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1. INDLEDNING 
 
Pronova BioPharma A/S er beliggende på et erhvervsareal på Kalundborg Havn 
og er etableret i 2008. Virksomheden fremstiller lægemidler til behandling af 
hjerte- og karsygdomme ud fra fiskeolier med et højt indhold af omega 3-
fedtsyrer.  
 
Pronova BioPharma A/S er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen, listepunkt 
4.5: Fremstilling af farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s). 
Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Miljøcenter Roskilde (nu 
Miljøstyrelsen) den 1. oktober 2007. 
 
Pronova BioPharma A/S har den 20. juni 2013 sendt en ansøgning om øget 
genoprensning af fiskeolie, herunder opstilling af en ny 150 m3 lagertank og 
tilhørende rørføringer til opsamling af mellemprodukt fra de nuværende 
destillationer. Ansøgning er vedlagt som bilag A. Supplerende oplysninger er 
modtaget den 11. juli og 19. september 2013. 
 
Virksomheden ønsker at genoprense en af virksomhedens restfraktioner af 
fiskeolie ved re-destillation, dvs. ved at lede restfraktionen gennem den 
eksisterende destillationsproces en ekstra gang. Herved opkoncentreres de 
ønskede fedtsyrer, hvorved restfraktionen, der i dag anvendes som biobrændsel, 
kan anvendes som råvare til fremstilling af kosttilskud, f.eks. hos Pronova 
BioPharma A/S søsterfabrik i Norge.  
 
Den ansøgte produktionsændring medfører følgende ændringer på Pronova 
BioPharma A/S: 
 

 Opstilling af en ny 150 m3 tank lagertank med tilhørende rørføringer til 
opsamling af mellemprodukt fra de nuværende destillationer. Tanken 
opstilles i tankgrav O og bliver en kopi af tilsvarende tanke af samme 
størrelse, der i dag står i samme tankgrav. 
 

 Opstilling af tankvogn til opsamling af produktet efter destillation til 
videreforarbejdelse udenfor virksomheden. Tankvognen opstilles på 
eksisterende påfyldningsplads. 
 

 Ombygning af destillationsanlægget med ventilmatricer mv. til de nye 
rørsystemer. Selve destillationsprocessen ændres ikke. 
 

 Øget driftstid på destillationsanlægget og på kedelanlægget på ca. 4 %. 
 
Der vil ikke blive anvendt mere fiskeolie-råvare end hidtil, ligesom mængden af 
produceret lægemiddel vil være uændret. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at den ansøgte genoprensning af fiskeolie ikke kan 
påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter væsentlig, og at der derfor ikke 
skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets indvirkning på 
Natura 2000-områder. 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at den ansøgte genoprensning af fiskeolie kan 
rummes inden for den eksisterende VVM, der blev gennemført i 2007 i 
forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden. 
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Ansøgningen om genoprensning af fiskeolie er modtaget før den 7. januar 2014, 
og er derfor ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens krav om 
basistilstandsrapport.  
 
Denne miljøgodkendelse er en tillægsgodkendelse til den eksisterende 
miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte oprensning af fiskeolie 
og opstilling af tank med tilhørende rørsystemer kan gennemføres uden 
væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet.  
 
Miljøstyrelsen har samtidig revideret et vilkår om fristen for årlig indberetning af 
oplysninger, således at fristen fremover følger den nuværende frist for 
fremsendelse af grønt regnskab, og et vilkår om hyppighed af egenkontrol på 
kedelanlægget.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, ansøgning om 
miljøgodkendelse samt supplerende oplysninger af 11. juli og 19. september 2013, 
godkender Miljøstyrelsen hermed øget genoprensning af fiskeolie og opstilling af 
ny tank hertil.  
 
Miljøgodkendelsen og vilkår i forbindelse hermed (ændring af vilkår G1) 
meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens gældende miljøgodkendelse 
af 1. oktober 2007 og gives under forudsætning af at vilkår i denne godkendelse 
overholdes.  
 
