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1.  INDLEDNING 
 
Miljøstyrelsen har besluttet at revurdere Novozymes A/S eksisterende miljøgodkendelse for 
virksomhedens samlede fabriksområde i Kalundborg, i overensstemmelse med § 44, stk. 1 i 
godkendelsesbekendtgørelsen1.  
 
Novozymes A/S i Kalundborg består af en række forskellige anlæg, som 
godkendelsesmyndigheden tidligere har godkendt særskilt i en overordnet 
hovedgodkendelse til Novozymes’ fabriksområde samt delgodkendelser til de enkelte 
fabriksanlæg. Denne afgørelse erstatter både virksomhedens hovedgodkendelse samt 
delgodkendelserne for samtlige anlæg, med undtagelse af virksomhedens rense- og 
slambehandlingsanlæg (Miljøteknik).  
 
Nærværende afgørelse omfatter desuden godkendelse af ombygning af 
granuleringsfabrikken EC, ansøgt 28. sept. 2012.  
 
Novozymes A/S er en bioteknologisk virksomhed, som udvikler og producerer industrielle 
enzymer til brug i bl.a. vaskemidler, fødevarer og tekstilindustrien ved hjælp af 
genmodificerede mikroorganismer. Novozymes A/S blev etableret i år 2000, hvor det 
daværende Novo A/S blev opdelt i tre selskaber: Novozymes A/S, medicinalvirksomheden 
Novo Nordisk A/S, som producerer bløder- og diabetesmedicin samt holdingselskabet 
Novo A/S. Holdingselskabet Novo A/S er hovedaktionær i begge virksomheder, og 
tilsammen udgør de tre virksomheder Novogruppen.  
 
Novozymes A/S har hovedsæde i Bagsværd og beskæftiger ca. 6.000 medarbejdere i 30 
lande. Novozymes og Novo Nordisk er i Kalundborg beliggende i Novogruppens 1 km2 store 
fabriksområde i udkanten af Kalundborg by. Her beskæftiger Novozymes ca. 600 
medarbejdere. Virksomheden producerer i døgndrift.  
 
Novozymes A/S i Kalundborg råder over følgende faciliteter: 
 

• Produktionsfaciliteter til gæring (bygning BC/BD)  
Her dyrkes mikroorganismerne i store tanke ved gæring (fermentering) af 
næringsstoffer – primært landbrugsprodukter som sukker og mel – tilsat ilt og 
forskellige hjælpestoffer. Ved gæring producerer mikroorganismerne enzymer, som 
udskilles i kulturvæsken. 

• Oprensningsfabrikker (bygning AD-PO, AC og BE) 
Her opkoncentreres/oprenses enzymerne fra kulturvæsken. Det sker gennem en 
række trin, herunder flokkulering, filtrering, centrifugering, inddampning m.m., 
afhængigt af produktet. Det oprensede koncentrat stabiliseres vha. 
tilsætningsstoffer. 

• Granuleringsfabrik (bygning EC), herunder faciliteter til pakning af tørre 
enzymprodukter  
Her gøres enzymerne klar til salg som fast produkt (granulat) 

• Faciliteter til påfyldning af flydende enzymprodukter (BE) 
• Hjælpefaciliteter i form af laboratorier (bygning AA og AX), lagre (bygning FE), 

parkeringsplads til containere, administration m. m.  

1 Bekendtgørelse nr. 1454 af 20. dec. 2012 om godkendelse af listevirksomheder. 

 3 

                                                



  

 
Novozymes A/S ejer og driver desuden et spildevands- og slambehandlingsanlæg 
(Miljøteknik), som dog ikke er omfattet af denne revurdering. Her modtages spildevand og 
slam fra både Novozymes og Novo Nordisks produktion. De store mængder næringsrig 
biomasse fra slambehandlingsanlægget anvendes i restproduktet Novogro30®, som 
anvendes som gødningsmiddel. I forbindelse med virksomhedens spildevandsanlæg er i 
2012 tillige opført et biogasanlæg, som forventes idriftsat i 2013. Biogasanlægget er 
godkendt af Miljøstyrelsen Roskilde ved påbud om nye egenkontrolvilkår den 15. dec. 2010. 
 
Novozymes A/S er miljøcertificeret efter ISO 14001 og energicertificeret efter ISO 50000. 
Udover virksomhedens betydelige forbrug af energi og vand, er de væsentligste direkte 
miljøpåvirkninger fra Novozymes luftforurening i form af støv, enzymstøv, lugt samt støj.  
 
Formålet med revurderingen er bl.a. at gennemgå den samlede virksomhed og dens 
miljøpåvirkninger for at sikre, at virksomhedens drift baseres på bedste tilgængelige 
teknologi (BAT), og at vilkårene i godkendelserne er i overensstemmelse med gældende 
lovgivning og praksis. 
 
Med revurderingen er de eksisterende lempede vilkår for emission og 
immissionskoncentrationsbidrag (B-værdi) af enzymstøv fra virksomheden videreført. 
Derudover er der i revurderingen meddelt skærpede vilkår for lugt og støj. Nye vilkår for 
lugt træder i kraft 1. januar 2015 og nye vilkår for støj træder i kraft 1. januar 2016.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Nærværende afgørelse omfatter revurdering af en række af virksomhedens 
miljøgodkendelser, som er mere end 8 år gamle samt miljøgodkendelse af etablering af nye 
afkast i granuleringsfabrikken EC. 
 
Miljøgodkendelse 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 samt bilag A2, godkender Miljøstyrelsen ændringen 
af granuleringsfabrikken i bygning EC, herunder etablering af nye afkast. 
 
Miljøstyrelsen har ikke fastsat særskilte vilkår for disse ændringer, men godkendelsen gives 
under forudsætning af, at øvrige vilkår overholdes. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i Miljøbeskyttelsesloven2. 
 
Revurdering 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget revurdering og 
administrativ sammenskrivning af følgende af virksomhedens miljøgodkendelser: 
 

• Miljøgodkendelse til enzymoprensningsfabrik BE, Vestsjællands Amt, 4. sept. 1996 
• Miljøgodkendelse til enzymoprensning AC/AD, Vestsjællands Amt, 11. aug. 1997 
• Miljøgodkendelse til enzymgæringsfabrik bygning BC/BD, Vestsjællands Amt, 2001 
• Miljøgodkendelse til granulering, bygning EC af 13. aug. 2001. 
• Miljøgodkendelse, vilkår for fabriksområdet, Vestsjællands Amt, 27. juni 2002 

 
Godkendelserne bortfalder ved ikrafttrædelse af denne afgørelse. Vilkår fra godkendelserne 
samt efterfølgende meddelte vilkårsændringer er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved 
påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye 
vilkår ved påbud efter lovens § 41. Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret 
redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. 
  
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i 
miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen, med 
mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller at afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) 
eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2 Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 
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2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1 Godkendelse af planlagte ændringer i bygning EC bortfalder, hvis det ansøgte ikke er 

etableret/gennemført inden 3 år fra godkendelsens dato. De planlagte ændringer er 
beskrevet i bilag A2. 

 
A2  Miljøgodkendelsens tekst skal til enhver tid være tilgængelig for relevante 

medarbejdere. Hvor det er muligt anvendes virksomhedens miljøledelsessystemer til 
styring af godkendelsens vilkår. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften. 
  

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes senest 14 dage efter ændringen er 
indtrådt. 

Indretning og drift 
B1 Procesafkast fra produktionsanlæg samt laboratorier med betydende emission skal 

ved nyetableringer og ombygning forsynes med målestudse, som beskrevet i 
Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, 2001. Ved krav om målinger fra afkast uden 
målestuds skal der etableres målestuds. 

 
B2 Procesafkast skal være udført således, at afkastluften kan spredes frit ved at 

procesafkastet er ført mindst 1 meter over tag og er opadrettet. 
 
B3○ Følgende procesafkast med emission af støvende hovedgruppe 1-stoffer skal 

forsynes med absolutfilter som er minimum klasse H13 efter DS/EN 1822. 
  

Afkast Placering 
Proces AC nordvest 
Proces AD nordvest 
Proces - SCO (kabiner, pakkelinier, punktudsug) BE øst 
Proces - SCO påslag BE øst 
Tørrebed EC tårn øst 
Kølebed EC tårn øst 
Fraktionsmølle filter EC tårn syd 
Saltcoater GT bygning vest, EC 
Mikrogranulering fluidbed Mikro gran nord, EC 
Mikrogranulering procesudsug Mikro gran syd, EC 
Lab-bænke og kabine ved aftapning tårn Servicehal syd, EC 
Blendanlæg fluidbed Servicehal nord, EC 
Blendanlæg procesudsug Servicehal nordEC 
Nyt pulverkonc. system – transportluft Tårn, EC 
Nyt pulverkonc. system – støvsugeranlæg Nyt tømmeanlæg nord, EC 
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B4  Gæringsluften fra gæringstanke fra bygning BC/BD skal ledes igennem forrensning 
samt biofilter. Virksomheden skal ved et effektivt tilsyn og driftskontrol sikre, at 
forrensning samt biofilter fungerer optimalt. Der skal foreligge en procedure for 
driftskontrollen samt retningslinjer for nødvendige handlinger i tilfælde af fejl eller 
havari på det forureningsbegrænsende udstyr. 

 
B5○  Procesafkast med emission af enzymstøv, som ikke har absolutfiltrering, skal 

passere effektive filtre, som sikrer at emission- og immissionsgrænser for enzymstøv 
kan overholdes. 

 
B6○ Emissionsbegrænsende udstyr må ikke tages ud af drift, mens der er produktion på 

det pågældende anlæg, uden at tilsynsmyndighedens forinden er orienteret herom. 
 

B7○ Produktions- og pilotanlæg skal anmelde anvendelse af nye stoffer til 
godkendelsesmyndigheden. 

Anmeldelsen af nye produktionsråvarer/stoffer skal ske forudgående for: 

a) Anvendelse af mere end 1 kg af et stof, der 1) er på REACH kandidatliste3 2) er på 
Miljøstyrelsens Liste Over Uønskede Stoffer4 eller 3) efter CLP-forordningen5 
skal mærkes  

 
o ”Akut giftig” 
o ”Miljøfare”  

 
b) Anvendelse af mere end 25 kg/år af alle andre stoffer, der er mærkningspligtige 

efter CLP-forordningen, undtagen stoffer der alene skal mærkes ”Ætsende”, 
”Brandfarlig” eller ”Brandnærende”.  

 
Ved forudgående anmeldelse må de nye stoffer ikke tages i brug inden ændringen er 
vurderet af godkendelsesmyndigheden. 
 
En forudgående anmeldelse skal oplyse om: 

 
• Stofnavn og CAS-nr. 
• Klassificering og mærkning 
• Forekomst på B-værdilisten, Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 

(LOUS) og REACH’ kandidatliste 
• Tilstandsform 
• Forbrugsramme 
• Anvendelses- og oplagringssted 
• Maksimalt oplag 

3 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006  
om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om  
oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af  
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets  
direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF   
4 Listen over uønskede stoffer 2009. Orientering fra Miljøstyrelsen 3, 2010. 
5 Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. dec. 2008 om klassificering, mærkning og 
emballering af stoffer og blandinger. 
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• Afkast nr. og emissionsbegrænsende foranstaltninger 
• Bortskaffelsesmetode 

  
 En anmeldelse skal også indeholde en vurdering af stoffets påvirkning af det 

eksterne miljø og forholdet til de gældende vilkår. Hvis stoffet/produktet er på listen 
over uønskede stoffer, kandidatlisten eller er omfattet af VOC-bekendtgørelsens6 § 3 
skal anmeldelsen desuden ledsages af en vurdering af muligheden for anvendelse af 
renere teknologi og/eller substitution.  

  
 For alle andre stoffer skal anmeldelse senest ske samtidig med rapporteringen af det 

årlige forbrug.  
  
 Produktions- og pilotanlæg skal registrere forbruget af råvarer og hjælpestoffer og 

rapportere det årlige forbrug til tilsynsmyndigheden jf. vilkår J4. 
 
B8 Novozymes A/S skal løbende arbejde med at substituere, udfase eller reducere 

anvendelsen af stoffer, der optræder på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og 
EU’s kandidatliste. Novozymes A/S skal redegøre for arbejdet hvert 3. år i 
forbindelse med årsrapportering. 

 
B9 Farvemarkeringer af åbne riste til identifikation af ledninger for regnvand, 

processpildevand og biomasse skal forefindes og løbende vedligeholdes. 

Luftforurening 
Oversigt over primære og sekundære kilder 

C1○  Der skal inden 3 måneder efter revurderingen er meddelt udarbejdes en samlet liste 
over alle procesafkast fra virksomhedens produktionsanlæg og pilot plants. 
Procesafkastene skal være opdelt i betydende kilder (primære) og mindre betydende 
kilder (sekundære), for henholdsvis total støv, enzymstøv og lugt. 

 
De primære kilder for total støv og enzymstøv er afkast, der indeholder mere end 10 
% af den relevante vejledende massestrømsgrænse før rensning. De primære kilder 
for lugt er kilder, der kan have betydning for lugtoplevelsen udenfor matrikler hvor 
Novogruppen driver virksomhed. 

 
De sekundære kilder for total støv og enzymstøv er afkast, der udsender mindre end 
eller lig med 10 % af den vejledende massestrømsgrænse for den samlede 
virksomhed. De sekundære kilder for lugt er afkast, der kun har betydning for 
lugtoplevelsen indenfor matrikler, hvor Novogruppen driver virksomhed. 
 
Listen over procesafkast skal holdes opdateret og fremsendes til tilsynsmyndigheden 
på forlangende. 

 
Emissionsgrænser for støv 

C2○ Emissionen af stoffer i primære afkast må ikke overskride de anførte grænseværdier, 
målt som timemiddelværdier. 

6 Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske 
opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg, bek. nr. 350 af 29. maj 2002. 
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Afkast fra Stof Emissionsgrænse 
(mg/Nm3) 

Bygning BC 

Støv, ikke-reaktivt 
 
Uorganisk støv, kl. 
III 
 
Allergifremkaldende 
landbrugsprodukter 

10 
 
5 
 
 
2,5 

 
Bygning AC 
 

Støv, ikke-reaktivt 
 
Kiselgur 

10 
 
5 

Bygning BE 
Støv, ikke-reaktivt 
 
Kiselgur 

10 
 
5 

Bygning EC 

Støv, ikke-reaktivt 
 
Uorganisk støv, kl. 
III 

10 
 
5 
 

 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden 
udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas). 

 
Immissionskoncentration for støv 

C3○ Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-
værdier): 

 

Stof B-værdi 
(mg/m3) 

Inert støv (<10 µm) 0,08 
Landbrugsprodukter 
(allergene) 0,02 

Kiselgur 0,005 

Natriumhydroxid 0.005 

Cu-forbindelser 0.01 

Zn-forbindelser 0,06 

Mn-forbindelser 0,001 
 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens 

område. 
 

Grænseværdier for enzymstøv 
C4 Følgende grænseværdier må ikke overskrides. 
 

