Inden chargeringen af ethanol påbegyndes 
gennemblæses destillatøren med kvælstof i 5 min. via ventil XV0012. På kvælstofforsyningen er 
der monteret en flowalarm (FSL0011), som afgives akustisk alarm såfremt det ønskede 
kvælstofflow ikke opretholdes samt afbryder den igangværende delproces. 
 
Spild/udslip 
Spild/udslip af malathion under chargering til anlæg, tømning af anlæg eller tømning af 
affaldsethanol vil opsamles i miljøboks placeret i kumme ved anlæg 264 og herefter bortskaffes 
til Kommune Kemi. Ved større spild aktiveres skumudlægning i kummen ved anlæg 264 for at 
forebygge en antændelse af malathion/ethanol-blandingen.  
 
Spild/udslip af malathion under udtapning og emballering tilbageholdes i udtapningslokale da 
udløb til rødt system lukkes. Et evt. spild under udtapningen opsamles og bortskaffes til 
Kommune Kemi. I lagerrummet hvor ophejsning af malathion til udtapning sker, er afløb 
ligeledes afproppet. 
 
Der vil ikke være forbundet nogen større risiko for medarbejdere, som via nødplanen for 
afdelingen vil være trænet i at håndtere et spild/udslip. 
 
Udluftningen fra anlægget sker via en kuldefulde og et kulfilter til det fri. Vakuumafkastet er 
forbundet til afdelingens forbrændingsanlæg. 
 
Hele produktionsanlægget er placeret udendørs i kumme med naturlig ventilation, hvorfor der 
ikke vil blive installeret gas detektorer. 
 

Intern transport af malathion og/eller affaldsethanol fra lagerrum/udtapperum 1800 til og fra 
anlæg 264 vil ske med truck. Under transport af malathion afproppes kloaksystemet (7 røde og 
2 blå afløb) på transportvejen således, at spild til rødt eller blåt kloaksystem undgås. Barbiturat 
pumpebrønd afproppes ikke hvorved et evt. spild vil opsamles i det seperate kloaksystem, som 
til enhver tid kan rumme 1000 l. Absorptionsmateriale placeres desuden langs transportvejen. 
Der transporteres ikke malathion eller affaldsethanol i kraftigt regnvejr. 
 
Med vægten lagt på malathions ekstreme miljøfarlighed er der udarbejdet en procedure for 
håndtering af alle tænkelige spildscenarier af enten malathion eller affaldsethanol for at undgå 
et evt. spild, der kunne resultere i en fatal konsekvens for vandmiljøet i Grindsted Å.  
Følgende barrierer opsummeres: 
 

- Anlægget er placeret i kumme, som kan betragtes som et fysisk lukket system (ingen 
afløb fra kumme) 

- Miljøbokse 
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- Afproppede kloaker langs transportvejen 
- Afproppede kloaker i udtapperum og lager i fabrik 1800 
- Procedurer for spildhåndtering 

 
Skulle alle ovenstående barrierer fejle, er der fortsat vores eget sikkerhedssystem til at 
tilbageholde et spild til blåt eller rødt system, se Sikkerhedsdokumentets del 5 afsnit 1 ”Uheld 
eller spild til det eksterne miljø”.  
 
Til vurdering af sandsynligheder for, at der kan ske et spild til rødt eller blåt system, er følgende 
sandsynligheder anvendt: 
 
Brud på transporttank*:    1 x 10-5 
Brud på reaktor (atmosfærisk tryk):  1 x 10-6 

Menneskelig fejl:    1 x 10-2 
Svigt af permanent kloak-afpropning:  1 x 10-4 
Forkert spildhåndtering:   1 x 10-2 
Svigt af beredskab for blåt/rødt system: (meget lille pga. stor buffer kapacitet)  
*med ”transporttank” menes her en transportcontainer på 1000 liter 
 
Sandsynligheder er taget fra: The purple Book: Guidelines for quantitative risk assessment, CPR 18E, 
Sdu Uitgevers, The Hague, Netherlands, 1999. 
 