Samtidig reviderer Miljøstyrelsen enkelte vilkår (vilkår C7 og J3) i godkendelsen 
fra 2007 med det formål at forbedre kontrollen med egen forurening og opnå et 
mere hensigtsmæssigt tilsyn. Denne ændring meddeles som påbud i henhold til § 
72, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven og er ikke omfattet af 8 års retsbeskyttelse.  
 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Affald 
 

Maksimale affaldsmængder og oplag 
 
Vilkår G1 i godkendelse af den 1. oktober 2007 ændres til følgende 
ordlyd, idet ændringen er markeret med kursiv skrift: 
 

G1 Der må ikke oplagres eller henlægges affald og biprodukter uden for 
godkendte oplagspladser og tanke.  

 
Følgende affaldstyper må oplagres i de maksimalt anførte mængder: 

 

Affaldstype EAK-kode Max. oplag 

 

Raffinering – sæbe 02 03 01 300 m3 

Stripning – let oliefraktion 

(Ny) 

02 03 01 150 m3 

Destillering – let oliefraktion 02 03 01 100 m3 

Destillering – tung oliefraktion 02 03 01 Til samme tank som 

for stripning 

Transesterificering – glycerol 02 03 03 50 m3 

Ureafældning – Urea Fat Fraction 

(UFF) 

02 03 01 600 ton 

Ureafældning – ethanol spild 02 03 01 30 m3 

Ureafældning – urea spildevand 02 03 01 50 m3 
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Blegning – brugt blegejord 02 03 01 60 ton 

Destillering – let oliefraktion 02 03 01 50 m3 

Destillering – rest 02 03 01 10 m3 

 (Den ny fraktion  Stripning – letoliefraktion  er markeret med kursiv skrift) 

 (Fraktionen Stripning – tung oliefraktion er bortfaldet) 

 
 
 

Luftforurening 
 
Vilkår C7 i godkendelse af den 1. oktober 2007 ændres til følgende 
ordlyd, idet ændringen er markeret med kursiv skrift: 
 
Kontrol af luftforurening 
 
Kedelanlæg 

C7 Virksomheden skal senest 12 måneder fra idriftsættelsen af kedelanlægget 
lade udføre præstationsmåling for NOx og CO til dokumentation for at 
emissionsgrænse- og B-værdierne i vilkår C5 og C6 er overholdt. 

 
 Ved præstationskontrol udtages 2 prøver af ca. 45 minutters varighed 

under driftsforhold, hvor emissionen må antages for at være maksimal. 
 
 Vilkår C5 er overholdt, når gennemsnittet af de 2 målinger er mindre end 

eller lig med emissionsgrænseværdien. 
 
 Målinger skal udføres som akkrediterede målinger og efter Miljøstyrelsens 

Luftvejledning nr. 2/2001. 
 
 Der skal herefter udføres en årlig præstationskontrol efter samme 

retningslinjer som anført ovenfor. Hvis resultatet af præstations-
kontrollen for hvert enkelt stof er under 85 % af emissionsgrænse-
værdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette eller disse 
stoffer.  

 
 

Indberetning/rapportering 
 

Vilkår J3 i godkendelse af den 1. oktober 2007 ændres til følgende ordlyd, 
idet ændringen er markeret med kursiv skrift: 

 
 Journal 
J3 Virksomheden skal hvert år sende oplysninger samt et resumé af 

journaloplysninger til tilsynsmyndigheden. 
 
 Resumeet skal forholde sig til om forudsætninger og vilkår for 

miljøgodkendelsen er overholdt. 
 
 Oplysningerne og resumé kan enten indgå i virksomhedens grønne 

regnskab eller sendes i særskilt rapport. 
 
 Følgende skal oplyses: 
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 Produktionsmængder, mængder af råvarer og hjælpestoffer og 

oplysning om det foregående års produktion 
 For hver type affald: Afleverede mængder og afleveringssted, for 

farligt affald oplyses desuden EAK-kode 
 Genanvendelse af affald (biprodukter) 
 Forbrug af energi og vand 
 Måleresultater og udledte mængder af stoffer relevante for 

eksternt miljø (luft, spildevand, støj, lugt) 
 Massebalance for organiske opløsningsmidler (VOC) 
 Oplag af råvarer pr. 1. januar 
 Oplag af hjælpestoffer pr. 1. januar 
 Oplag af affald og biprodukter pr. 1. januar 

  
 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden den 15. april. 
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.   
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1. Begrundelse for afgørelse 
 