Afkast Emission1 
(microgram/Nm3) 

BC/BD 50 

AC, BE 2 

1. Det maksimalt tilladelige indhold i afkastluft. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas).  
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Kontrol af luftforurening 

C5 Novozymes A/S skal foretage egenkontrolmålinger af enzymstøv i følgende primære 
procesafkast uden absolutfiltrering.  

 
Afkast Emissionsmålinger/år 
Biofilter, bygning BC/BD 12 
Scrubber, bygning BE 4 
Cyklon/posefilter, bygning AC 1 

 
Målinger skal foretages i forbindelse med produktion af enzymet Savinase.  

 
Hvis der måles emissioner højere end 50 microgram/Nm3 skal tilsynsmyndigheden 
straks orienteres. Resultatet af alle årets målinger fremsendes sammen med 
årsrapport.  
 
Der skal endvidere foretages en årlig OML-beregning af 
immissionskoncentrationsbidraget for enzymstøv. Input-koncentrationen i 
beregningerne skal være gennemsnittet af årets målinger. 

 
C6○ Senest 3 måneder efter at revurderingen er meddelt, skal virksomheden fremsende 

forslag til et måleprogram, til dokumentation af emissionsgrænser for støv i vilkår C2 
er overholdt. Måleprogrammet skal være udført senest 9 måneder efter 
tilsynsmyndighedens accept af programmet. 
 
Dokumentationen skal inden 3 måneder efter at målingerne er gennemført, sendes 
til tilsynsmyndigheden, sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. Tilsynsmyndigheden skal dog underrettes hurtigst muligt, hvis en 
emissionsgrænseværdi overskrides. 
 
Kontrolmålinger skal udføres som kontinuerte målinger eller præstationsmålinger 
efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens luftvejledning. Præstationsmålinger skal 
udføres under forhold, hvor emissionen kan antages at være maksimal og der skal 
udføres mindst 3 målinger af én times varighed. Kontinuerte målinger udføres over 
mindst et døgn eller en produktionscyklus og betragtes som fortløbende 1-times 
målinger. Målinger skal udføres af et akkrediteret firma eller et firma som er 
accepteret af tilsynsmyndigheden.  

 
Emissionsgrænseværdien anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 
enkeltmålinger (1-times målinger) er mindre end eller lig med 
emissionsgrænseværdien. 

 
Krav til luftmåling 

C7○ Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være 
akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske 
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Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, 
som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Stof Analysemetode 

Støv MEL-02 

Uorganiske metaller MEL-08a 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret 
dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være 
overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-
værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med 
B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
dokumentation. Hvis vilkår ikke er overholdt skal virksomheden som opfølgning 
fremsende en handlingsplan til myndigheden. Udgifterne hertil afholdes af 
virksomheden. 
 
Målinger af uorganisk støv 
Der kan anvendes målinger af ikke-reaktivt støv til dokumentation af overholdelse af 
emissionsgrænseværdi for uorganisk støv (fortrinsvis mangan-, kobber- og 
zinkforbindelser). En påvist emission på mindre end 5 mg/Nm3 vil dokumentere 
overholdelse af emissionsgrænseværdi og denne emission vil kunne anvendes i 
OML-beregninger for vurdering af immissionskoncentrationsbidrag. Hvis 
emissionen er større end 5 mg/Nm3 skal der måles specifikt for de pågældende 
forbindelser. 
 
Luftvejledningen  
Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i 
overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 
Kontrol og vedligehold af filtre 

C8 Luftfiltre på procesafkast skal kontrolleres og vedligeholdes regelmæssigt og 
virksomheden skal have skriftlige procedurer herfor. Procedurer bør bl.a. baseres på 
producentens/leverandørens anvisninger og indeholde retningslinjer for drift og 
vedligehold af det enkelte filter/filtertype, herunder intervaller for kontrol og 
udskiftning af det enkelte filter. Instrukser for drift og vedligehold af filtre skal være 
lettilgængelige for det relevante personale.  

 
 Resultater af lækagetest, evt. reparationer, udskiftning af filtermateriale mv. samt 

oplysninger om evt. forekommende driftsforstyrrelser ved filtret, skal registreres. 
Oplysningerne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden samt på forlangende tilsendes i kopi. 
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C9   Højeffektive luftfiltre (HEPA-filtre) skal altid kontrolleres for lækage senest 10 

arbejdsdage efter montering og reparation. Kontrol af HEPA-filtre foretages på 
forlangende og altid, når filtret har været afmonteret, udskiftet eller på anden måde 
justeret eller repareret, dog mindst en gang om året.  

 
Kontrol af HEPA-filtre skal udføres som en totallækagetest efter afsnit B.6.4 i ISO 
14644-3 samt de af Miljøstyrelsen anbefalede tilføjelser og præciseringer hertil, jf. 
bilag til 5. supplement til Luftvejledningen. Der bør anvendes en polydispers 
testaerosol nævnt i afsnit C.6.4 i ISO 14644-3, f.eks. polyalpha olefin. Acceptkriteriet 
er 0,05 %. Lækagetesten skal udføres af et akkrediteret firma/en certificeret person 
eller et firma/en person som tilsynsmyndigheden kan acceptere. 

 
 Kontrolregel: 

Lækagen beregnes på baggrund af middelkoncentrationer før og enkeltmålinger (evt. 
fra scanning af filteroverfladen) efter filtret: 

 
 Lækage = (Cefter filter / Cfør filter) × 100 %, hvor  
 
 Cefter filter = koncentrationen i hvert målepunkt efter filter (μg/l) 
 Cfør filter  = middelkoncentrationen før filter (μg/l) 
 

HEPA-filtret er i orden hvis doseringskravet er opfyldt og lækagen i hvert målepunkt 
er mindre end eller lig med 0,05 %. Hvis dette ikke er opfyldt skal HEPA-filtret 
udskiftes og kontrolleres igen indenfor 10 arbejdsdage. 
 
Dokumentation for kontrol af HEPA-filtre inkl. filtercertifikat skal forevises eller 
fremsendes på tilsynsmyndighedens forlangende. Dokumentationen skal være 
tilgængelig i hele filtrets levetid, dog mindst 5 år. 
 
Testresultater skal medtages i den årlige rapportering, jf. vilkår K4. 
 

C10○  B-værdier for støv skal overholdes udenfor matrikler, hvor Novo Gruppen driver 
virksomhed. Hvis en virksomhed træder ud af Novo Gruppen eller en matrikel 
sælges eller udlejes til en virksomhed udenfor Novo Gruppen, skal B-værdierne 
således med en passende tidsfrist overholdes på disse matrikler. 

Lugt 
Lugtgrænse 

D1○ Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 20 LE/m3 ved 
boligområder. Vilkåret gælder frem til 31. december 2014.  

 
Efter 1. januar 2015 må virksomheden ikke give anledning til et lugtbidrag på mere 
end 15 LE/m3 ved boligområder. 

 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

D2 Virksomheden skal én gang årligt ved målinger og beregninger dokumentere, at 
grænseværdien for lugt i vilkår D1 er overholdt. 
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Dokumentationen kan fremsendes med den årlige rapportering. Dog skal 
overskridelser af lugtvilkår rapporteres til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter 
målingerne er gennemført. Oplysninger om driftsforholdene under målingen 
medsendes. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være 
akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er 
medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad 
MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra 
Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. Det 
aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Der 
korrigeres for midlingstid ved at multiplicere emissioner med 7,8. Beregningerne 
udføres med data der er korrigeret for følsomhedsfaktor.  
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal 
beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 
enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal 
der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre 
end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af 
måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig 
med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og 
beregning. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Hvis vilkår ikke er overholdt 
skal virksomheden som opfølgning fremsende en handlingsplan til myndigheden. 

Spildevand 
E1 Al processpildevand fra virksomheden skal ledes til Novozymes eget rensningsanlæg 

(Miljøteknik). Kasserede gæringer og slam fra rensningsfabrikkerne skal tilledes 
virksomhedens slambehandlingsanlæg. 

 
Sanitært spildevand skal ledes direkte til Kalundborg Kommunes rensningsanlæg.  
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Øvrige vilkår for spildevand og slam fremgår af miljøgodkendelse af Miljøteknik. 

Støj 
Støjgrænser 

F1○ Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til 
støjbelastningen i referencepunkter overstiger nedenstående grænseværdier. De 
angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i 
dB(A). 

 
Referencepunkt A B C D E F G K1 
Alle dage 
Kl. 07-18 

46,7 47 47 47 47 47 46 47 

Alle dage 
Kl. 18-07 

41,7 42 40,5 42 42 42 39,9 42 

 
Støjens maksimalværdi må om natten (kl. 22-07) må ikke overskride 55 dB(A) i de 
nærliggende boligområder. 
 
Vilkåret er gældende indtil 31. dec. 2015. 
 

 Fra og med 1. januar 2016 må driften af virksomheden ikke medføre, at 
virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen overstiger nedenstående 
grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, 
korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
I Erhvervs- og industriområder 
II Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)  
III Etageboligområder 
IV Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 
V  Sommerhusområder, offentligt tilgængelige rekreative områder, særlige 

naturområder, bortset fra områderne K06.R01, K05.R02 og K05.R01 
VI Offentlige formål (område K04.OF03 samt K06.OF01) 
 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

III 
dB(A) 

IV 
dB(A) 

V 
dB(A) 

 
VI 
dB(A) 

K06.R01, 
K05.R02 
og 
K05.R01 

Mandag-fredag 07-
18 8 70 55 50 45 41 55 50 

Lørdag 07-
14 7 70 55 50 45 41 55 50 

Lørdag 14-
18 4 70 45 45 41 41 55 50 

Søn- & 
helligdage 

07-
18 8 70 45 45 41 41 55 50 

Alle dage 18-
22 1 70 45 45 41 41 55 50 

Alle dage 22-
07 0,5 70 41 41 41 41 55 50 

Maksimalværdi 22-
07 - - 55 55 50 50 - - 
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Områderne fremgår af bilag C [lokalplankort/kommuneplanrammer]. 
  
Kontrol af støj 

F2○ Virksomheden skal løbende opdatere virksomhedens støjkortlægning. Alle 
betydende støjkilder skal genmåles mindst hvert 6. år medmindre andet aftales med 
tilsynsmyndigheden. Nye støjkilder samt støjkilder der udskiftes, skal måles senest 3 
måneder efter ibrugtagning.  
 
Tilsynsmyndigheden kan herudover forlange målinger og beregninger for støjkilder, 
hvor der er begrundet mistanke om støjgener, f. eks på grund af pludseligt opståede 
fejl/defekter. 

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 
5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet 
anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern 
støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte 
laboratorier.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. 
Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig bestemmelse. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. Hvis vilkår ikke er overholdt skal 
virksomheden som opfølgning fremsende en handlingsplan til myndigheden.  

 
F3○ Virksomheden skal hvert år dokumentere, at grænseværdierne for støj ikke 

overskrides. Dokumentationen skal foreligge i form af opdaterede støjkortlægninger 
baseret på kildestyrkemålinger og dertil hørende udbredelsesberegninger i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra 
virksomheder. Beregningsresultaterne skal være vurderet i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder.  
 
Antal og placering af referencepunkter kan ændres efter aftale med 
tilsynsmyndigheden. 
 
Definition på overholdte støjgrænser 

 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier i 
referencepunkterne fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.  
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Affald 
Maksimale oplagsmængder af affald 

G1○ Der må maksimalt opbevares følgende affaldsmængder på virksomheden: 
  

Affaldstype Maksimalt oplag (t) 
Farligt affald 100 

 
G2 Aktive enzymer skal destrueres ved denaturering før brugte kimfilterplader 

bortskaffes. 

Jord og grundvand samt recipient 
Generelt 

H1 Ved spild af råvarer, hjælpestoffer, gæringsvæske eller lignende – udendørs såvel 
som indendørs – skal Novozymes A/S procedure for spild til proceskloak og 
regnvandssystem bringes i anvendelse, så spildet ikke forårsager skader på miljø 
eller rensningsanlæg. 

 
Virksomheden skal have instruktioner for aktivering og funktionstest af 
afspærringsordninger og skal kunne dokumentere funktionstest. 

 
H2○ Tankgrave samt belægninger, hvor der er mulighed for spild af olie, kemikalier, 

flydende affald og råvarer samt spildevand, skal til enhver tid være tætte og uden 
revner og andre skader7.  

 
Belægninger skal mindst én gang årligt kontrolleres for revner og andre synlige 
skader. Egenkontrollen skal kunne dokumenteres og være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden, f.eks. via virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Eventuelle 
fugers tilstand og vedhæftning skal indgå i kontrollen. Eventuelle skader skal 
registreres og udbedres.  
 
Den beskrevne kontrol skal være indført senest 12 måneder efter at godkendelsen er 
meddelt.  
 
Såfremt at tilsynsmyndigheden finder, at Novozymes egenkontrol af belægninger 
ikke er tilfredsstillende, kan det kræves, at virksomheden foranstalter et uvildigt 
sagkyndigt eftersyn af de befæstede arealer, dog højest én gang årligt. Rapport fra 
uvildigt sagkyndigt eftersyn skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter 
eftersynet. 

 
H3○ Palletanke, tromler og anden emballage med kemikalier og flydende affald mv. skal 

opbevares på tæt belægning med afløb til proceskloak . Det skal sikres, at der ikke er 
risiko for afløb til regnvandskloak. Affaldsbeholdere skal være tydeligt mærkede med 
hvilke affaldstyper, der opbevares i beholderen. 

 
 
 
 

7 Orientering nr. 6, 2008 fra Miljøstyrelsen om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening. 
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Overjordiske fast opstillede tanke 
H4○ Alle udendørs lagertanke til råvarer og kemikalier skal være placeret på oplagsplads 

med impermeabel belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at et 
eventuelt spild løber til proceskloak, med mulighed for opsamling i nødtanke. 

 
H5○ Virksomheden skal 1 gang årligt foretage udvendig inspektion af alle overjordiske 

udendørs tanke, herunder ventiler og pumper, for utætheder, korrosion og andre 
skader. 

 
Den beskrevne kontrol skal være indført senest 6 måneder efter at godkendelsen er 
meddelt, og skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden. 
 
Spildevandsledninger 

H6○ Virksomheden skal have en plan for regelmæssig inspektion og vedligehold af 
fabriksområdets spildevandskloakker. Planen skal sikre af 
stikledninger/afløbsinstallationer i jord, der anvendes til afledning af slam og 
processpildevand skal tæthedsprøves eller TV-inspiceres mindst hver 15. år.  

 
TV-inspektioner skal udføres af et godkendt firma optaget i Danske TV-
inspektionsfirmaers Kontrolordning. Tæthedsprøvninger skal foretages efter 
retningslinjerne i DS 455. 

 
 Tilsynsmyndigheden orienteres om gennemførte TV-

inspektioner/tæthedsprøvninger i den årlige rapportering, herunder om udbedring 
af eventuelle skader. 