Følgende scenarier for spild opsummeres: 
 
Scenarie Barrierer Samlet sandsynlighed 

1. Udslip af 
malathion/affaldsethanol 
fra anlæg 264 til rødt eller 
blåt system 

Kumme 
Miljøboks 
Procedurer 

1 x 10-2 gange 1 x 10-2 gange 
1 x 10-2 

 
1 x 10-6 

2. Udslip af 
malathion/affaldsethanol 
under transport og afløb til 
rødt eller blåt system 

Afpropning af kloak 
Procedurer 
Træning/uddannelse(truck) 
Godkendt 
transportcontainer (brud) 

1 x 10-2 gange 1 x 10-2 gange 
1 x 10-2 gange 1 x 10-5 

 
1 x 10-11 

3. Udslip af malathion i 
udtapperum med afløb til 
rødt system 

Permanent afpropning af 
kloak 
Procedurer 
 

1 x 10-4 gange 1 x 10-2  

 
1 x 10-6 

4. Udslip af 
malathion/affaldsethanol 
på lager under ophejsning 
af malathion til 1. sal i 
fabrik 1800 

Permanent afpropning af 
kloak 
Procedurer 
Godkendt 
transportcontainer (brud) 
 

1 x 10-4 gange 1 x 10-2 gange 
1 x 10-5 gange 1 x 10-2 

 
1 x 10-13 
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Ad.1. Udslip af malathion fra anlæg 264 
Sandsynlighed for spild udenfor kummen er vurderet til 1 x 10-6 svarende til 3 på hinanden 
følgende menneskelige fejl: 
 

- Forkert betjening af bundventil (giver spild til miljøboks) 
- Fuld miljøboks (giver spild til kumme) 
- Forkert spildhåndtering (tømmer kumme til rødt system)  

 
Ad.2. Udslip af malathion under transport 
Sandsynlighed for spild under transport er vurderet til 1 x 10-11 svarende til brud på 
transporttank samt 3 på hinanden følgende menneskelige fejl: 
 

- Tab af transporttank eller færdselsuheld 
- Brud på transporttank (giver spild til befæstet areal) 
- Manglende afpropning af blå/røde kloaker 
- Forkert spildhåndtering/manglende opsamling 

 
Ad.3. Udslip af malathion under udtapning 
Sandsynlighed for spild under udtapning er vurderet til 1 x 10-6 svarende til en menneskelig fejl 
samt mangelfuld afpropning: 
 

- Forkert betjening af udtappeudstyr (giver spild til gulv i udtapperum) 
- Manglende eller svigtende afpropning af kloak i udtapperum 

 
Ad.4. Udslip af malathion under ophejsning af malathion i fabrik 1800 
Sandsynlighed for spild under ophejsning er vurderet til 1 x 10-13 svarende til brud på 
transporttank, mangelfuld afpropning og forkert spildhåndtering: 
 

- Fejlbetjening under ophejs/mangelfuld vedligehold af hejse udstyr 
- Brud på transporttank ved fald 
- Manglende eller svigtende afpropning af kloak ved udtapperum 
- Forkert spildhåndtering/manglende opsamling 

 
På trods af malathions ekstreme miljøfarlighed for vandmiljøet vurderes sikkerheden at være 
tilstrækkelig, når den meget lille sandsynlighed for spild til rødt eller blåt system tages i 
betragtning. Ydermere er sandsynligheden for spild til Grindsted Å endnu mindre, da beredskab 
for uheldshåndtering ikke er med i beregningerne. 
 
Brand/eksplosion 
I tilfælde af brand ved anlæg 264 eller naboanlæg (meprobamat) kan beredskabet tilkobles 
overrislingssystemet. 
 
Til vurdering af sandsynligheder for, at der ved brand i malathion kan ske spredning af SO2 i 
koncentrationer højere end AEGL-3-værdien er følgende sandsynligheder anvendt: 
 