Denne tillægsgodkendelse er meddelt på baggrund af en ansøgning fra Pronova 
BioPharma A/S med en beskrivelse og vurdering af de forventede miljø-
påvirkninger som følge af øget oprensning af fiskeolie. Miljøstyrelsen har 
vurderet, at Pronova BioPharma A/S i forbindelse med produktionsændringen 
har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge forureningen ved 
anvendelse af bedste tilgængelige teknik.     
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den øgede genoprensning af fiskeolie er godkendelses-
pligtig, da produktionsændringen kan give anledning til øget forurening i form af 
øgede emissioner fra kedelanlæg og øget spildevandsudledning.   
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er behov for at fastsætte yderligere 
vilkår til beskyttelse af jord og grundvand, idet den nye tank og placeringen af 
denne i tankgraven ved de nuværende tanke opfylder vilkår hertil i den 
eksisterende godkendelse. Tilsvarende er der ikke behov for at fastsætte vilkår til 
emissioner mv., idet virksomheden efter produktionsændringen fortsat skal 
overholde vilkårene i den nuværende miljøgodkendelse.  Vilkåret om 
oplagsmængder er dog ændret, så det kan rumme oplaget i den nye tank.   
 
Miljøstyrelsen vurderer, at produktionsændringen kan foretages uden at påføre 
omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet og uden væsentlige miljømæssige gener for de omkring-
boende, når vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes. Det er herunder vurderet, 
at den øgede genoprensning af fiskeolie kan ske inden for rammerne af den VVM, 
der blev udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden i 2007. 
Ligeledes er det vurderet, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter 
reglerne i habitatbestemmelserne, idet produktionsændringen ikke vil påvirke 
nærliggende naturområder og bilag IV-arter væsentligt.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Pronova BioPharma A/S er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan 
nr. 49B-1 med tillæg 1 og 2, vedtaget 23. marts 1982 og revideret 21. februar 1986 
og 11. oktober 1992. Dette er uændret i forhold til miljøgodkendelsen fra 2007.  
 
Virksomheden er i henhold til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 beliggende 
i rammeområde K06.E01. Dette områdes anvendelse er havneområde med kajer 
og transportanlæg samt virksomheder med naturlig driftsmæssig tilknytning til 
havnen eller havneområdet.  
 
Desuden er virksomheden omfattet af Miljøministeriets kommuneplantillæg 
(oktober 2007) med VVM-redegørelse vedr. produktion af lægemidler af fiskeolie 
i Kalundborg Kommune.  
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Habitatdirektivet 
Kalundborg Kommune har haft ansøgning om miljøgodkendelse i høring, og har 
udtalt sig om bilag IV-arter og Natura 2000-områder. Der henvises til afsnit 
3.4.1. 
 
Bilag IV-arter 
Kommunen forholder sig til bilag IV-arterne flagermus, marsvin, markfirben, 
spidssnudet frø og stor vandsalamander, og vurderer at disse ikke er knyttet til 
industriarealerne nær Pronova BioPharma A/S eller nær havnearealerne i 
Kalundborg. Ligeledes vurderer kommunen at bilag IV-arterne klokkefrø, 
strandtudse, grønbroget tudse og grøn mosaikguldsmed kun kendes fra lokale 
bestande fjernt fra industrianlæggene. 
 
Sammenfattende vurderer kommunen, at der ikke vil ske nogen påvirkning af 
bilag IV-arter i den aktuelle sag.  
 
Natura 2000-områder 
Kalundborg Kommune oplyser, at nærmeste Natura 2000-område nr. 166: 
Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord ligger ca. 2,25 km nordvest for 
Pronova BioPharma A/S anlæg. Natura 2000-området består af naturtype 1160: 
Større lavvandede bugter og vige. Kommunen oplyser, at der ikke i den statslige 
Natura 2000-plan er peget på trusler i forhold til bevarelse af marine naturtyper, 
ligesom Natura 2000-handleplanen ikke medtager indsatser i forhold til 
Kalundborg Fjord. Endelig bemærker kommunen, at Natura 2000-området ligger 
kyst til kyst mellem Asnæs og Røsnæshalvøerne og derfor gennemsejles af al 
trafik, der går ind i Kalundborg Havn. Kommunen anser en mulig udvidelse af 
trafikken til Pronova BioPharma A/S for uden betydning i denne sammenhæng. 
 
Sammenfattende vurderer kommunen, at eventuelle udvidelser på Pronova 
BioPharma A/S ikke vil være i konflikt med bevaringsmålsætning for Natura 
2000-området eller være i modstrid med aktuelle indsatser.  
 