Driftsforstyrrelser og uheld 
I1○ Virksomheden skal have skriftlige procedurer for håndtering af udslip til regnvands- 

og spildevandssystemer, jord- og grundvand samt luft. Det skal fremgå af 
procedurerne hvornår og hvordan relevante myndigheder underrettes i forbindelse 
med udslip. 

Indberetning/rapportering 
Eftersyn af anlæg 

J1○ Der skal føres journal over forbrug af råvarer, herunder vand og energi, 
affaldsmængder samt eftersyn af filtre, med dato for eftersyn, reparationer og 
udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Kontrol med kontinuert måleudstyr 

J2○ Der skal føres journal over kontrollen med kontinuert måleudstyr som 
partikelmålere ved filtre, filteralarmer, dvs.: 

 
• garantiafprøvning/kvalitetskontrol 
• kalibreringer/parallelmålinger 
• løbende vedligeholdelse og justeringer 

 
Opbevaring af journaler 

J3○ Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden. 
 

 17 



  

Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
 
 Årsindberetning 
J4○ Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med 

følgende oplysninger: 
 

• Affaldsmængder opdelt på fraktioner. 
• Oversigt over gennemførte HEPA-filtertests med testdato og resultat. 
• OML-beregninger for enzymstøv, støv og lugt for gennemførte målinger 
• Dokumentation for årlige støjmålinger og –beregninger, samt status for 

støjhandleplan 2013-2015. 
• Redegørelse for muligheder for substitution, udfasning og reduktion af 

forbruget af stoffer på EU’s kandidatliste og/eller Miljøstyrelsens liste over 
uønskede stoffer (indeholdt i 1. afrapportering, herefter hvert 3. år) 

• Eventuelle TV-inspektioner/tæthedsprøvning af kloakledninger, herunder 
beskrivelse af evt. udbedringer. 

• Oversigt over forbrug af råvarer og hjælpestoffer indeholdende  
o Stof-navn 
o CAS nr. 
o Forbrug lagt til grund for revurderingen inkl. senere ændringer 
o Aktuelt forbrug samt sidste års forbrug 
o Faremærkning 
o Tilstedeværelse på REACH kandidatliste eller LOUS-liste samt 
o Stoffets tilstandsform 

Oversigten skal endvidere have tydelig markering af  
o Råvarer og hjælpestoffer omfattet af vilkår B7 a)  
o Nye råvarer og hjælpestoffer 

 
Frist for indberetning 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. juni.  
 
Første afrapportering er pr. 1. juni 2014 (indberetning for 2013). 

 
Ophør 
K1○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå 

fremtidig forurening af jord og grundvand, og for at bringe stedet tilbage i en 
miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller 
delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Nærværende revurdering af Novozymes A/S miljøgodkendelser er baseret på 
Miljøstyrelsens tilsyn og dialog med virksomheden, samt den miljøtekniske beskrivelse 
(bilag A1) og supplerende oplysninger fremsendt i forbindelse med revurderingen /1/. En 
samlet oversigt over sagens akter findes i bilag D. 
 
I den miljøtekniske beskrivelse har Novozymes A/S bl.a. oplyst om råvareforbrug og 
anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT). Novozymes A/S har desuden den 28. oktober 
orienteret Miljøstyrelsen om en kommende ombygning og optimering af 
granuleringsanlægget i bygning EC/2/. Der meddeles godkendelse af denne ændring med 
nærværende afgørelse. 
 
Godkendelse af ændringer og revurderingen af miljøgodkendelserne indebærer, at 
Novozymes A/S i Kalundborg kan fortsætte driften, men der er fastsat grænser (vilkår) for, 
hvor meget virksomheden må påvirke omgivelserne. Der er også fastsat vilkår om, hvordan 
virksomheden skal kontrollere og eftervise, at godkendelsens vilkår overholdes. 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Novozymes A/S producerer enzymer til bl.a. brug i vaskemidler, fødevarer og 
tekstilindustrien. Novozymes’ produkter produceres bl.a. ved hjælp af genmodificerede 
mikroorganismer, som bakterier og svampe. Når mikroorganismerne er genmodificerede 
opnås ofte et større udbytte af fermenteringen/gæringen. Miljøstyrelsen fører tilsyn med 
virksomhedens anvendelse af genetisk modificerede organismer. 
 
Nedenfor er Novozymes faciliteter i Kalundborg kort beskrevet: 
 
Gæringsfabrik, bygning BC BD 
Bygningerne til gæringsfabrikken ejes af Novo Nordisk, og Novozymes har lejet sig ind i 
halvdelen af bygning BD samt hele bygning BC samt mellembygningen BM. Hver bygning 
består af tre etager. 
 
Bygning BC indeholder lager, blanderi, gæringshal samt kontrollaboratorier. Bygning BD 
indeholder gæringshal med gæringstanke, podelaboratorie, værksted, omklædning samt 
pilot-anlæg, som anvendes til afprøvning af nye og optimering af eksisterende 
gæringsprocesser. Bygning BM indeholder administration, kontrolrum samt værksted. Til 
gæringsfabrikken hører desuden hjælpefaciliteter i form af luftkompressorer, køletårne 
(tilhører Novo Nordisk), kølekompressorer, samt lagertanke til råvarer (primært 
landbrugsprodukter). 
 
Produktionsprocessen på gæringsfabrikken er følgende: 
 

- Fremstilling af podekulturer i podelaboratorie. 
- Blanding af råvarer, vand og hjælpestoffer i blanderi. 
- Hovedgæring: 

o Råvareblanding pumpes til gæringstanke, steriliseres med damp og køles til 
gæringstemp 

o Råvareblanding podes med podekultur 
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o Gæring, herunder dosering af syrer, baser og næringssubstrat, samt 
prøveudtagning 

- Hjælpefaciliteter, herunder opformering af mikroorganismer, rutineprøver af gæring 
m.m.  

 
Ved forsøg med nye produktionsstammer i pilot-anlæg varmeinaktiveres spildevand og 
slam i et kill-anlæg for at inaktivere mikroorganismer. 
 
Køling af gæringsprocesser sker med kølevand, som køles vha. et ammoniakkølet 
kompressoranlæg. 
 
Afkastluften fra gæringstankene, som er meget fugtig, ledes til en demister og et 
biofilteranlæg. I biofilteranlægget føres gæringsluften gennem et filterlag af organisk 
materiale, som løbende befugtes. Hermed fjernes primært lugt, men også enzymstøv fra 
gæringsluften. Efter biofilteret ledes afkastluften til en 54 meter høj skorsten. 
 
Oprensningsfabrik, bygning AC/AD samt BE 
I oprensningsfabrikkerne separeres det ønskede enzymprodukt fra produktionsorganismen 
i kulturvæsken fra gæringsfabrikken. Den anvendte oprensning afhænger af produktet der 
skal oprenses, men består som oftest af en forbehandling (fortynding, temp.- justering, pH 
justering) samt flokkulering (justering af saltniveau samt tilsætning af polymerer og 
aluminium). 
 
Herefter sker en primær separation (separering via centrifuge eller grovfiltrering), filtrering 
og opkoncentrering. Herudover kan der foretages stabilisering, inddampnning, 
krystallisering og spraytørring, afhængigt af det oprensede produkt. 
 
Opkoncentrering til pulver ved spraytørring sker i bygning AC. Produktet er tidligere blevet 
påfyldt IBC containere, men kan fra efteråret 2012 også påfyldes tankcontainere 
automatisk vha. nyetableret fyldestation.  
 
Oprenset flydende enzymkoncentrat håndteres af Supply Chain Organization (SCO) i øst-
enden af bygning BE. Her færdigformuleres de enkelte enzymprodukter forud for endelig 
tapning i enten intern iso-container, ekstern tankvogn eller færdigvareemballage. 
Containere og tankvogne til mellemvarer eller færdigvarer er hovedsagelig placeret på 
oprensningsfabrikkens parkeringsplads vest for bygning AC. Parkeringspladsen er pt. på ca. 
6.000 m2. Tapning direkte på færdigvareemballage foregår vha. nyetableret automatisk 
tappelinje i BE.  
 
Der er en række hjælpeanlæg til oprensningsfabrikkerne, bl.a. laboratorier, pilotanlæg til 
forsøg med oprensning, procesoptimering, køleanlæg samt værksteder. 
 
Afkastluft fra bygning AC ledes gennem cyklon og posefilter til 32 meter høj skorsten. 
Procesventilation ledes til samme skorsten via et HEPA filter. Procesventilation fra bygning 
AD ledes til skorsten via HEPA-filter. I bygning BE ledes procesventilation gennem 
scrubber til skorsten. Procesafkast fra SCO ledes til afkast via HEPA-filter. 
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Granuleringsfabrik, bygning EC 
I granuleringsfabrikken fremstilles enzymprodukter i tør formulering. Bygning EC består af 
et tårn i 5 etager, et omkringliggende lager samt administrationslokaler, råvaremodtagelse 
og område for shipping af færdigvare. Bygningen består desuden af en nyere afdeling – EC-
saltcoating. I området rundt om bygningen er placeret lagertanke og siloer samt 
tankbiler/trailere. 
 
Den anvendte granuleringsproces afhænger af det valgte enzymprodukt, men følger 
følgende overordnede produktionsproces: 
 

- Fremstilling af rågranulat  
- Evt. coatning af rågranulat med saltopløsning 
- Coatning af rågranulat eller saltcoatet granulat med voks 

 
I administrationslokalerne findes et laboratorium og prøverum til undersøgelser, forsøg og 
optimering. Der er desuden et værksted. Køling af processer i fabrikken foregår vha. et 
centralt ammoniakbaseret køleanlæg. 
 
Afkastluft fra fluidbeds ledes gennem forrensning og HEPA filtre. Der er desuden afkast fra 
rumventilation samt andre sekundære afkast.  
 
Novozymes A/S har den 28. september 2012 orienteret Miljøstyrelsen om at virksomheden 
i løbet af 2013 ønsker at foretage en række optimeringstiltag på granuleringsfabrikken. 
Ændringerne omfatter bl.a. etablering af nyt blanderi samt lufttransportsystemer til 
råvarer, etablering af 2 nye udendørs 75 m3 lagertanke til enzymkoncentrat samt etablering 
af modtagefaciliteter for tankcontainere (25 m3) til spraytørret enzymkoncentrat.  
 
Den større grad af automatisering vil øge granuleringsfabrikkens kapacitet og forbedre 
arbejdsmiljøet. De væsentligste miljømæssige konsekvenser af optimeringstiltaget er 
etablering af 7 nye afkast. Novozymes har med orienteringen fremsendt en opdateret 
afkastliste /2/. 
 
Øvrige faciliteter 
Hjælpefaciliteter omfatter bl.a. Novozymes laboratorium for kvalitetskontrol i bygning AA 
og AX. Her forefindes desuden Novozymes kantine samt mødelokaler. I laboratorierne 
foretages analyser vha. forskellige råvarer og hjælpestoffer (primært syrer, baser, organiske 
opløsningsmidler samt salte).  Stofferne anvendes i meget små mængder, og vurderes 
derfor ikke at have miljømæssig relevans. 
 
I laboratoriets sugebænke arbejdes med afvejning og håndtering af enzymer i pulverform. 
Afkast herfra er forsynet med HEPA-filtre. Øvrige afkast er ikke forsynet med filtre.  
 
Novozymes A/S har desuden et miljøteknisk anlæg, bestående af rensningsanlæg (for både 
Novozymes og Novo Nordisk), slambehandlingsanlæg, anaerobt anlæg med gasmotoranlæg 
(biogasanlæg) samt tilhørende administration og hjælpefunktioner. Det miljøtekniske 
anlæg håndterer spildevand og slam for hele fabriksområdet, dvs. både Novo Nordisk og 
Novozymes. Det miljøtekniske anlæg er ikke omfattet af denne revurdering og er derfor 
ikke beskrevet yderligere her. 
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Der er oprettet en Grundejerforening, der varetager Novo Nordisk og Novozymes fælles 
interesser på området. Det gælder bl.a. el, kloakker, vedligehold af området m.m. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele miljøgodkendelse medmindre virksomheden 
i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforeneligt 
med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 
 
Grundvand/drikkevand 
Området hvor Novozymes A/S er beliggende er udpeget som område med begrænsede 
drikkevandsinteresser, jf. Danmarks Arealinformation. Områder med begrænsede 
drikkevandsinteresser har laveste prioritet for drikkevand. 
 
Områder med særligt udpegede naturtyper 
Der er i området tæt på Novozymes A/S udpeget beskyttede naturtyper efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. Sydvest for virksomheden er udpeget et område med 
beskyttede naturtyper moser og eng, mens der syd for virksomheden er udpeget en sø som 
beskyttet naturtype. Endelig er Kærby Å udpeget som beskyttet vandløb jf. bilag B. 
 
Natura 2000 
Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal 
miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens8 § 7 foretage en vurdering af, om 
virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig. 
 
Der er udpeget to Natura 2000-områder i området omkring Novo Nordisk og Novozymes’ 
fabriksområde. Natura 2000 områderne nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord 
samt nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke ligger i en 
afstand 4-4,5 km fra Novogruppens fabriksområde.  
 
En af de største trusler mod områdets natur er den manglende afgræsning af 
overdrevsarealerne. Den stigende tilgroning af kystskrænterne kan lokalt skyldes 
kvælstofdeponering. Især Røsnæs-skrænternes tørre kalksandoverdrev er følsomme 
overfor kvælstofafsætning fra atmosfæren.  

Natura område nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke 
samlede areal er på ca. 445 km². Heraf udgør vandarealet i Sejerø Bugt og Saltbæk Vig ca. 
90 %, resten er landareal med en kystlinje på ca. 63 km.  
 
Landarealerne domineres især af kystmorfologiske strukturer som laguner, klitter samt 
over-drev udviklet på kystskrænter og randmoræner. Der er gennemført en lang række 
fredninger i området. 
 
Truslerne for Natura 2000 område nr. 154 er bl.a. at den gennemsnitlige årlige afsætning af 
atmosfærisk ammoniak i området er så høj, at de forskellige klit-, hede- og skovnaturtyper 
påvirkes i negativ retning.  
 
Da der i forbindelse med denne revurdering ikke er behov for en retlig lovliggørelse af 
gennemførte udvidelser eller ændringer, ligesom der ikke er behov for en lempelse af vilkår 

8 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. 
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efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ikke foretages en vurdering efter 
habitatbestemmelserne. 
 
Det er samtidig Miljøstyrelsens vurdering, at den fortsatte drift på Novozymes A/S i 
Kalundborg ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områderne væsentligt og påvirke disses 
bevaringsmålsætninger.  
 
Kommune- og lokalplan  
I Kommuneplan 2009-2021 for Kalundborg Kommune er Novo Nordisk A/S og Novozymes 
A/S fælles fabriksområde benævnt rammeområde K05.E02 /3/. Områdets anvendelse er 
tungere erhverv for virksomheder i miljøklasse 1-4. 
 