Scenarie 1 (spild ved anlæg 264 med efterfølgende antænding): 
Menneskelig fejl (fejlbetjening af anlæg/manuel ventil):  1 x 10-2 
Menneskelig fejl (forkert spildhåndtering/manglende indgriben) 1 x 10-2 
Menneskelig fejl ( manglende manuel aktivering af  

skumudlægnings anlæg)       1 x 10-2 
Antændelse af spild (gnist fra fejl på komponent, svigt af udstyr) 1 x 10-5 
Sandsynlighed for vejrtype F (nat)     0,22 
Samlet sandsynlighed (værste vejr situation) =    0,22 x 10-11 
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Scenariebeskrivelse for scenarie 1: 
I første omgang er det forudsat, at der skal spildes produkt før der kan ske en antændelse. 
Størst sandsynlighed for spild er, at medarbejderen fejlbetjener bundventil, så spildet løber til 
kumme (1 x 10-2). Såfremt medarbejderen ikke griber ind og lukker ventilen igen, kan der ske et 
større spild til kummen - og hvis han så heller ikke følger anvisninger for spildhåndtering, vil 
spildet blive liggende (1 x 10-2). Dernæst kan medarbejderen glemme at aktivere 
skumudlægningsanlægget (1 x 10-2). Nu er der risiko for, at der kan ske antændelse af spildet. 
Antændelse af spild kan ske, såfremt der er fejl på et elektrisk udstyr, som så afgiver en gnist. 
Det vil sige svigt af udstyr ( 1 x 10-5). Endelig sker den største spredning af SO2  i meget stille 
vejr – vejrtype F. Der er således mange trin, der skal gå galt før man når ”worst-case-scenariet”, 
og sandsynligheden herfor er derfor lav (0,22 x 10-11). 
 
Scenarie 2 (brandsmitte fra naboanlæg): 
Brud på reaktor (meprobamat):     1 x 10-6 

Antændelse af spild fra tank      1 x 10-5 

Svigt af vandgardin/manglende indgriben (beredskab)  1 x 10-2 
Brud på reaktor (malathion – konservativ estimat):   1 x 10-2 

Antændelse af spild pga. brud     1 
Sandsynlighed for vejrtype F      0,22 
Samlet sandsynlighed (værste vejr situation) =    0,22 x 10-15 
 
Scenariebeskrivelse for scenarie 2: 
I første omgang er det forudsat, at der skal spildes produkt (her meprobamat som produceres i 
naboanlægget) før der kan ske en antændelse (1 x 10-2). I modsætning til anlægget til 
malathion, er der ingen medarbejder, der manuelt tømmer reaktor, så der er her undladt at 
medtage menneskelige fejl. Der er blot set på risikoen for, at der af en eller anden årsag sker en 
lækage på reaktoren. Nu er der risiko for, at der kan ske antændelse af spildet. 
Sandsynligheden for antændelse af spild efter at der er sket en lækage på en ”tank” (reaktor, 
transportcontainer mv.) (1 x 10-5). Ved brand i meprobamat-anlægget skal der ske aktivering af 
vandgardin for at afskærme malathion-anlægget. Det forudsættes, at dette ikke sker (1 x 10-2).    
Nu kan der ske varmepåvirkning af malathion-anlægget pga. branden i meprobamat-anlægget. 
Før der kan ske antændelse af malathion, skal der ske et spild pga. brud på malathion-
anlægget. Det antages at have en stor sandsynlighed (1 x 10-2). Som under scenarie 1 er der 
nu risiko for, at der kan ske antændelse af spildet, men her er der stor varmepåvirkning, 
hvorved det vurderes, at spildet vil blive antændt (1). Endelig sker den største spredning af SO2  
i meget stille vejr – vejrtype F. Der er således mange trin, der skal gå galt før man når ”worst-
case-scenariet”, og sandsynligheden herfor er derfor lav (0,22 x 10-15). 
 
Malathion er ikke brandfarlig og derfor er der kun regnet på scenarier i de tilfælde hvor 
malathion og ethanol findes som blanding. Det vil sige, der er ikke regnet på brandscenarier i 
malathion under opbevaring, transport samt udtapning. Disse sandsynligheder vil være mindre 
end de to scenarier ovenfor. 
 
Sandsynligheder er taget fra: The purple Book: Guidelines for quantitative risk assessment, CPR 18E, 
Sdu Uitgevers, The Hague, Netherlands, 1999. 
 