På basis af ovenstående oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte 
genoprensning af fiskeolie ikke kan påvirke bilag IV-arter eller Natura 2000-
områder væsentligt, og at der derfor ikke skal foretages en nærmere 
konsekvensvurdering efter reglerne i habitatbekendtgørelsen. 
 
VVM  
Produktionen på Pronova BioPharma A/S er omfattet af bilag 1, punkt 6e i VVM-
bekendtgørelsen: ”Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i 
industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og 
funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske 
basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces.” 
 
I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden i 2007 blev der udarbejdet 
et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse.  Af VVM-redegørelsen fremgår, at 
fabrikken vil blive etableret i 2 faser, hvor fase 1 opfatter en produktion op til 
1300 tons produkt årligt, mens fase 2 vil indeholde en fordobling af 
produktionskapaciteten inden for 5 år. Vurderingen af emissioner mv. i VVM-
redegørelsen er således baseret på en produktionsstørrelse svarende til fase 2. 
Fase 2 er dog endnu ikke taget i brug, og da der er gået mere end 5 år siden 
meddelelse af miljøgodkendelsen, vil en udvidelse svarende til fase 2 kræve 
fornyet miljøgodkendelse.  
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Den ansøgte genoprensning af fiskeolie medfører ikke et forøget forbrug af 
fiskeolieråvare eller en forøget produktmængde, men der vil ske en forøgelse af 
driftstiden på destillationsanlæg og kedelanlæg på 4 % i forhold til det 
nuværende. Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte produktionsændring kan 
rummes inden for rammerne af den eksisterende VVM. 
 
3.2.2 Luftforurening 
Der er i den nuværende miljøgodkendelse fastsat vilkår om 
emissionsgrænseværdier og B-værdier for NOx og CO fra kedelanlægget (vilkår C5 
og C6), samt fastsat krav om målinger (vilkår C7). 
 
Pronova BioPharma A/S har senest foretaget målinger på kedelanlægget i januar 
2012. Såvel emissionsgrænseværdier som B-værdier var da overholdt med god 
margin, jf. nedenstående skema.  
 

 Emissioner Immisioner 

 Målt værdi 

mg/Nm3 

Emissions- 

grænseværdi 

mg/Nm3 

Immisions- 

koncentrations 

bidrag 

mg/m3 

B-værdi 

 

 

mg/m3 

CO <2 75 0,000193 1 

NOx, regnet som NO2 53 65 0,010 0,125 

 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Pronova BioPharma A/S også vil kunne 
overholde grænseværdierne, selv om driftstiden på kedelanlægget øges med op til 
4 %.  
 
Næste måling på kedelanlægget foretages ultimo 2013 og rapporteres i 
forbindelse med årsindberetning for 2013.  
 
3.2.3 Lugt 
Pronova BioPharma A/S oplyser, at den nye tank til fiskeolie-mellemprodukter 
vil blive forsynet med lugtventil og at afkastet vil blive ført til fabrikkens 
eksisterende fælles lugtrensningsanlæg. På denne baggrund vurderer 
Miljøstyrelsen, at der ikke vil komme forøget lugt fra virksomheden.  
 
I den eksisterende miljøgodkendelse er der fastsat grænseværdier for 
virksomhedens lugtbidrag i naboområder, ligesom der er stillet vilkår om at 
Miljøstyrelsen kan forlange at virksomheden får gennemført målinger og 
beregninger til dokumentation for at virksomheden overholder de fastsatte 
lugtgrænser. Dette vilkår er fortsat gældende. 
 
3.2.4 Spildevand, overfladevand m.v. 
Pronova BioPharma A/S oplyser, at der vil ske en mindre forøgelse af forbruget af 
vand indeholdende NaOH-opløsning til rensning af den nye lagertank og 
rørføringer. Dette vil blive neutraliseret i virksomhedens renseanlæg, før det 
ledes til Kalundborg Kommunes renseanlæg. Kalundborg Kommune er 
myndighed for denne udledning, Kommunen har ikke i forbindelse med høringen 
af ansøgningsmaterialet haft bemærkninger hertil.    
 
3.2.5 Støj 
Pronova BioPharma A/S oplyser, at trafikken til og fra virksomheden vil være 
uændret, så der vil ikke komme øget støjbidrag herfra. Miljøstyrelsen vurderer, at 
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den begrænsede udvidelse af driftstiden ikke vil medføre væsentlig forøget støj fra 
virksomheden.  
 