Kalundborg Kommune har vedtaget lokalplaner nr. 55A og 6.2.2 fra 1993 samt tillæg nr. 1 
til lokalplanerne 55A og 6.2.2 fra 2000 for området, som er udlagt til erhvervsområde. 
 
Området nord, øst og sydøst for virksomheden, er ifølge Kommuneplan 2009-2021 udlagt 
til erhvervsområde, mens området syd, sydvest og vest for virksomheden er udlagt til 
boligområde samt rekreativt område. Nord og nordvest for virksomheden er områder 
udlagt til offentlige samt rekreative formål.  
 
Kommunen har ikke planer om at ændre på de omkringliggende områders 
planlægningsmæssige status og vurderer, at Novozymes A/S nuværende aktiviteter er i 
overensstemmelse med de planmæssige rammer for området /4/. 
 
VVM 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at produktion af enzymer er omfattet af VVM-
bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 6a, som omfatter behandling af mellemprodukter og 
fremstilling af kemiske produkter.9  
 
Der er i 2002 udarbejdet en VVM-redegørelse for det samlede fabriksområde i Kalundborg 
(Novozymes og Novo Nordisk). Den gennemførte VVM omfatter de udbygninger af 
virksomhedens aktiviteter, der var planlagt på daværende tidspunkt. VVM-redegørelsen 
blev vedtaget i 2002 i et tillæg 2 til Regionplan 2001-2012 af Vestsjællands Amt /5/.  

3.1.3 Nye lovkrav 
En række love, bekendtgørelser og vejledninger fra Miljøstyrelsen er ændret på 
miljøområdet siden Novozymes fik meddelt de hidtil gældende miljøgodkendelser. I det 
følgende angives de, der kan være relevante for nærværende revurdering. 
 
Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange. Der er bl.a. sikret større åbenhed 
omkring nye godkendelser og revurdering af eksisterende godkendelser samt ændret på 
myndighedsfordelingen i forbindelse med strukturreformen. Der er desuden kommet mere 
fokus på sikring af virksomheders anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT) i de enkelte 
brancher. 

9 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. dec. 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning. 
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Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 
1454 af 20. dec. 2012 
De seneste ændringer i godkendelsesbekendtgørelsen har primært betydning for 
virksomheder med industrielle emissioner (IE), som nu er samlet i bilag 1 til 
bekendtgørelsen. Med bekendtgørelsen har Novozymes A/S i Kalundborg skiftet til 
listepunkt D210a på bilag 2: ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces 
fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, 
herunder enzymer til vaskemiddelindustrien.” (s). 

Vejledning Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
(luftvejledningen) 
Luftvejledningen er blevet opdateret, der er fastsat flere B-værdier og enkelte B-værdier er 
ændret.  

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3/2010, Listen over uønskede stoffer 2009 
Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning om kemikalier, hvor brugen 
på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Listen indeholder 40 stoffer/stofgrupper, 
som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. 

Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 4/2010, Effektlisten 2009 
Effektlisten består af stoffer, som Miljøstyrelsen anser for at have særlige problematiske 
sundheds- og/eller miljømæssige effekter. Stofferne til listen er systematisk udvalgt på 
baggrund af stoffers sundheds- og miljømæssige effekter. Listen indeholder ca. 19.500 
stoffer. Listen opdateres ikke længere. 

Listen over harmoniserede klassificeringer (CLP) 
EU's liste over harmoniserede klassificeringer rummer omkring 8000 kemiske stoffer- og 
stofgrupper, hvor EU har fastlagt, hvordan stofferne skal klassificeres og mærkes mht. 
brand- og eksplosionsfare, sundhed, vandmiljø og ozonlag. Listen erstatter listen over 
farlige stoffer og ajourføres jævnligt.  

Kandidatlisten under REACH 
Kandidatlisten er EU’s liste over særligt problematiske stoffer. Når et kemisk stof er optaget 
på kandidatlisten, træder en række forpligtelser for virksomhederne i kraft. Det drejer sig 
om pligter til at skaffe sig information og videregive information om stoffet i 
leverandørkæden, for faremærkede stoffer der benyttes i tonnager større end 1 ton/år. 
Stoffer på kandidatlisten kan senere komme på godkendelsesordningen under REACH. Det 
vil betyde, at virksomheder skal søge om godkendelse, før de må anvende stofferne. Listen 
indeholder pt. ca. 145 stoffer, men udvides eller reduceres løbende, efterhånden som 
stofferne risikovurderes. 

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik (BAT) 
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 angiver retningslinjer og referencer til BAT ved 
vurdering af miljøgodkendelser. For Novozymes vedkommende vurderes særligt BAT-
referencedokumentet (BREF) om ”Organiske finkemikalier”, samt de tværgående BREF 
dokumenter omhandlende ”Spildevands- og luftrensning og dertil hørende 
styringssystemer”, ”Emissioner fra oplagring”, ”Energieffektivitet” samt ”Industrielle 
kølesystemer” at være relevante.  
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Novozymes har i forbindelse med revurderingen fremsendt et checkskema med 
gennemgang af de ovenstående BREF dokumenter, vurderet i forhold til virksomhedens 
produktion af enzymer. På baggrund heraf har Miljøstyrelsen vurderet anvendelsen af BAT 
på virksomheden.  
 
Miljøledelse 
Overordnet foreskriver BREF dokumenterne anvendelse af miljøledelsessystemer og -
værktøjer, herunder indførelse og opretholdelse af system, der bl.a. omfatter 
organiseringen af miljøarbejdet, opstilling af miljømål, afholdelse af audits, regelmæssig 
overvågning af den miljømæssige præstation, offentliggørelse af årlige miljøregnskaber, 
løbende risikovurdering og vurdering af energi- og vandforbrug og affaldsfrembringelse, 
gode vedligeholdelsesrutiner, mv. 
 
Novozymes A/S er miljøcertificeret efter ISO 14001. Virksomheden har således procedurer 
og instrukser, der opfylder ovennævnte BREF anbefalinger, herunder udarbejdelse af 
retningslinjer for drift og vedligehold af forureningsbegrænsende foranstaltninger. 
Virksomheden er desuden omfattet af bekendtgørelsen om grønt regnskab og aflægger 
hvert år et miljømæssigt regnskab, der offentliggøres i overensstemmelse med reglerne i 
bekendtgørelsen10. 
 
Energiledelse 
BAT er ifølge BREF-dokument om Energieffektivitet bl.a. implementering af et 
energiledelsessystem, hvor virksomheden løbende indfører miljøforbedringer gennem 
planlagte handlinger og investeringer, og hvor der foretages en kortlægning af forhold 
vedrørende energieffektivitet og muligheder for energibesparelser, bl.a. ved at identificere 
energiforbruget og energiforbrugende udstyr og etablere procedurer til overvågning og 
måling af energieffektivitet. 
 
Novozymes A/S er energicertificeret efter ISO 50000 og har faste procedurer for løbende at 
identificere energibesparende forbedringer. Af Novozymes grønne regnskab fremgår det, at 
der er opstillet miljømål for vand- og energiforbrug og CO2-udledning fra energiproduktion 
som led i virksomhedens klimastrategi. I virksomhedens grønne regnskaber rapporteres 
om fastsættelse af mål og målopfyldelse. 
 
Øvrige 
Det fremgår af Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006, at VOC-bekendtgørelsen11 også 
kan være BAT. Novozymes A/S er imidlertid ikke omfattet af VOC-bekendtgørelsen, da 
virksomhedens brug af organiske opløsningsmidler ikke overstiger 50 ton/år. For 
virksomhedens anvendelse af genmodificerede organismer er retningslinier for BAT de til 
enhver tid gældende bekendtgørelser om godkendelse af produktion og udsættelse af GMO. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af virksomhedens egenkontrol i forhold til BREF 
om ”Generelle overvågningsprincipper” og i øvrigt meddelt vilkår, der er tydelige i forhold 
til hvilke parametre, der skal overvåges, f.eks. emissionen af lugt og støv, og hvilke 
målemetoder der skal anvendes. Endvidere er der fastsat vilkår om, at det er 
virksomheden, der har ansvaret for at gennemføre overvågningen - her forstået som 
målinger og undersøgelser - mens det er tilsynsmyndigheden, der gennem virksomhedens 

10 Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger. 
11 Bekendtgørelse nr. 1452 af 20. dec. 2012 om anlæg og aktiviteter, hvor der anvendes organiske opløsningsmidler. 
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årlige rapportering, grønne regnskab og tilsyn i øvrigt med virksomheden, kontrollerer 
virksomhedens overvågning/egenkontrol.  
 
På baggrund af Novozymes gennemgang af de relevante BREF-checkskemaer (bilag 4 til 
miljøteknisk beskrivelse), konkluderer virksomheden, at man i meget høj grad lever op til 
anbefalingerne i de relevante BREF-dokumenter. 
 
Der er dog enkelte punkter, hvor flere fabrikker ikke lever helt op til anbefalingerne, f.eks.: 
 

• Der er ikke etableret vand- og energimålere på alle kølesystemer 
• Der foretages ikke systematisk lækagetest på hele trykluftsystemet 

 
Overordnet er det dog Miljøstyrelsens vurdering, at Novozymes A/S lever op til de 
relevante BAT-anbefalinger. 
 

3.2 Vilkårsændringer 
Denne reviderede godkendelse meddeles på de vilkår, der fremgår af afsnit 2.1 i afgørelsen 
og erstatter vilkår i følgende tidligere meddelte miljøgodkendelser, som ophæves med 
denne afgørelse: 
 

• Miljøgodkendelse – vilkår for fabriksområdet, 27. juni 2002 (hovedgodkendelsen). 
• Miljøgodkendelse til enzymoprensningsfabrik BE, 4. sept. 1996. 
• Miljøgodkendelse til enzymoprensning AC/AD, 11. aug. 1997. 
• Miljøgodkendelse til enzymgæringsfabrik bygning BC/BD, 2001. 
• Miljøgodkendelse til granulering, bygning EC af 13. aug. 2001. 

 
Revurderingen erstatter også de vilkårsændringer, der er givet til Novozymes A/S i 
perioden fra meddelelse af ovenstående miljøgodkendelser til meddelelse af denne 
afgørelse.  
 
De vilkårsændringer, der er foretaget i denne revurdering, er generelt et udtryk for den 
udvikling, der er sket i forhold til BAT og miljølovgivningen i øvrigt. Endelig er der sket en 
række sproglige ændringer af flere vilkår i forbindelse med den administrative 
sammenskrivning af vilkår fra flere godkendelser. 

3.2.1 Generelle forhold  
Anmeldte planlagte ændringer kan godkendes hvis der er fremsendt tilstrækkelige 
oplysninger til, at godkendelsesmyndigheden kan vurdere forureningen, og såfremt de 
gennemføres indenfor en kortere tidshorisont jf. miljøbeskyttelseslovens § 36. Det fremgår 
af vilkår A1, at ændringen skal gennemføres inden for 3 år. 
 
Hovedgodkendelses vilkår 1.1, om at virksomheden skal drives i overensstemmelse med det 
i ansøgningen oplyste, udgår, idet dette krav fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
Hovedgodkendelsens vilkår 1.2 om at et eksemplar af godkendelsen skal være tilgængeligt 
for relevant personale på virksomheden overføres med revurderingen, idet Miljøstyrelsen 
vurderer, at dette er en forudsætning for, at godkendelsens vilkår kan efterleves. Da 

 26 



  

Novozymes A/S har et miljøledelsessystem, er der fastsat vilkår om, at godkendelsens 
vilkår indarbejdes i dette system. 
 
For at sikre at myndighedens henvendelser tilgår korrekt modtager, er der med vilkår A3 
desuden fastsat vilkår om, at tilsynsmyndigheden straks skal orienteres om ændringer i 
virksomhedens ejerforhold samt ved indstilling af driften. 

3.2.2 Indretning og drift 
Indretning af målesteder 
For at gøre det muligt at foretage målinger af emissionen fra luftafkast stiller Miljøstyrelsen 
vilkår om, at relevante procesafkast skal forsynes med målestudse ved nyetablering og 
ombygning, som beskrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning nr. 2, 2001. 
 
Der er også fastsat vilkår om, at procesafkast skal være udført således, at afkastluften kan 
spredes frit ved at procesafkastet er ført mindst 1 meter over tag og er opadrettet, som 
beskrevet i Miljøstyrelsens luftvejledning. 
 
Emissionsbegrænsende udstyr 
Der er i vilkårene B3-B5 fastsat vilkår om emissionsbegrænsende foranstaltninger i form af 
f.eks. filtre, der skal sikre at forureningen fra virksomhedens produktion kan overholde de 
vilkår, der er fastsat i godkendelsen. Tilstedeværelse af dette udstyr ligger til grund for 
vurderingen af miljøpåvirkningerne fra virksomheden. De nærmere vilkår til anvendelsen 
af filtre fremgår af kapitel 3.2.3 om luftforurening. 
 
Der er desuden fastsat vilkår om, at Novozymes ikke må tage emissionsbegrænsende udstyr 
ud af drift, mens der er produktion på det pågældende anlæg, uden at Miljøstyrelsen 
forinden er orienteret. Vilkåret erstatter gæringsfabrikkens vilkår 2.6. 
 
Råvarer og hjælpestoffer 
Novozymes A/S har i den miljøtekniske beskrivelse samt med opdateret fortrolig 
råvareliste fremsendt 11. juli 2013 /6/, beskrevet virksomhedens forbrug af råvarer og 
hjælpestoffer, herunder kølevands additiver (biocider) til brug i køletårne. Anvendelse af 
biocider optimeres løbende i samarbejde med leverandør. Novozymes har 1. juni 2011 fået 
tilladelse til at udføre forsøg med klordioxid (ClO2) som alternativ til biocider i køletårnene 
/7/. Tidligere forsøg med ozon-rensning i køletårne har ikke givet positivt resultat. 
 
Hidtidige vilkår 
I Novozymes hovedgodkendelser samt i enkelte delgodkendelser er der fastsat vilkår om, at 
nye mærkningspligtige hjælpestoffer skal anmeldes til myndighed inden ibrugtagning, og at 
anmeldelsen skal indeholde en øko-toksikologisk vurdering, som bl.a. vurderer råvarernes 
effekter på udledning af spildevand, luftemissioner m.m.  
 
Der er ligeledes fastsat vilkår om, at virksomheden skal redegøre for alle hjælpestoffer i 
produktionen og til rengøring med henblik på at begrænse brugen af stoffer, der står på 
Miljøstyrelsens Effektliste. Endelig er der i de gamle godkendelser fastsat vilkår om type og 
et maksimalt forbrug af biocider på 15 tons om året. Det fremgår, at der ikke må anvendes 
nye additiver i køletårne uden forudgående accept fra myndigheden, og at virksomheden 
generelt skal søge at begrænse anvendelsen af disse stoffer. 
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Der er i hovedgodkendelsen stillet vilkår om råvarerammer for 6 kategorier af råvarer: 
landbrugsprodukter, organiske kemikalier, uorganiske kemikalier, rengøringsmidler 
filtermaterialer og biocider. 
 