ATEX zoneklassificeringen af anlæg 264 i henhold til direktiv 1999/92/EF er udført. 
Risikoanalysen (bilag 3) har ikke har vist potentielle tændkilder (komponenter) på anlægget. 
Opdateret flugt- og zoneplan for fabrik 200 er vedlagt som bilag 6, og flugt- og zoneplan for 
fabrik 1800 er vedlagt som bilag 12. 
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ATEX risikovurdering og zoneklassificering 
 
Indvendig i anlæg 
Ved gennemgang af anlæg 264 er det vurderet, at der pga. tilstedeværelsen af ethanol vil være 
zone 0 i destillatøren (B001), ethanolforlaget (B021) samt i rørstrækningen ud til kuldefælden 
før vakuumpumpen (PV005).  
 
Følgende komponenter er placeret hvor zone 0 kan opstå: 
 

Navn Komponent Kommentar/vurdering 

Omrører RM002 OK – periferihastighed er 0,24 m/s 
Temperaturføler TT0004 OK – Ingen kontakt med el-dele 
Niveauswitch LSH0003 OK – Ingen kontakt med el-dele 
Temp. switch TSH0019 OK – Ingen kontakt med el-dele 
Niveauswitch LSH0020 OK – Ingen kontakt med el-dele 
Trykmåler PT0015 OK – Ingen kontakt med el-dele 
Lågswitch ZS0035 ATEX godkendt model 

 
Udvendig omkring anlæg 
Der åbnes til destillatøren under podning med malathion samt under dekantering af 
ethanolfasen. Da temperaturen i begge situationer er mindre end -10°C er det meget 
usandsynligt, at afdampning af ethanol vil resultere i en eksplosiv atmosfære. Det vurderes, at 
der kan opstå en zone 2 op til 50 cm fra mandedækslet. Der findes intet elektrisk udstyr i denne 
afstand. 
 
Anlægget er under regelmæssig tilsyn af procesoperatøren ved drift og vedligeholdes løbende 
efter behov. Operatørerne vil blive instrueret i drift af anlægget inden opstart, og væsentlige 
driftskomponenter omfattes af systematisk vedligehold. 
 
Andet 
Før vedligeholdelses- eller reparationsarbejde går i gang på eller omkring anlægget udarbejdes 
der en arbejdstilladelse hvor den pågældende arbejdsopgave risikovurderes. 
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Vedligehold 
Følgende udstyr, der er identificeret som de væsentligste driftskomponenter, bliver omfattet af 
systematisk vedligehold. 
 
Komponent Beskrivelse Funktion Vedligeholdelse-

omfang 
Hyppighed 

TT0004 Temperaturføler Temperaturmåling i 
destillatør 

Funktionskontrol 1 g/årligt 

TT0005 Temperaturføler Temperaturmåling i 
propylenglykol system 

Funktionskontrol 1 g/årligt 

LSH0003 Niveauswitch Niveaualarm destillatør 
B001 

Funktionskontrol 1 g/årligt 

LSH0020 Niveauswitch Niveaualarm destillatør 
B021 

Funktionskontrol 1 g/årligt 

PSH0002 Trykswitch Trykalarm 
spærrevæske 

Funktionskontrol 1 g/årligt 

TSH0001 Temperaturswitch Temperaturalarm 
spærrevæske 

Funktionskontrol 1 g/årligt 

FSL0011 Flowswitch Flowalarm på kvælstof 
forsyningen 

Funktionskontrol 1 g/årligt 

Potentiale-
udligning 

  Funktionskontrol 1 g/årligt 

 
 
6. BESKYTTELSES- OG SIKRINGSFORANSTALTNINGER MED HENBLIK PÅ AT 

BEGRÆNSE FØLGERNE AF ET UHELD  

 
6.1  Beskrivelse af det udstyr der er opstillet i forbindelse med anlægget/lageret for at 

begrænse følgerne af et større uheld  
 
Anlægget er placeret udendørs ved fabrik 200. Jordtanken med ethanol er placeret i en grube 
dækket med grus, som tømmes manuelt med pumpe. Spild af Malathion sker til miljøboks 
placeret i kumme og bortskaffes til Kommune Kemi. 
 
Ved fabrik 200 forefindes brandslukningsudstyr, som checkes systematisk hvert år. 
Slukningsudstyret er pulverslukkere, der er placeret indendørs i fabrik 200 ved gulvniveau samt 
på første, anden, tredje og fjedre sal. Brandslukningsudstyr fremgår desuden af flugt- og 
zoneplaner (se bilag 6) der er ophængt i afdelingen. 
 