Der er i den nuværende miljøgodkendelse fastsat vilkår med støjgrænser og krav 
om måling af støjen, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet (vilkår F1 og 
F2). Disse vilkår vil fortsat være gældende.  
 
3.2.6 Affald 
Procesændringen på Pronova BioPharma A/S (re-destillationen) har til formål at 
sikre, at der kan ske en genanvendelse af fiskeolie i et biprodukt, der i dag sælges 
som biobrændsel. Efter re-destillationen fås et output af en let oliefraktion, der 
kan anvendes i f. eks. kosttilskud, og andelen af biprodukt, der afhændes som 
biobrændsel, reduceres. Der kommer således ikke mere affald fra produktionen, 
derimod nyttiggøres en større andel af de ønskede fedtsyrer fra fiskeolien.  
 
Oplagsmængder 
Den ændrede proces kræver, at der opstilles en ekstra tank på 150 m3 til 
opbevaring af mellemproduktet før redestillationen. Oplaget af fiskeolie på 
virksomheden vil derfor stige tilsvarende. I vilkår G1 i miljøgodkendelsen er 
anført grænser for det maksimale oplag af forskellige affalds- og biprodukter. For 
at muliggøre det øgede oplag, tilføjes vilkår G1 en ny fraktion ”Stripning – let 
oliefraktion”, og der tillades et maksimalt oplag på 150 m3 af dette, svarende til 
indholdet af den nye tank.  
 
Pronova BioPharma A/S har samtidig gjort opmærksom på, at den fraktion i 
skemaet i vilkår G1, der hedder ”Stripning – tung oliefraktion” ikke er relevant i 
forbindelse med oplagsmængder. Dette skyldes, at denne fraktion er selve 
hovedproduktet, som ledes videre i processen. Vilkår G1 ændres, så denne 
fraktion udgår.      
 
3.2.7 Overjordiske olietanke  
Som nævnt opstilles en ny tank på 150 m3 til opbevaring af mellemprodukt før re-
destillation. Tanken opstilles i tankgård O, sammen med 11 andre tanke på 50 – 
150 m3, der fortrinsvis indeholder forskellige fiskeoliefraktioner. Tanken bliver en 
kopi af de eksisterende 150 m3-tanke i samme tankgrav. Placeringen af den nye 
tank fremgår af ansøgningen i bilag A. 
 
Pronova BioPharma A/S oplyser, at tanken forsynes med overløbssikring og 
opstilles på nyt betonfundament i den lukkede tankgård. Tanken vil blive renset 
ca. hver anden måned, på samme måde som de eksisterende tanke, ved hjælp af 
CIP (Cleaning-in-place), hvor der vil blive anvendt vand og natriumhydroxid. 
Tanken tilkobles de eksisterende utillitysystemer (nitrogenanlæg, procesvarme-
anlæg, lugtrensningsanlæg og CIP-anlæg). Desuden etableres der rørføringer med 
pumpe til og fra bygning C, hvor re-destillationen foregår, ligesom der etableres 
rørforbindelser til den eksisterende påfyldningsplads ved tankpark P.  
 
Der er i den nuværende miljøgodkendelse fastsat vilkår om, at tanke til flydende 
råvarer, bi- og affaldsprodukter skal sikres mod overfyldning ved montering af 
enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm/sikring, der hindrer 
yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fuld (vilkår B7).  
 
Pronova BioPharma A/S har oplyst, at den nye tank vil blive forsynet med 
overløbssikring på samme vis som de eksisterende tanke i form af niveaumåler, 
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der reagerer og stopper indpumpningen. Miljøstyrelsen vurderer, at den nye tank 
opfylder kravet i vilkår B7.    
 
3.2.8 Jord og grundvand 
I den gældende miljøgodkendelse af 1. oktober 2007 er der fastsat vilkår til 
beskyttelse af jord- og grundvand. Ifølge vilkår B7 skal tanke med flydende 
råvarer, hjælpestoffer og affald opbevares på tæt opsamlingssted eller i tankgård, 
og opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder. 
Den nye tank vil blive opbevaret i eksisterende tankgård, hvor der i forvejen er 
tilsvarende tanke af samme størrelse. Kravet om tankgård og tilstrækkeligt 
opsamlingsvolumen er dermed opfyldt.  
 