Endelig er der tidligere stillet vilkår om, at der i årsrapporten skal redegøres for 
råvareforbrug ift. de godkendte rammer, samt ved en forøgelse af rammeforbruget på mere 
end 10 % i forhold til det foregående år.  
 
Revurderede vilkår 
Novozymes produktions- og pilotanlæg i Kalundborg har løbende behov for at ændre 
forbruget af råvarer og hjælpestoffer (herunder rengøringsmidler og biocider) eller tage nye 
stoffer i brug. Novozymes har derfor i forbindelse med revurderingen ønsket at videreføre 
de eksisterende råvarerammer for de anvendte råvarekategorier. Råvarekategorien 
”filtermaterialer” har Novozymes ønsket udvidet.  
 
Godkendelsen af forbrugsrammer for hele råvarekategorier videreføres ikke med denne 
revurdering. Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at miljøgodkendelse af en virksomhed eller 
et anlæg bl.a. baseres på de oplysninger om forbrug af råvarer og hjælpestoffer, der 
foreligger på godkendelsestidspunktet, så de stillede vilkår modsvarer den aktivitet eller det 
projekt, der gives miljøtilladelse til. Oplysninger om hvilke stoffer og mængder der 
anvendes udgør således et ”loft” for virksomhedens/anlæggets produktion. De hidtil 
godkendte forbrugsrammer har været meget vide – to til tre gange større end det aktuelle 
forbrug. Ydermere har de tidligere forbrugsrammer betydet, at virksomheden uden at 
orientere tilsynsmyndigheden har kunnet forøge forbruget af miljø- og sundhedsfarlige 
stoffer, så længe det samlede forbrug i den pågældende råvarekategori ikke oversteg 
råvarerammen. 
 
Det fremgår af Miljøbeskyttelseslovens § 33, at driften af en virksomhed ikke må ændres 
uden godkendelse, hvis ændringen medfører forøget forurening. Både anvendelse af nye 
stoffer og øget forbrug af allerede anvendte stoffer kan potentielt medføre forøget 
forurening. Omvendt betragtes det som rimelig praksis, at der er en vis rummelighed i en 
miljøgodkendelse, så virksomheden ikke nødvendigvis skal ansøge om mindre 
produktionsforøgelser. Miljøstyrelsen finder det derfor hensigtsmæssigt og acceptabelt, at 
Novozymes i Kalundborg som udgangspunkt kan tage nye, miljømæssigt uproblematiske 
stoffer i brug og øge forbrugsrammen for disse, uden godkendelsesmyndighedens 
forudgående vurdering. 
 
For råvarer og hjælpestoffer, de er farlige for sundhed og miljø, bør 
godkendelsesmyndigheden dog vurdere, om nye stoffer giver anledning til forøget 
forurening inden ibrugtagning. Dette gælder bl.a. stoffer på Miljøstyrelsens liste over 
uønskede stoffer (LOUS) og stofferne på REACH’ kandidatliste samt stoffer der er 
mærkningspligtige mht. miljø og sundhed.  
 
Med vilkår B7 stilles der derfor vilkår om forudgående anmeldelse af nye stoffer, der er på 
LOUS-listen eller på Kandidatlisten, samt stoffer som efter CLP-forordningen skal mærkes 
som akut giftige eller miljøfarlige, ved forbrug der overstiger 1 kg. Ved ibrugtagning af 
øvrige CLP-mærkningspligtige stoffer, skal forbrug over 25 kg anmeldes forudgående 
(stoffer som kun er mærket ætsende, brandfarlige eller brandnærende er dog undtaget 
vilkåret). Der stilles med vilkåret desuden krav til hvilke oplysninger disse anmeldelser skal 
indeholde. Ibrugtagning af øvrige nye stoffer skal fremgå af årsrapporten.  
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Med den opdaterede råvareliste fremsendt 11. juli 2013 har Novozymes oplyst om 
virksomhedens aktuelle forbrug af allerede anvendte miljø-  og sundhedsfarlige stoffer. Af 
listen fremgår desuden en realistisk forbrugsramme for de enkelte stoffer, som 
Miljøstyrelsen vurderer giver virksomheden en vis fleksibilitet if. til mindre 
produktionsforøgelser. Ved forøget forbrug udover denne ramme, som kan indebære en 
forøget miljøpåvirkning, skal dette anmeldes og vurderes af tilsynsmyndigheden i 
overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 33.   
 
I forbindelse med vilkår om råvarer, har Novozymes anmodet om, at der fastsættes en frist 
på en måned for forudgående anmeldelse. Dette vil dog reelt betyde, at der fastsættes en 
frist for godkendelsesmyndighedens sagsbehandlingstid i virksomhedens 
miljøgodkendelse. Efter Miljøstyrelsens opfattelse er sagsbehandlingstider af så generel 
karakter, at de ikke hører hjemme i den enkelte virksomheds miljøgodkendelse.  
 
Miljøstyrelsens sagsbehandlingstider findes på hjemmesiden (www.mst.dk). Der er ikke 
fastsat tidsfrister for virksomheder som Novozymes A/S, men som det fremgår behandles 
alle sager hurtigst muligt. Anmeldelser af nye stoffer behandles typisk i løbet af få uger, hvis 
anmeldelsen er fyldestgørende. 
 
Miljøstyrelsens krav til oplysninger om råvareforbrug i årsrapporten er skærpet, således at 
tilsynsmyndigheden nemt kan følge forbruget – bl.a. er der stillet vilkår om at 
råvareoversigten skal have tydelig markering af stoffer på EU’s kandidatliste og/eller 
Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, samt markering af nye råvarer og hjælpestoffer. 
Krav til årsrapportens oplysninger fremgår af vilkår J4. 
 
Hovedgodkendelsens vilkår 6.4, 7.1 og 7.2 om substitution, udfasning eller reduktion af 
anvendelsen af problematiske stoffer overføres i forbindelse med revurderingen i 
overensstemmelse med BREF dokument om ”organiske finkemikalier”. I stedet for 
Effektlisten, som ikke længere opdateres, fokuserer de revurderede vilkår på LOUS stoffer 
samt stoffer på REACH kandidatliste. 
 
Det fremgår af Novozymes’ miljøtekniske beskrivelse, at der på virksomheden anvendes 
stoffer som optræder på én eller flere af ovenstående lister. På den baggrund fastsættes 
vilkår B8 om, at der skal redegøres for arbejdet med substitution og udfasning af disse if. 
med hver 3. årsrapportering. 
 
I forhold til virksomhedens kloaksystem, er der i hovedgodkendelsens vilkår 1.4 krav om 
tydelig farvemarkering af åbne kloakriste. Riste til regnvandskloakken, der leder 
overfladevand til Kærby Å, har pt. røde markeringer. Riste til proceskloak, der leder 
processpildevand til Novozymes rensningsanlæg, har pt. blå markeringer. Riste til 
biomasse, der ledes til inaktivering i bygning BB, har pt. brune markeringer. Vilkåret om 
farvemarkeringer videreføres med vilkår B9. 
 
Hovedgodkendelsens vilkår 1.4 om tilladt driftstid vurderes at være overflødigt, idet 
virksomheden har tilladelse til at være i drift døgnet rundt. Vilkåret udgår derfor i 
forbindelse med revurderingen. 
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3.2.3 Luftforurening 
Miljøstyrelsen fastsætter vilkår til virksomhedens udledning af forurenende stoffer til 
luften i overensstemmelse med luftvejledningen12, B-værdivejledningen13 og 
lugtvejledningen14. De væsentligste emissioner til luften fra Novozymes A/S vurderes at 
være enzymstøv, støv fra blanding af landbrugsprodukter og andre råvarer og lugt fra 
gæringsprocesser. Hertil kommer emission af NOx, CO og UHC fra gasmotoranlægget, som 
dog ikke er omfattet af denne revurdering. 
 
Støv fra hovedgruppe 1-stoffer 
Der emitteres to forskellige hovedgruppe 1-stoffer (stoffer som er særligt farlige for 
sundheden eller miljøet) fra Novozymes enzymproduktion: Enzymstøv og melstøv. Melstøv 
betragtes som hovedgruppe 1-stof grundet dets allergifremkaldende egenskaber. 
Novozymes A/S har i den miljøtekniske beskrivelse oplyst, at der ikke pt. anvendes 
hvedemel i produktionen. Andre landbrugsprodukter anvendt ved fremstilling af 
næringsvæsker som f.eks. soja, har traditionelt været behandlet som støv i øvrigt (inert 
støv).  De kan dog også fremkalde allergi15, og det er Miljøstyrelsens vurdering, at de derfor 
bør sidestilles med (hvede)melstøv.  
 
Enzymer betragtes som potente, biologisk aktive stoffer, der kan give anledning til allergi 
og allergiske reaktioner. I henhold til B-værdivejledningen hører enzymer til hovedgruppe 
1, og de har en meget lav emissionsgrænse og B-værdi. Proteolytiske enzymer har således 
en B-værdi på 3x10-6 mg/m3 (3 nanogram/m3). Novozymes A/S producerer en række 
forskellige enzymer, hvoraf nogle kan karakteriseres som proteolytiske.  
 
Støv fra landbrugsprodukter stammer primært fra gæringsfabrikken (BC/BD) samt 
granuleringen (EC). De største emissioner af enzymstøv stammer fra gæringsfabrikken 
samt oprensningsfabrik BE. 
 
Ved emission af hovedgruppe 1-stoffer bør der normalt foretages rensning i forfiltre med 
efterfølgende absolutfiltrering i højeffektive luftfiltre (HEPA eller ULPA) med en 
udskilningsgrad på mindst 99,95 % for den mest penetrerende partikel (MPPS), for at B-
værdien kan overholdes.  
 
Ved absolutfiltrering kan emissioner nedbringes til koncentrationer langt under 0,01 mg/N 
m3 og det vil således ikke være nødvendigt at fastsætte B-værdier. Er absolutfiltrering ikke 
muligt, som det bl.a. er tilfældet for gæringsfabrikken, grundet emission af meget store 
mængder fugtig afkastluft, bør der alternativt foretages rensning vha. termisk forbrænding 
af afkastluften, jf. Luftvejledningen. 
 
Hidtidige vilkår for stofgruppe 1-stoffer 
I hovedgodkendelsen fra 2002 er der fastsat vilkår om, at afkast hvorfra der emitteres 
enzymstøv, skal være forsynet med absolutfilter, medmindre andet fremgår af 
delgodkendelserne. To fabrikker har vilkår, der afviger herfra: gæringsfabrikken BC/BD, 
hvor der er etableret et biofilter, samt oprensningsfabrikken AC/AD og BE, hvor der er 
etableret cyklon samt posefilter (AC) samt skrubber (BE). Immissionsvilkåret på de 3 

12 Miljøstyrelsens luftvejledning, Vejl. nr. 2, 2001. 
13 Miljøstyrelsens B-værdivejledning, Vejl. nr. 2, 2002. 
14 Miljøstyrelsens lugtvejledning, Vejl. Nr. 4, 1985. 
15 Se f.eks. Fødevaredirektoratets pjece ”Allergi overfor korn, jordnødder, nødder og soja”, Fødevarediktoratet, dec. 2003. 
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ng/m3 har således været afløst af et krav om anden effektiv rensning, grundig egenkontrol 
og jævnlige enzymstøvsmålinger siden 1994. 
 
I 1998 vurderede Vestsjællands Amt, at arbejdet med at finde løsninger til at nedbringe 
emissionen af enzymstøv skulle intensiveres, og der blev stillet vilkår om, at virksomheden 
skulle udarbejde et forsøgsprogram med milepæle for de enkelte aktiviteter. 
 
Det seneste undersøgelsesprogram fra 2001 påviste, at enzymemissionen fra gæringen ved 
stabil drift af forfilter (prelpladedemister) samt biofilter kunne holdes på et stabilt niveau 
under 50 µg/Nm3, hvilket svarer til en enzymimmission på 10-15 ng/m3. I 
miljøgodkendelsen af gæringsfabrikken BC/BD blev der derfor fastsat vilkår om 
straksadvisering af tilsynsmyndigheden ved enzymstøvmålinger over 50 µg/Nm3. Der er 
desuden fastsat vilkår om månedlige emissionsmålinger for enzymstøv under produktion af 
enzymproduktet Savinase. 
 
Vilkårene er tidsbegrænsede, idet man forventede at kunne nedbringe emissionen 
yderligere. Det fremgår af godkendelserne, at amtet på baggrund af resultaterne fra en 
handlingsplan for yderligere nedbringelse af enzymstøv, ville tage de tidsbegrænsede vilkår 
om enzymstøv op til revision.  
 
For enzymoprensningsfabrikken AC er der fastsat et emissionsvilkår på 2 µg/Nm3.  
 
Novozymes har i overensstemmelse med den udarbejdede handlingsplan løbende søgt at 
mindske emission af enzymstøv fra virksomhedens fabrikker. Det er bl.a. sket gennem 
forbedring af forfilter (demister) til biofilter, forbedret befugtning samt udskiftning af 
filtermateriale i biofilter ved gæringsfabrik. Virksomheden har dog ved flere lejligheder 
orienteret tilsynsmyndigheden om overskredne enzymemissionsværdier i 
overensstemmelse med rapporteringsvilkåret. 
 
På den baggrund har Novozymes i flere omgange, bl.a. i 2003, ansøgt amtet om en 
forlængelse af de tidsbegrænsede vilkår /8/. I 2006 ansøges igen, denne gang om at de 
tidsbegrænsede vilkår for enzymstøv gøres permanente /9/. Denne ansøgning er imidlertid 
aldrig blevet færdigbehandlet af Vestsjællands Amt.  
 
Det fremgår af ansøgningen fra 2006, at man ønsker at fortsætte arbejdet med at nedbringe 
emissionen af enzymer, men at den eneste sikre måde at opnå en B-værdi på 3 ng/m3, er at 
etablere et forbrændingsanlæg til behandling af afkastluften. Etablering af et sådan anlæg 
er – udover meget store etableringsomkostninger - forbundet med et betydeligt 
energiforbrug. Det er således vurderet af Novozymes, at et sådan anlæg vil forbrug ca. 4 ton 
olie/døgn, svarende til en emission på 1 ton NOx og 4.000 ton CO2 om året. På den 
baggrund argumenter Novozymes for, at forbrænding af gæringsluften er miljømæssigt og 
økonomisk uhensigtsmæssigt.  
 
Novozymes har i forbindelse med revurderingen oplyst, at virksomheden ønsker at 
videreføre rapporteringsvilkåret på 50 microgram/Nm3. 
 
Revurderede vilkår for hovedgruppe 1-stoffer 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke foreligger tilstrækkeligt grundlag til 
permanent at forhøje den eksisterende B-værdi for enzymer til 6 ng/m3. Dette er 
Novozymes A/S blevet oplyst om i mail dateret 31. okt. 2012 /10/. På et efterfølgende møde 
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den 26. nov. 2012 har Novozymes oplyst, at virksomheden i 2013 vil påbegynde 
udarbejdelse af en baggrundsrapport, med henblik på at ansøge Miljøstyrelsen om en 
generel forhøjelse af Luftvejledningens B-værdi for enzymstøv. Dette på baggrund af nye 
data oplysninger om enzymer. 
 