Til forebyggelse af en antændelse af et spild af malathion i kummen, er der installeret et 
skumudlægningsanlæg, som aktiveres manuelt af en medarbejder i operatør-rummet. Skummet 
lægger sig ovenpå spildet. 
 
Til forebyggelse af en varmepåvirkning af malathionanlægget ved en brand i naboanlægget 
(meprobamat-anlægget), er der installeret et vandgardin, som aktiveres manuelt af det eksterne 
beredskab. 
 
6.2 Tilrettelæggelse af alarmering og indsats 
Alarmering og aktioner ved spild/udslip, brand/eksplosion, nødnedlukning og evakuering er 
beskrevet i: 
 
  Instruktion nr. 0005871 Nødplan for område 013 – Fabrik 200 
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Nødplanen gennemgås mindst 1 gang årligt på fælles afdelingsmøde, og delelementer af den 
afprøves efterfølgende ved anlæggene. 
 
Ved brand alarmeres portvagten i henhold til alarmeringsproceduren, der er placeret ved alle 
telefoner 
   Instruktion nr. 0005732 Alarmeringsprocedure 
 
I forbindelse med slukning af en brand vil slukningsvandet kunne opsamles som beskrevet i 
sikkerhedsdokumentet del 6 afs. 1: ”Beredskab ved uheld, Forureningsbegrænsning”.  
 
Ved udslip af brandfarlige væsker, vil der blive udlagt skum til reduktion af dannelsen af 
eksplosiv atmosfære.  
 
Bilagsoversigt 
 
Bilag 1  Oversigtskort  
Bilag 2  Grundplan  
Bilag 3 Risikovurdering anlæg 264 
Bilag 4  Flowdiagram 
Bilag 5  PI-diagram anlæg 264 
Bilag 6 Flugt- og zoneplan for afdeling 200  
Bilag 7 MSDS Malathion 
Bilag 8 Instruktion vedr. håndtering af Malathion 
Bilag 9 Konsekvensberegninger, COWI 
Bilag 10 Brand i ethanol/Malathion blanding, Cheminova A/S 
Bilag 11 Produktionsinstruktion 
Bilag 12 Flugt- og zoneplan for afdeling 1800. 



 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
  

  





 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
  

  





 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
Love, bekendtgørelser mm., som er anvendt i forbindelse med afgørelsen. 
 
Love: 
 
Lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26/06 2010 
 
Bekendtgørelser: 
 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1640 af 13/12 2006 
 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen), 
nr. 408 af 01/05 2007 
 
Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske for-
bindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og 
anlæg (VOC-bekendtgørelsen), nr. 350 af 29/05 2002 
 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14/12 2006 
 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15/12 2010 
 
Vejledninger mm.: 
 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001: Luftvejledningen 
 

  



  

 

Bilag E: Liste over sagens akter 
 
DG, ansøgning om oprensning af malathion 06.01.2011 
MST, anmodning om yderligere oplysninger, I 02.03.2011 
DG, revideret miljøansøgning, malathion-oprensning 11.05.2011 
DG, VVM-anmeldelse for malathion-oprensning 30.05.2011 
MST, anmodning om yderligere oplysninger, II 15.08.2011 
DG, svar på MST’s spørgsmål  17.08.2011 
MST, udkast til miljøgodkendelse til kommentering 24.08.2011 
DG, Sikkerhedsgennemgang nr. 013-23  02.09.2011 

Med flg. bilag 
Bilag 1   11.03.2011 
Bilag 2   14.12.2010 
Bilag 3   02.09.2011 
Bilag 4   11.03.2011 
Bilag 5   14.12.2010 
Bilag 6   07.04.2011 
Bilag 7   14.12.2010 
Bilag 8   07.04.2011 
Bilag 9   11.03.2011 
Bilag 10   11.03.2011 
Bilag 11   17.05.2011 
Bilag 12   17.05.2011 
Nødplan, fabrik 200  17.05.2011 
Nødplan, fabrik 1800  17.05.2011 
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