Påfyldningspladsen, hvor den nye tankvogn til opsamling af produktet efter re-
destillation placeres, er forsynet med tæt belægning, afspærringsventil og afløb til 
proceskloaksystemet. Pronova BioPharma A/S oplyser, at rørføringer til 
tilkobling af tankvogn vil blive udformet så eventuelt spild fra rørstudse opsamles 
i tankgård eller påfyldningsplads. Miljøstyrelsen vurderer, at dette opfylder vilkår 
B3 i miljøgodkendelsen om at der skal etableres særlige læsseramper for tankbiler 
med råvarer, bi- og affaldsprodukter med afspærrings- og opsamlingsmulighed i 
tilfælde af spild og udslip til det ydre miljø.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for at fastsætte yderligere vilkår til 
beskyttelse af jord og grundvand.   
 
Basistilstandsrapport 
Ansøgningen om genoprensning af fiskeolie er modtaget før den 7. januar 2014, 
og er derfor ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens krav om 
basistilstandsrapport.  
 
3.2.9 Til og frakørsel 
Pronova BioPharma A/S oplyser, at trafik til og fra virksomheden vil blive 
uændret i forhold til den nuværende situation. 
 
3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er behov for nye vilkår for at forebygge 
driftsforstyrrelser og uheld.   
 
3.2.11 Bedst tilgængelige teknik 
Pronova BioPharma A/S oplyser, at virksomheden ved valg af pumper har taget 
udgangspunkt i BAT anført i BREF for energieffektivitet. Det vil sige, at 
pumpernes kapacitet bliver bestemt ud fra det beregnede behov og uden variabel 
hastighedsstyring, da flowet bliver konstant. Rørdesignet vil blive udført uden 
unødvendige drejninger og med et minimum af ventiler. Miljøstyrelsen finder 
ikke behov for at fastsætte vilkår vedr. BAT. 
 

3.3 Ændring af vilkår om egenkontrol 
 
Vilkår C7  
I vilkår C7 er fastsat krav om at virksomheden senest 12 måneder efter 
idriftsættelse af kedelanlægget skal lade udføre præstationsmåling for NOx og CO 
til dokumentation for at emissionsgrænseværdierne og B-værdierne i vilkår C5 og 
C6 er overholdt. I vilkåret er anført, at tilsynsmyndigheden dog højst én gang 
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årligt kan forlange, at virksomheden bekoster nye målinger i afkastet fra 
kedelanlægget og OML-beregninger.  
 
Der er således ikke lagt op til, at der skal foretages regelmæssige målinger, med 
mindre tilsynsmyndigheden kræver det. 
 
Ifølge bilag 9 til ansøgning om miljøgodkendelse er der installeret 2 x 5,7 MW 
naturgasfyrede dampkedler hos Pronova BioPharma A/S.  
 
Ifølge 1. supplement til Luftvejledningen anbefales at hyppigheden af 
præstationskontrol for NOx og CO fra gas- og gasoliefyrede anlæg med en indfyret 
effekt på 5 MW til 30 MW er 2 år under forudsætning af, at resultatet af 
præstationskontrollen udgør 85 % eller mindre af grænseværdierne. I modsat fald 
skal der foretages årlig kontrol. Denne anbefaling er udmøntet i forslag til 
standardvilkår for listepunkt G 201: Kraftproducerende anlæg, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet 
indfyret effekt på mellem 5MW og 50 MW. 
 
Miljøstyrelsen har ved brev af 10. juni 2011 orienteret Pronova BioPharma A/S 
om dette, og Pronova BioPharma A/S foretager præstationskontrol med denne 
hyppighed.  For god ordens skyld ændres vilkåret, så det er i overensstemmelse 
med 1. supplement til Luftvejledningen og standardvilkårene for listepunkt G201.  
Ændringen af vilkår foretages i henhold til § 72, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.  
 
Vilkår J3 
I vilkår J3 er fastlagt krav om årlig fremsendelse af oplysninger og resumé af 
journaloplysninger til tilsynsmyndigheden. Oplysningerne og resumé kan 
eventuelt indgå i virksomhedens grønne regnskab. Fristen for fremsendelse er 
fastsat til den 1. april. 
 