Indtil denne proces er afsluttet, videreføres de eksisterende emissionsvilkår for enzymstøv 
fra afkast uden absolutfiltrering i BC/BD samt AC. Derudover fastsættes også 
emissionsvilkår på 2 mg for afkast uden absolutfiltrering i BE. Procesafkast fra 
gæringsfabrikken samt rensefabrikken undtages således vilkåret om absolutfiltrering.  
 
Miljøstyrelsen vurderer endvidere at alternativet til absolutfiltrering - etablering af et 
forbrændingsanlæg til afkastluften - ikke for nuværende er miljømæssigt hensigtsmæssigt, 
når forbrændingsanlæggets betydelige energiforbrug og resulterende emissioner tages i 
betragtning.  
 
Der fastsættes med vilkår B4 og B5 dog vilkår om, at procesafkastluft fra gæringsfabrikken 
samt rensningsfabrikker fortsat skal passere filtre, som sikrer, at grænseværdier for 
enzymstøv kan overholdes.  
 
Øvrige procesafkast med emission af støvende hovedgruppe 1-stoffer skal forsynes med 
absolutfilter som er minimum klasse H13 efter DS/EN 1822. Disse afkast fremgår af 
afkastliste i vilkår B3. Afkast med absolutfiltrering fra sugebænke i laboratorier betragtes 
ikke som procesafkast. For procesafkast med absolutfiltrering fastsættes ikke 
emissionsgrænseværdier. Der fastsættes vilkår om egenkontrol af HEPA-filtre med vilkår 
C9, svarende til Miljøstyrelsens retningslinjer jf. 5. supplement til Luftvejledningen. 
 
Vilkår 9.6d fra delgodkendelsen for BC/BD, om egenkontrol i form af månedlige målinger 
af emissioner af enzymstøv, videreføres med vilkår C5. Miljøstyrelsen fastsætter desuden 
vilkår om at der foretages en årlig OML-beregning, som skal dokumentere at B-værdien 
overholdes. Beregningerne skal som hidtil baseres på gennemsnittet af årets 
emissionsmålinger.  
 
Målinger af enzymstøv har tidligere skullet foregå ved produktion af enzymet Savinase. 
Novozymes har oplyst, at Savinase fortsat er et af de stærkeste enzymprodukter for så vidt 
angår enzymproteinflow. Savinase er desuden det produkt, som Novozymes Kalundborg 
fremstiller mest af. På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at målinger af enzymstøv 
fortsat skal udtages ved produktion af Savinase.  
 
Eksisterende vilkår om rapportering til tilsynsmyndighed ved konstateret 
vilkårsoverskridelse ved enzymstøvsmålinger videreføres.  
 
Støv fra hovedgruppe 2-stoffer 
I henhold til luftvejledningen, bør der gennemføres emissionsbegrænsende 
foranstaltninger for hovedgruppe 2-stoffer, hvis de relevante massestrømsgrænser 
overskrides for virksomheden som helhed. Dette gælder imidlertid kun procesafkast, hvor 
emissionsgrænseværdierne overskrides. Enkelte små afkast kan endvidere friholdes for 
kravet om rensning, hvis de hver udgør mindre end 10 % af den relevante 
massestrømsgrænse. For virksomheder, der kun er i drift relativt få af årets arbejdstimer, 
bør der heller ikke stilles krav om emissionsbegrænsning, selv om massestrømsgrænsen og 
emissionsgrænseværdien overskrides. De relevante B-værdier (bidragsværdi for 
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virksomhedens bidrag til luftforurening i omgivelserne) skal altid overholdes, men kan i 
visse tilfælde lempes ved intermitterende drift. 
 
De væsentligste kilder til støv fra hovedgruppe 2-stoffer på Novozymes er afvejning og 
omhældning af faste råvarer i blanderiet i gæringsfabrikken (BC) samt fra blanderi i 
granuleringsfabrikken (EC). De fleste af de støvende stoffer hører til kategorien ikke-
reaktivt støv, tidligere kaldet støv i øvrigt eller inert støv. Dette gælder eksempelvis 
natrium- og magnesiumsulfat, en række calciumforbindelser og salte. 
 
Endvidere anvendes en række landbrugsprodukter, som ikke er vurderet at være 
allergifremkaldende som f.eks. kartoffelmel og sukker (sucrose) til produktionen. 
Massestrømmen af sucrose kendes ikke. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at 
massestrømsgrænsen for sucrose overskrides. Emissionsgrænsen for sucrose er 100 
mg/Nm3 og B-værdien er 0,1, og grænseværdierne er dermed højere end grænseværdierne 
for ikke-reaktivt støv, jf. tabel 1. Da emissionen af sucrose sker i samme afkast som ikke-
reaktivt støv, fastsættes derfor ikke emissionsgrænseværdi for sucrose. Kulhydrater 
sidestilles med ikke-reaktivt støv. 
 
Novozymes anvender desuden flere uorganiske stoffer, der kan give anledning til emission 
af uorganisk støv af farlig art, f.eks. kiselgur. Derudover anvendes i produktionen en række 
zink- mangan- og kobberforbindelser, uorganiske salte og andre stoffer, der er klassificeret 
som sundhedsskadelige, lokalirriterende eller ætsende. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at 
disse stoffer også bør placeres i gruppen af uorganisk støv af farlig art. 
 
Hidtidige vilkår for hovedgruppe 2-stoffer 
I hovedgodkendelsen er der fastsat B-værdi for inert støv på 0,08 mg/m3. I 
delgodkendelserne af bygning BC/BD (gæring) og EC (granulering) er der fastsat 
emissionsgrænseværdi på 10 mg/Nm3 for inert støv. For oprensningsfabrikken AC/AD 
samt BE er der desuden en emissionsgrænseværdi på 5 mg/Nm3 for respirable krystalinske 
siliciumforbindelser (kiselgur). Der er desuden fastsat vilkår for kontrol og egenkontrol 
med emissioner af støv fra fabrikkerne i både hoved- og delgodkendelser. 
 
Revurderede vilkår for hovedgruppe 2-stoffer 
Novozymes har etableret filtre på samtlige støvende afkast, og det fremgår af den 
miljøtekniske beskrivelse, at emissioner af totalstøv fra de væsentligste afkast ligger under 
10 mg/Nm3. Netop procesafkastet fra blanderiet i gæringsfabrikken, som vurderes at være 
væsentlig for bidraget af støvende landbrugsprodukter, er der dog ikke foretaget 
emissionsmålinger i siden 2001. Her blev der dog påvist emissioner under 1 mg/Nm3. 
 
Afkast fra de forskellige fabrikker er beskrevet i bilag 5 til den miljøtekniske beskrivelse 
samt i mail af 28. sept. vedr. ombygning af granuleringsfabrikken EC. Det fremgår dog ikke 
tydeligt, hvilke kilder der er de væsentligste for henholdsvis enzymstøv, støv og lugt. Derfor 
stiller Miljøstyrelsens vilkår om, at Novozymes senest 3 måneder efter revurderingen er 
meddelt, skal udarbejde en komplet liste over procesafkast. Miljøstyrelsen vurderer, at det 
ikke er hensigtsmæssigt at stille ensartede krav til kontrol af alle afkast hos Novozymes 
A/S. Oversigten skal derfor opdeles i primære og sekundære procesafkast. Primære afkast 
er de afkast, der udsender mere end 10 % af massestrømsgrænsen for det pågældende stof. 
Afkastoversigten skal holdes opdateret og fremsendes til tilsynsmyndigheden på 
forlangende.  
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Der fastsættes i godkendelsen grænseværdier for følgende relevante hovedgruppe 2-stoffer 
i primære afkast, idet massestrømsgrænserne for de pågældende stoffer som udgangspunkt 
forventes overskredet heri. Massestrømsgrænser, emissionsgrænser samt B-værdi fremgår 
af tabel 1. 
 
Tabel 1 

Stof Klasse Massestrøms-grænse 
g/h 

Emissions-grænseværdi 
mg/Nm3 

B-værdi 
mg/m3 

Støv, ikke-
reaktivt  
(<10 µm) 

- > 5000 10 0,08 

Natrium-
hydroxid 

III 25 5 0,005 

Cu-forbindelser III 25 5 0,01 
Mn-forbindelser III 25 5 0,001 
Zn-forbindelser III 25 5 0,06 
Kiselgur III 25 5 0,005 

 
Der stilles vilkår om, at der på baggrund af den udarbejdede afkastoversigt skal udarbejdes 
et måleprogram til dokumentation af overholdelse af emissionsgrænser i primære 
procesafkast, hvor der ikke er etableret HEPA filtrering. Måleprogrammet skal fremsendes 
til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter at godkendelsen er meddelt. Herefter skal 
målinger udføres inden 9 måneder. 
 
Miljøstyrelsen har valgt ikke at fastsætte vilkår om afkasthøjder. I stedet er der fastsat 
vilkår om overholdelse af B-værdier, idet det giver virksomheden mulighed for selv at 
disponere over afkasthøjder og evt. rensning. 
 
Krav til luftmålinger 
Der stilles vilkår til luftmålingernes udførelse. Der kan anvendes målinger af ikke-reaktivt 
støv til dokumentation af overholdelse af emissionsgrænseværdi for uorganisk støv 
(fortrinsvis mangan-, kobber- og zinkforbindelser). De nærmere betingelser herfor fremgår 
af vilkår C7. 
 
Med hensyn til egenkontrol videreføres de gamle godkendelsers vilkår om regelmæssig 
kontrol og vedligeholdelse af luftfiltre på procesafkast, samt vilkår om at virksomheden skal 
have skriftlige procedurer eller instruktioner herfor. Der stilles desuden vilkår om 
registreringer af lækagetest og reparationer m.m. 
 
Der stilles desuden vilkår om, at Miljøstyrelsen kan kræve, at der skal måles støv i 
procesafkast til dokumentation af vilkårenes overholdelse, dog højst én gang om året, hvis 
vilkårene er overholdt. 
 
Andre damp- eller gasformige stoffer 
Novozymes A/S anvender store mængder syrer og baser i produktionsprocesserne, primært 
i forbindelse med CIP-rengøring og justering af pH. Syrer og baser håndteres overvejende i 
lukkede rørsystemer, og anvendelsen vurderes derfor ikke at give anledning til særlig risiko 
forforurening af omgivelserne. På den baggrund fastsættes der ikke vilkår for emission og 
immission af uorganiske syrer og baser i nærværende afgørelse. 
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Novozymes A/S anvendte tidligere en række organiske opløsningsmidler som ethanol, 
acetone, formalin m.fl., og brugen af disse er reguleret i de gamle godkendelser. I dag 
anvendes kun et enkelt organisk opløsningsmiddel i produktionen, som tilsættes til de 
færdige enzymprodukter. Eneste emission herfra vurderes af Novozymes at være 
fortrængningsluft fra 2 råvaretanke i forbindelse med påfyldning fra tankvogne 2-3 gange 
ugentligt. Jf. luftvejledningen skal der ikke foretages emissionsberegninger fra tanke og 
siloer. 
 
Overholdelse af grænseværdier på fabriksområdets matrikler 
Grænseværdier for støj og immission af forurenende stoffer skal som hovedregel 
overholdes udenfor virksomhedens egen grund(e). Hermed forstås sædvanligvis, at B-
værdien skal være overholdt udenfor den eller de oftest sammenhængende grunde, hvor 
virksomheden har aktiviteter, uanset om den ejer eller lejer grunden(ene). Dette giver 
normalt ikke anledning til større fortolkningsproblemer, men for Novozymes A/S og Novo 
Nordisk A/S og evt. andre virksomheder på Novogruppens fabriksområde, er forholdene 
lidt mere komplekse, idet virksomhederne har aktiviteter på samme matrikel, som derfor 
med større eller mindre ret kan regnes som egen grund af mere end én virksomhed.  
 
Som udgangspunkt skal Novozymes A/S overholde B-værdierne og støjgrænser på Novo 
Nordisk A/S med fleres grund(e) og vice versa. Det er imidlertid problematisk at regulere 
indbyrdes immissionsbidrag indenfor én og samme matrikel og så vidt vides, er der heller 
ikke tradition for at gøre det. Både Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S har oplyst, at B-
værdier ikke ønskes håndhævet virksomhederne imellem, hverken på grunde hvor begge 
virksomheder har aktiviteter eller på grunde hvor kun én af dem har aktiviteter.  
 
Selv om dette anses for problematisk, er det dog uden betydning for overholdelse af B-
værdierne i de nærliggende boligområder og hos de virksomheder i området, som ikke 
hører til Novo Gruppen. Ønsket vil derfor blive imødekommet, dog kun så længe begge 
virksomheder er i Novogruppen. 
 
Der stilles derfor vilkår om, at B-værdier for støv skal overholdes udenfor matrikler, hvor 
Novogruppen driver virksomhed i stedet for udenfor egen grund. Hvis en virksomhed 
træder ud af Novogruppen eller en matrikel sælges eller udlejes til en virksomhed udenfor 
Novogruppen, skal B-værdierne således med en passende tidsfrist overholdes på disse 
matrikler. 

3.2.4 Lugt 
Lugt fra virksomheder reguleres efter Miljøstyrelsens lugtvejledning16. I henhold til 
lugtvejledningen bør grænseværdien for en virksomheds lugtbidrag ikke overskride 5-10 LE 
(lugtenheder) i boligområder, mens op til 30 LE kan være acceptabelt i industriområder og 
deciderede åbne landområder. 
 
Novozymes har i 2002 fremsendt en handlingsplan for reduktion af lugt fra egne fladkilder, 
og i perioden 2001-2003 er der gennemført en række tiltag, bl.a.: 
 

• ISO 14001 certificering 
• Installation af on-line måleudstyr 
• System til eliminering af flydeslam 

16 Vejledning nr. 4 fra 1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder fra Miljøstyrelsen. 
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• Forøget overvågning, bl.a. i form af ”lugt-runderinger” i lokalområdet 
• Overdækning af tanke 
• Optimering af biomasse-inaktiveringsanlæg m.m. 

 
Novozymes A/S har desuden opbygget et omfattende system for registrering af lugt, og de 
gennemførte tiltag har betydet, at der de seneste år kun har været enkelte naboklager over 
lugt. 
 
OML beregninger fra 2010 og 2011 viser, at der fortsat sker enkelte overskridelser af 
lugtvilkår i de udvalgte receptorpunkter, se nedenstående tabel 2: 
  
Tabel 2 

 
LE/m3  

300 meter  
syd (1700)  

300 meter  
vest (2500)  

750 meter 
nordøst (200)  

1.000 meter  
nordøst (200)  

2010  23 (19)  43 (18)  15 (14)  13 (10)  
2011  11  20  6  5 

 
De i parentes anførte værdier er resultater når man ser bort fra nogle afvigende målinger 
grundet uforudset tilstopning af skorsten med slam. Når der ses bort fra disse målinger 
fremgår det, at det eksisterende vilkår på 20 LE/m3 netop overholdes. 
 
Hidtidige lugtvilkår 
Novozymes har lempede vilkår for lugt. Der er i Novozymes A/S hovedgodkendelse fastsat 
vilkår om, at det samlede immissionskoncentrationsbidrag ikke må overskride 25 LE/m3 i 
receptorpunkter ved nærliggende boligområder. Dette vilkår er tidsbegrænset indtil 31. dec. 
2005. Herefter må bidraget ikke overskride 20 LE/m3. Der er desuden fastsat vilkår om 
udarbejdelse af en handlingsplan for lugtreduktion fra fladekilder. 
 
Derudover er der i miljøgodkendelser af de enkelte fabrikker fastsat vilkår om at de enkelte 
fabrikkers immissionsbidrag ikke må overstige 10 LE/m3. 
 
Revurderede lugtvilkår 
I forbindelse med revurderingen, har Miljøstyrelsen varslet Novozymes A/S, at man ønsker 
at reducere det nuværende immissionskoncentrationsbidrag på 20 LE/m3 ved 
boligområder. Derfor er Novozymes blevet bedt om at udføre en teknisk/økonomisk 
redegørelse baseret på de væsentligste punktkilder.  
 
Redegørelsen udarbejdet af FORCE konkluderer, at et lugtimmissionskoncentrationsbidrag 
på 15 LE/m3 forventes at kunne overholdes ved gennemførelse af to tiltag: Forøgelse af 
filterlag samt optimering af vandingscyklus i biofilter, samt forøgelse af skorsten på 
bygning AC med 6 meter.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at nedsættelse af lugtvilkår ikke er presserende. Dertil 
kommer, at Novozymes i 2013 opstarter et nyt biogasanlæg, som efterfølgende skal 
indkøres. Det er sandsynligt, at der i den forbindelse forekommer enkelte lugtgener. På den 
baggrund fastsætter Miljøstyrelsen et vilkår på 15 LE/m3 ved boligområder med virkning 
fra 1. januar 2015. Med denne afgørelse skærpes vilkårene for lugt således. Novozymes har 
dog fortsat lempede vilkår. 
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Hovedgodkendelsens vilkår 10.9 om årlige OML-beregninger for virksomhedens samlede 
lugtimmissionsbidrag vurderes fortsat at være relevant dokumentation for lugtimmission 
og videreføres med denne afgørelse. De tidligere anvendte referencepunkter ved boliger 
kan fortsat anvendes. 
 
Novozymes har ønsket, at det af vilkår D2 om krav til lugtmålinger fremgår specifikt, at der 
skal korrigeres for midlingstid ved at multiplicere emissioner med 7,8 og beregningerne 
udføres med data der er korrigeret for følsomhedsfaktor. Det skyldes, at lugtemission måles 
i LE/s, og resultatet ønskes i LE/m³. Denne beregningsmetode er i overensstemmelse med 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1985: "Begrænsning af lugtgener fra virksomheder". 

3.2.5 Spildevand 
Novozymes A/S fabriksområde er indrettet med separate afløb for processpildevand, 
sanitært spildevand, regnvand samt ledning til slam (biomasse). Kloakriste på 
virksomheden er markeret med farvekoder. Processpildevand fra Novozymes og Novo 
Nordisk ledes til Novozymes biologiske renseanlæg og behandles her. Renset 
processpildevand ledes til Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg, hvor det renses 
yderligere. Novozymes har oplyst, at virksomheden den 3. november 2011 har ansøgt 
Kalundborg kommune om udvidelse af eksisterende spildevandstilladelse, fra 3,5 mio. m3 
til 3,9 mio. m3. Kalundborg kommune har meddelt ny spildevandstilladelse d. 7. maj 2013 
/11/. 
 
Sanitært spildevand tilledes direkte til offentlig spildevandsledning, udenom Novozymes 
eget rensningsanlæg. 
 
Novozymes biogasanlæg, renseanlæg og slambehandlingsanlæg med tilhørende aktiviteter 
er beskrevet og reguleret i miljøgodkendelse til Miljøteknik dateret 22. aug. 2003 med 
senere ændringer, herunder afgørelser fra december 2010. 
 
Novozymes har oplyst, at stoffet PAAN, som omtalt i granuleringsfabrikkens vilkår 4.3 ikke 
anvendes mere. Vilkårets krav om opsamling og bortskaffelse af rengøringsvand fra 
fluidbedanlæg som farligt affald overføres til denne afgørelse. 
 
Eksisterende godkendelsers vilkår om begrænsning af vandforbrug vurderes ikke at være 
relevante og overføres ikke, idet virksomhedens løbende arbejder med at forbedre 
ressourceeffektivitet i forhold til vandforbrug. 

3.2.6 Støj 
Ekstern støj fra virksomheder reguleres efter Miljøstyrelsens vejledninger om støj17. Som 
udgangspunkt er den planlagte anvendelse af omgivelserne bestemmende for den 
tilladelige støjbelastning fra en virksomhed. Der skal dog tages hensyn til den faktiske 
anvendelse, såfremt den er mere støjfølsom end den planlagte anvendelse. Andre forhold, 
som f.eks. baggrundsstøj, virksomhedens etableringstidspunkt og økonomiske formåen, 
kan imidlertid også influere på de støjgrænser, der fastsættes for den enkelte virksomhed. 
 
Geografisk afgrænses Site Kalundborg mod nord af jernbanen. Nord for banen ligger 

17 Ekstern støj fra virksomheder (nr. 5/1984) (Støjvejledningen), Måling af ekstern støj fra virksomheder (nr. 6/1984), 
Beregning af ekstern støj fra virksomheder (nr. 5/1993), Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder (nr. 
3/1996) samt Ekstern støj i byomdannelsesområder (nr. 3/2003). 
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haveforeningerne Rynkevang og Stejlhøj samt et industriområde. Øst for virksomheden er 
åbent land med fritliggende landejendomme, mod sydøst ligger boligområdet Rynkevang 
og mod sydvest ligger ligeledes et område med boliger (se bilag C). Nord og nordvest for 
virksomheden er tillige områder udlagt til offentlige samt rekreative formål. 
 
Hidtidige vilkår for støj 
De eksisterende vilkår for ekstern støj er fastsat i hovedgodkendelsen fra 2002. Vilkårene 
blev fastsat i forbindelse med at Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S blev adskilt i to 
selskaber. Der blev fastsat vilkår, der sikrede at støjbidraget fra de to virksomheder samlet 
set ikke steg. Samtidig fik virksomhederne mulighed for indbyrdes at ”handle” med 
støjkvoter, således at myndigheden kan lempe støjvilkår i f.eks. Novo Nordisk A/S 
miljøgodkendelse, mod at der samtidig blev skærpet i Novozymes A/S miljøgodkendelse. 
 
Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S har lempede vilkår for støj. I forhold til de vejledende 
grænseværdier for blandet bolig og erhvervsområder i Støjvejledningen, har Vestsjællands 
Amt i hovedgodkendelsen givet et tillæg på 5 dB om natten, således at støjgrænsen blev 
fastsat med udgangspunkt i en samlet grænseværdi på 45 dB (A) for de to virksomheder. 
Der er i de eksisterende godkendelser kun fastsat støjvilkår i referencepunkter ved 
nærliggende boligområder. 
 
Da næsten hele virksomheden kan være i drift hele døgnet, tages der udgangspunkt i 
natperioden, hvor støjgrænserne er mest restriktive.  
 
Vilkår for støj i delgodkendelser henviser til hovedgodkendelsen. Derudover er der vilkår til 
fabrikkernes egenkontrol med nye og eksisterende støjkilder.  
 
Støjbelastningen fra Novozymes A/S er senest afrapporteret i den fælles støjrapport for site 
Kalundborg for 2011 /12/. Resultatet af støjkortlægningen fremgår af tabel 3. De 8 
referencepunkter, repræsenterer de nærmeste boligområder og fritliggende ejendomme 
omkring virksomheden. 
 
Tabel 3 

Referencepunkt 
 

A B C D E F G K1 

Støjbelastning 
2011 

42,5 39,7 42,6 35 38,2 43 41 37,1 

Grænseværdi 
 

41,7 42 40,5 42 42 42 39,9 42 

Usikkerhed 
2011 

1,9 1,8 2,0 1,9 2,4 2,7 1,9 1,8 

 
Det fremgår, at støjbelastningen om natten fra Novozymes i flere referencepunkter er 
højere end de fastsatte vilkår for støj i hovedgodkendelsen. Med undtagelse af 
referencepunkt C er overskridelserne dog mindre end den beregnede usikkerhed, og 
dermed er grænseværdierne ikke overskredet. I referencepunkt C er grænseværdien 
overskredet med 0,1 dB når der tages højde for usikkerheden. 
 
Revurderede vilkår for støj 
I forbindelse med revurderingen, har Miljøstyrelsen den 27. marts 2012 varslet 
virksomheden om en stramning af eksisterende støjvilkår, og anmodet Novozymes om 
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gennem en teknisk-økonomisk undersøgelse at redegøre for mulighederne for at reducere 
støjbelastningen til 40 dB om natten i boligområder.  
 
På den baggrund har Novozymes fremsendt en handlingsplan for støjdæmpning for 
perioden 2013-2016 (bilag 7 til den miljøtekniske beskrivelse). Det fremgår af 
handlingsplanen, at 35 støjkilder skal dæmpes for at nedbringe støjbelastningen til 40 dB 
ved nærmeste boligområder. Den samlede støjdæmpning beskrevet i handlingsplanen 
vurderes at beløbe sig til ca. 2,5 mio. kr.  
 
For at overholde den varslede støjgrænse på 40 dB skal der ifølge Novozymes bruges 
yderligere ca. 1 mio. kr. for at overholde støjgrænsen i referencepunkt E1 i 2016. E1 er et nyt 
referencepunkt beliggende i et nærliggende boligområde syd for virksomheden. Med 
henvisning til proportionalitetsprincippet, samt det faktum at der ikke har været 
naboklager over støj gennem flere år, har Novozymes argumenteret for, at det er rimeligt at 
se bort fra en overskridelse på 0,7 dB(A) ved dette referencepunkt i 2015. 
 
Novozymes A/S ønsker således at dæmpe støjkilder som beskrevet i tabel 4 nedenfor. 
 
Tabel 4 

År Budget 
1000kr 

Deadline Støjbelastning i referencepunkt/ekstrapunkt 
 
A C F G E1 E2 E3 E4 E6 E7 

2012 
 

0 - 42.7 43.2 43.0 41.6 45.3 45.4 43.3 45.0 44.4 43.5 

2013 
 

775 dec-2013 40.7 40.6 36.9 39.8 43.5 44.0 41.7 43.5 42.6 41.5 

2014 
 

885 dec-2014 39.4 40.3 36.4 39.6 41.5 42.3 40.3 41.8 40.9 40.0 

2015 
 

800 dec-2015 38.8 39.8 35.8 39.0 40.7 39.9 38.9 39.9 40.0 39.2 

 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Novozymes henvisning til proportionalitetsprincippet 
her er berettiget, idet der kun er tale om en (knapt hørbar) overskridelse på 0,7 dB(A) i 
referencepunkt E1 i 2015, som det er uforholdsmæssigt omkostningsfuldt at reducere 
yderligere. På den baggrund fastsætter Miljøstyrelsen vilkår om en støjgrænse på 41 dB (A) 
om natten i boligområder, gældende fra 1. januar 2016. Indtil 1. januar 2016 videreføres de 
eksisterende støjgrænser. 
  
Miljøstyrelsen ønsker i forbindelse med revurderingen, at fastsætte vilkår til støj for 
samtlige relevante omkringliggende områder, der belastes af støj fra virksomheden. Det 
gøres for at bringe vilkårene i tættere overensstemmelse med støjvejledningen, hvor der 
f.eks. står, at ”støjgrænserne for et konkret område skal principielt overholdes på ethvert 
sted i området.” Virksomhedens dokumentation herfor kan fremover foreligge i form af 
støjkonturkort som supplement til støjmålinger/-beregninger i referencepunkter. 
Støjgrænser for de omkringliggende områder vil ligeledes træde i kraft fra 1. januar 2016. 
 
Tre omkringliggende områder er ifølge kommuneplanen udlagt til ”rekreative områder”. 
Syd for virksomheden og tættest på fabriksarealet, er områderne K06.R01, og K05.R02 
indrettet som grønne kiler, og der er længere væk fra virksomhederne placeret mindre 
fritidshuse. Området K05.R01 nord for fabriksområdet er beliggende midt mellem 
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erhvervsområdet og et område til tekniske anlæg (område K05.T01 udlagt til ny 
jernbanestation med parkering) 
 
Kalundborg Kommune har i et høringssvar til Miljøstyrelsen den 3. maj 2013 oplyst, at 
intentionerne med de tre rekreative rammeområder er at skabe en 
bufferzone/konsekvenszone mellem erhverv og boligområder, samt at sikre 
beskyttelsesinteresser for fortidsminder/13/. Områderne må således heller ikke bebygges. 
Kommunen oplyser, at dette præciseres i den kommende kommuneplan. Formålet med 
disse rammeområder er således at etablere et ”konsekvensområde”, jf. støjvejledningen, 
hvor der ikke kan placeres støjfølsomme aktiviteter for dermed at undgå konfliktsituationer 
mellem virksomhederne og de omkringliggende boligområder.  
 
Det fremgår af afsnit 5.3 i ”Vejledning om ekstern støj i byomdannelsesområder”, at det 
ofte ikke er meningsfuldt at fastsætte støjgrænser i denne type ”ingenmandsland” mellem 
virksomheder og boligområder. Der er dog placeret fritidshuse i område K06.R01, i form af 
bl.a. en ”hobbydyr-koloni” og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at områdets faktiske 
anvendelse snarere er at betragte som bydelspark eller grønt område. Kalundborg 
kommune har oplyst, at der er forbud mod overnatning i området, og Miljøstyrelsen 
vurderer derfor, at det ikke er rimeligt at stille grænseværdier for støj om natten svarende 
til boligområder i disse tre områder /14/. Da støjkonturkort med beregninger af 
støjemission efter implementering af støjhandlingsplan i 2015 dokumenterer, at 
virksomheden i område K06.R01 ikke kan komme ned på 45 dB(A), fastsættes for 
områderne K06.R01, K05.R02 og K05.R01 fra 1. januar 2016 vilkår til støj på 50 dB(A) om 
natten.  
 
Nordvest og vest for fabriksområdet er beliggende to områder udlagt til ”offentlige formål” 
(område Ko4.OF03 og K06.OF01). Områderne er beliggende mellem erhvervsområdet og 
boligområder mod nordvest og vest. Rammeområde K06.OF01 er udlagt til 
transformerstation og andre tekniske anlæg. Rammeområdet K04.OF03 er i Kalundborg 
Kommuneplan 2013-2024 udlagt til offentlige og private servicefunktioner som 
uddannelses-institutioner, civilforsvar, brandstation, idrætscenter m.m. Lokalplan 57-2 og 
tillæg nr. 1 til lokalplan 57-2 fastlægger anvendelse tættest på fabriksområdet til område for 
erhverv og erhvervsfaglige uddannelser. 
 