Siden meddelelse af godkendelsen er reglerne for indberetning af grønt regnskab 
ændret. Ifølge § 19, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse 
virksomheders afgivelse af miljøoplysninger skal virksomhederne fremsende 
udkast til grønt regnskab, så det er tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 uger 
efter miljødataperiodens afslutning. Pronova BioPharma A/S regnskabsår følger 
kalenderåret, så de 14 uger svarer til omkring den 8. april. Miljøstyrelsen ændrer 
derfor fristen i vilkår J3 til den 15. april for oplysninger, der ikke medtages i det 
grønne regnskab.  
   

3.4 Udtalelser/høringssvar 
 
3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ansøgningen har været i høring hos Kalundborg Kommune. Kommunen har den 
15. august 2013 meddelt, at kommunen ikke har nogen bemærkninger 
vedrørende de i høringsbrevet angivne forhold eller andet i forbindelse med 
genoprensning af fiskeolie. Kommunen har efterfølgende i mail af 5. september 
uddybet svaret for så vidt angår bilag IV-arter og Natura 2000-områder.    
 
Bilag IV-arter 
”Kommunens kendskab til Bilag IV arter er begrænset, derfor kan det primært 
komme på tale at beskrive mulig påvirkning af de relativt vidt udbredte arter af 
flagermus, desuden marsvin, markfirben og padderne spidssnudet frø og stor 
vandsalamander. 
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Yderligere fire Bilag IV arter, klokkefrø, strandtudse, grønbroget tudse og grøn 
mosaikguldsmed, kendes i dag kun fra lokale bestande på Nekselø, spidsen af 
Røsnæs, Flasken og Eskebjerg Enghave, fjernt fra industrianlæggene. Disse arter 
er derfor ikke relevante i denne sammenhæng. 
 
Hvad angår pattedyrene skønnes hverken marsvin eller flagermus-arterne at 
være knyttet til industriarealerne nær Pronova BioPharma A/S. Deres levesteder 
(raste- og yngleområder) må formodes at befinde sig andre steder i kommunen, 
flagermus kan dog muligvis anvende især ældre industribygninger hvor der findes 
hulninger mv., hvilket ikke påvirkes af Pronova, der har til huse i nye bygninger. 
Om de foretager fouragering langs f.eks. havnekanter vides ikke, men en sådan 
aktivitet ses ikke at blive hindret eller ændret ved Pronovas virksomhed, 
fourageringsområder er for øvrigt heller ikke reguleret af habitatdirektivet.  
 
Markfirben findes længere ude af Røsnæs' sydvendte kyst og der er givetvis også 
bestande på Asnæs, der er dog ingen iagttagelser fra selve Kalundborg by og der 
findes formentligt ikke nogen egnede levesteder nær havnearealerne i 
Kalundborg. 
 
Det samme gør sig gældende for spidssnudet frø og stor vandsalamander, der evt. 
kan yngle i små vandhuller nærmere ved Kalundborg by, men næppe har nogen 
levesteder i eller nær de industribassiner der findes på havnearealerne. 
 
Alt i alt vurderes der ikke at ville ske nogen påvirkning af Bilag IV-arter i den 
aktuelle sag.” 
 
Natura 2000-områder 
”Nær Pronova BioPharma A/S er findes Natura 2000-område nr. 166: Røsnæs, 
Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord. Natura 2000-områdets østlige afgrænsning 
ligger som nærmest ca. 2,25 km nordvest for Pronovas anlæg og består her og i 
den øvrige fjord af naturtype 1160: Større lavvandede bugter og vige. 
 
Der er ikke i den statslige Natura-2000-plan peget på nogle trusler i forhold til 
bevarelse af marine naturtyper, ligesom der ikke er fastlagt nogen målsætning for 
den aktuelle marine naturtype 1160 eller for marine naturtyper i det hele taget. 
Dette afspejles af Natura 2000-handleplanen, der ikke medtager nogen indsatser 
i forhold til Kalundborg Fjord. 
 
Det skal bemærkes at Natura 2000-området ligger kyst til kyst mellem Asnæs- og 
Røsnæshalvøerne og derfor gennemsejles af al trafik der går ind i Kalundborg 
Havn, ca. 3000 anløb/år (tal fra 2011, refereret i Natura 2000 Screening, High-
speed Catamaran Ferry Dolphin Jet, Aarhus-Kalundborg - Potential Impacts on 
Natura 2000 Sites, Kattegat-ruten A/S juli 2012). En mulig udvidelse af trafikken 
til Pronova må i denne sammenhæng anses for at være uden betydning. 
 
Eventuelle udvidelser på Pronova ses derfor ikke at være i konflikt med 
bevaringsmålsætning for Natura 2000-området eller at være i modstrid med 
aktuelle indsatser.” 
 
3.4.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden den 10. juli 
2013. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 
Pronova BioPharma A/S har haft udkast til godkendelse til høring. Virksomheden 
har ikke haft bemærkninger til udkastet. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.   
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse og vilkårsændring 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 1. 
oktober 2007 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.  
 
I godkendelsen er desuden revideret vilkår J3 om frist for fremsendelse af 
oplysninger og resumé af journaloplysninger og vilkår C5 om hyppighed af 
præstationskontrol på kedelanlæg. Disse vilkår er revideret for at forbedre 
kontrollen med egen forurening og opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. Ændring 
af vilkår meddeles i henhold til § 72, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven og er ikke 
omfattet af retsbeskyttelse. 
  
4.1.2 Listepunkt 
Pronova BioPharma A/S er omfattet af listepunkt 4.5 Fremstilling af 
farmaceutiske produkter, herunder mellemprodukter (s) i godkendelses-
bekendtgørelsen1. 
 
4.1.3 BREF 
Pronova BioPharma A/S er omfattet af BREF-dokumentet for organiske 
finkemikalier, der er tilknyttet virksomhedens hovedlistepunkt. Ligeledes kan 
BREF´en for levnedmiddelindustrien (Food, Drink and Milk) være relevant for 
produktionen.  
 
Herudover er virksomheden omfattet af en række tværgående BREF´er, herunder  

 Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer 
 Emissioner fra oplagring 
 Generelle overvågningsprincipper 
 Industrielle kølesystemer 
 Energieffektivitet 

 
4.1.4 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet samtidig med den gældende miljøgodkendelse 
af 1. oktober 2007. 
 
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-
konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, det vil 

                                                             
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af 

listevirksomhed 
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her sige BAT-konklusionen for organiske finkemikalier, dog senest 8 år efter 
virksomheden er godkendt første gang.  
 
4.1.5 Risikobekendtgørelsen 
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.6 VVM-bekendtgørelsen  
Produktionen på Pronova BioPharma A/S er omfattet af bilag 1, punkt 6e i VVM-
bekendtgørelsen: ”Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlæg til fremstilling i 
industriel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og 
funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske 
basisprodukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces.” 
 
I forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden i 2007 er der udarbejdet et 
kommuneplantillæg med VVM-redegørelse. Miljøstyrelsen vurderer, at den 
ansøgte produktionsændring kan rummes inden for rammerne af denne VVM-
redegørelse. Der henvises til afsnit 3.2.1. 
 
4.1.7 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000-områder og bilag IV-arter og er 
derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at den ansøgte udvidelse ikke vil kunne påvirke bilag 
IV-arter og at udvidelsen ikke vil være i konflikt med bevaringsmålsætning for 
Natura 2000-området eller i modstrid med aktuelle indsatser. Der skal derfor 
ikke foretages konsekvensvurdering efter reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der 
henvises til afsnit 3.2.1 og afsnit 3.4.1. 
 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 
Ud over denne godkendelse gælder nedenstående miljøgodkendelse fortsat: 

 Miljøgodkendelse af 1. oktober 2007 til produktion af lægemidler af 
fiskeolie i Kalundborg Kommune 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Kalundborg 
Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt 
afledning af spildvand til det kommunale spildevandsrenseanlæg. 
 

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 
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En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 1. november 2013 inden kl. 16.00. 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. 
 
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 
 
Kalundborg Kommune (kalundborg@kalundborg.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
Embedslægeinstitutionen (sjl@sst.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
Dansk Ornitologisk Forening (dof@dof.dk) 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 

Bilag B: Lovgrundlag - Referenceliste 
 
 
 
  
      
 
 













 



Bilag B: Lovgrundlag – Referenceliste 

 

 

Love  

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

Bekendtgørelser 

Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 med senere ændringer om godkendelse af listevirksomhed 
(Godkendelsesbekendtgørelsen) 
 
Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen) 

 
Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Habitatdirektivet (Habitatdirektivet) 
 
Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger  

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen) samt 1. 
supplement af 30. september 2003 hertil  
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