Efter Miljøstyrelsen opfattelsen kan der i områder til kontorer, offentlig og privat 
administration og serviceerhverv være rimeligt at fastsætte støjgrænser på mellem 50 – 55 
dB(A), jf. afsnit. 5.3 i ”vejledning om ekstern støj i byomdannelsesområder”. Der er ikke en 
forøget støjfølsomhed om aftenen og natten, hvor der ikke er aktiviteter. Af vejledningen 
fremgår det, at kontor og serviceerhverv med fordel kan lægges i bufferzoner. 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der for de to nærliggende områder Ko4.OF03 og 
K06.OF01 kan fastsættes en støjgrænseværdi på 55 dB(A), efter 1. januar 2016.    
 
Der fastsættes ikke vilkår for støj i området K05.T01 til tekniske anlæg, nord for 
virksomheden. 
 
Miljøstyrelsen har i vurderingen af støjgrænser i ovenstående områder hæftet sig ved, at 
Novozymes - med de tiltag der er stillet vilkår om, herunder handlingsplan for 
støjdæmpning – frem mod 2016 vil reducere støjen væsentligt i de nærliggende 
boligområder. 
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Novozymes A/S har i den miljøtekniske beskrivelse bemærket, at man ikke ønsker, at der i 
forbindelse med revurderingen opstilles vilkår for de to virksomheders støjbidrag i 
hinandens skel på siten, idet de to virksomheder i praksis deler bygninger flere steder, og at 
denne type beregninger derfor er forbundet med store usikkerheder. Miljøstyrelsen er enig 
i denne betragtning, men vil stille vilkår om en evt. revurdering af vilkår om støj i 
forbindelse med et ejerskifte af Novo Nordisk eller Novozymes i Kalundborg – se i øvrigt 
afsnit 3.2.3 om luftforurening. 
 
Egenkontrol med støj 
I Novozymes gamle godkendelser er der stillet vilkår om, at kilder på fabriksområdet skal 
kontrolleres ved en kildestyrkemåling over en periode på 10 år, og at der skal foretages 
kildestyrkemålinger af nye og ændrede støjkilder. På baggrund af aktuelle 
kildestyrkemålinger skal Novozymes A/S hvert 2. år foretage en støjberegning og 
rapportere denne til tilsynsmyndigheden. Novozymes A/S har på baggrund af de mange 
løbende ændringer på virksomheden valgt at opdatere støjkortlægningen over en periode 
på 6 år i stedet for 10 år.  
 
Miljøstyrelsen vil fastholde den løbende opdatering af støjkortlægningen med vilkår F2. 
Det betyder at alle betydende støjkilder skal genmåles mindst hvert 6. år. Nye væsentlige 
støjkilder samt støjkilder der udskiftes skal måles senest 3 måneder efter ibrugtagning. 
 
Endelig stilles der vilkår om, at virksomheden hvert år skal dokumentere, at vilkår for støj 
er overholdt. Det er en skærpelse af hovedgodkendelsens vilkår 10.7, som stillede vilkår om 
støjberegninger hvert andet år. Det fremgår af vilkår F3, at de nuværende referencepunkter 
i de omkringliggende boligområder efter aftale med tilsynsmyndigheden kan ændres, hvis 
dette er relevant – f.eks. ved etablering af nye boliger eller lign. 
 
Lavfrekvent støj 
Novozymes A/S har ikke vilkår for lavfrekvent støj i de gamle miljøgodkendelser. Der er da 
heller ikke på tilsyn konstateret lavfrekvent støj, ligesom tilsynsmyndigheden ikke har 
modtaget klager eller henvendelser om lavfrekvent støj. Miljøstyrelsen vil derfor ikke 
fastsætte vilkår til lavfrekvent støj. 

3.2.7 Affald 
Affald skal generelt håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med det til enhver tid 
gældende erhvervsaffaldsdirektiv i Kalundborg kommune. Affald fra Novozymes A/S består 
af ikke-farligt og farligt affald. Alt affald sorteres med henblik på størst mulig grad af 
genanvendelse.  
 
Ikke-genanvendeligt affald sendes til forbrænding eller deponering. Affald til deponering 
består primært af brugte filterplader fra enzymoprensning. Udover forbrænding og 
deponering af filterplader fik virksomheden i 2007 tilladelse af Miljøstyrelsen til at 
opslæmme filterpladerne, således at materialet (primært cellulose) kan anvendes som 
biomasse. Dette har medført et betydeligt fald i mængden af deponering af ikke-farligt 
affald. 
 
Genanvendeligt affald er primært bygningsaffald, pap, papir, metal, madaffald samt plastik 
og træ. Enzymaffald behandlet i Novozymes eget renseanlæg betragtes også som 
genanvendeligt affald. Farligt affald, f.eks. kemikalieaffald, sendes til destruktion hos Nord 
(tidligere Kommunekemi). 
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Novozymes affaldsmængder i 2010 og 2011 fremgår af nedenstående tabel. 
 
Tabel 5 
 2010 2011 
Ikke-farligt affald 1.334 1.075 
Farligt affald 305 1.021 

 
Den store mængde farligt affald i 2011 skyldes tests med ikke-enzymholdigt affald i 
forbindelse med opstart af nyt salt-coating anlæg i granuleringsfabrik EC.  
Enzymaffald behandles i Novozymes renseanlæg eller bortskaffes til forbrænding i lighed 
med kemikalieaffald. Virksomhedens kemikalieaffald opbevares på Novo Nordisks 
kemikalieaffaldsplads ved bygning DE. 
 
Fra spildevandsrensningen produceres der store mængder af restproduktet NovoGro 30, 
som anvendes som gødning i landbruget. I 2011 blev der produceret 108.689 ton af dette 
restprodukt, som løbende køres til oplagring og udbringning på marker i henhold til 
gældende bestemmelser i slambekendtgørelsen18. Vilkår om håndtering og oplagring af 
Novogro og NovoGro 30 fremgår af miljøgodkendelse for miljøteknik. 
 
Hidtidige vilkår 
I hovedgodkendelsen er der bl.a. stillet vilkår om at affaldsmængder til forbrænding og 
deponi skal minimeres, at affaldshåndteringen skal håndteres i overensstemmelse med de 
til enhver tid gældende kommunale regulativer for erhvervsaffald samt udarbejdelse af en 
årlig oversigt over affaldsmængder, oprindelse, opbevaring og bortskaffelse med 
redegørelse for mulig yderligere affaldsbegrænsning af primære affaldsfraktioner hvert 3. 
år. 
 
I delgodkendelser til oprensningsfabrikker AC/AD og BE er der desuden stillet vilkår om 
destruering af aktive enzymer ved denaturering forud for bortskaffelse af brugte 
kimfilterplader. 
 
Revurderede vilkår 
Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 22 at der i relevant omfang skal fastsættes 
krav i miljøgodkendelsen til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder 
de maksimale oplagsmængder af affald. 
  
Der fastsættes i overensstemmelse hermed vilkår om maksimale oplagsmængder for farligt 
affald. Novozymes har oplyst, at der oplagres varierende mængder enzymaffald og andet 
farligt affald på oplagspladsen, hvilket også fremgår af tabel 6. Der fastsættes derfor nyt 
vilkår om maksimalt oplag af 100 ton farligt affald.   
 
Vilkår om destruering af aktive enzymer ved denaturering forud for bortskaffelse af brugte 
kimfilterplader fra delgodkendelser til oprensning overføres. 
 
Hovedgodkendelsens vilkår 5.1 om minimering af affaldsmængder udgår, idet vilkåret er 
vanskeligt at føre tilsyn med. Det er desuden Miljøstyrelsens vurdering, at det er i 
virksomhedens egen interesse at nedbringe affaldsmængder.  

18 Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. dec. 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 

 42 

                                                



  

 
Hovedgodkendelsens vilkår 5.2 om håndtering af affald følger af Kalundborg Kommunes 
gældende regulativ for erhvervsaffald og udgår. 

3.2.8 Overjordiske olietanke 
På virksomheden forefindes en mindre olietank på 1.200 liter til opvarmning af 
kursusejendom ved bygning GX. Virksomhedens olietank reguleres efter 
Olietankbekendtgørelsen19 regler og virksomheden skal overholde disse krav.  

3.2.9 Jord og grundvand 
Miljøstyrelsen vurderer at risikoen for forurening af jord, grundvand og recipienter er 
størst i forbindelse med processpildevandssystemet samt udendørs håndtering og oplag af 
farligt affald og kemikalier. Novozymes A/S ligger i et område hvor der ikke er betydelige 
drikkevandsinteresser. Fra virksomheden udledes overfladevand til Kærby Å, som er 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens20 § 3 som beskyttet vandløb. Miljøstyrelsen har derfor 
primært fokus på at sikre denne recipient samt rensningsanlægget. 
 
Hidtidige vilkår 
Hovedgodkendelsen indeholder vilkår om aktivering af nødstop ved spild af råvarer, 
hjælpestoffer m.m. ved fare for udløb til regnvandskloak og/eller rensningsanlæg, så spildet 
opsamles i nødtank, og ikke forårsager skader i miljø eller rensningsanlæg. 
 
Derudover er der fastsat vilkår om opbevaring af olie og kemikalier på befæstede arealer, i 
spildbakker eller i lokaler uden afløb. Der er desuden fastsat vilkår om sikring af tanke mod 
påkørsel. Nedgravede tanke skal være underlagt egenkontrol og eftersyn. 
 
I afsnit om spildevand er der stillet vilkår om bortledning af spildevand og slam i lukkede 
og tætte rør, og efterfølgelse af virksomhedens udarbejdede inspektionsplan for 
spildevandskloakker.  
 
Der er desuden fastsat vilkår om minimering af spildevandsmængder og indholdet af 
miljøfarlige stoffer heri, samt vilkår om anmeldelse forud for ibrugtagning af nye 
mærkningspligtige stoffer indeholdende en øko-toksikologisk vurdering. 
 
Revurderede vilkår 
Miljøstyrelsen fastholder eksisterende vilkår om aktivering af nødstop i tilfælde af spild af 
råvarer og gæringvæske m.m. til proceskloak i overensstemmelse med virksomhedens 
procedure for spild. Der fastsættes desuden vilkår om egenkontrol af nødstop og lignende 
mekanismer i form af dokumenterede funktionstests.  
 
Med vilkår H2 fastsættes vilkår om vedligehold af tankgrave og løbende eftersyn af 
belægninger, hvor der er mulighed for spild. Der fastsættes vilkår om dokumentation af 
denne egenkontrol. Egenkontrollen skal være beskrevet i en driftsinstruktion og være 
implementeret senest 1 år efter meddelelse af denne afgørelses. 
 
Der fastsættes desuden vilkår om at palletanke, tromler og øvrig emballage med farlige 
råvarer og affald skal opbevares på tæt belægning og uden afløb til regnvandskloak. 

19 Bekendtgørelse nr. 1321 af 21 dec. 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
20 Bekendtgørelse nr. 933 af 24. sept. 2009 af lov om naturbeskyttelse. 
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Affaldsbeholdere skal være tydeligt mærkede med hvilke affaldstyper, der opbevares i 
beholderen. 
 
Vilkårene H4 og H5 omhandler indretning af oplagspladser for overjordiske faste tanke 
samt årlige inspektioner af tankene. Inspektionen skal være beskrevet i en driftsinstruktion 
og være implementeret senest 6 måneder efter meddelelse af denne afgørelses., og skal 
kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndigheden.  
 
Endelig fastsættes vilkår om inspektion af virksomhedens egne kloakledninger. Disse skal 
tæthedsprøves eller TV-inspiceres mindst hver 15. år. Af vilkåret fremgår også hvem der må 
udføre disse inspektioner. 
 
Under forudsætning af at belægninger, tankgrave, spildbakker etc. kontrolleres og 
vedligeholdes løbende, vurderes der ikke at være væsentlig risiko for forurening af jord og 
grundvand. 

3.2.10 Driftsforstyrrelser og uheld 
Novozymes har i den miljøtekniske beskrivelse anført de foranstaltninger, der er 
implementeret på de enkelte anlæg for at undgå driftsforstyrrelser og mulige afledte spild 
eller udslip, herunder virksomhedens procedure for aktivering af nødstop. Der sker træning 
og uddannelse af medarbejdere i relevante instruktioner ligesom der foretages systematisk 
og løbende vedligehold af anlæg.  
 
Hidtidige vilkår 
Novozymes har i hovedgodkendelsen vilkår om at fabriksområdet skal indrettes og drives 
sådan, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer og genmodificerede 
organismer forebygges, og sådan at skadens omfang begrænses, hvis der alligevel sker 
uheld. Tilsvarende vilkår er meddelt de enkelte fabrikker på siten i Kalundborg.  
 
Endvidere er der i enkelte miljøgodkendelser fastsat vilkår om at virksomheden ved spild af 
råvarer, hjælpestoffer o. lign. - udendørs såvel som inde i bygningerne – skal følge 
virksomhedens interne regler om aktivering af nødstop og regler om opsamling af spild, så 
spildet opsamles i nødtank og ikke forårsager skader i miljøet eller renseanlæg. 
 
Der er desuden fastsat vilkår om omgående anmeldelse af akut forurening til Vagtcentralen 
samt tilsynsmyndighed, samt om udarbejdelse af skriftlig redegørelse for uheldet 
efterfølgende.  
 
Derudover er der vilkår om at nye tanke sikres mod påkørsel. 
 
Revurderede vilkår 
Miljøstyrelsen fastsætter vilkår om, at Novozymes A/S skal have skriftlige procedurer for 
håndtering af spild og udslip samt underretning af relevante myndigheder i forbindelse 
med disse hændelser jf. miljøbeskyttelseslovens § 71. 
 
Vilkår om sikring af tanke overføres ikke, idet Miljøstyrelsen vurderer, at en evt. lækage på 
en tank, i kraft af de beskrevne procedurer for nødstop, kan håndteres tilfredsstillende i 
virksomhedens egen proceskloak og uden risiko for forurening af det omgivende miljø.  
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3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der fastsættes med revurderingen en række vilkår om indberetning og journalisering. Der 
skal føres journal over forbrug af råvarer, energi og vand, affaldsmængder samt eftersyn af 
emissionsbegrænsende udstyr. Derudover skal der føres journal over egenkontrollen med 
kontinuert måleudstyr såsom partikelmålere ved filtre, alarmer m.m. Journalerne skal være 
tilgængelige for tilsynsmyndigheden, og skal opbevares på virksomheden i minimum 3 år. 
 
Hovedgodkendelsens vilkår om årlig rapportering til tilsynsmyndigheden videreføres med 
revurderingen. Rapporten skal indeholde oplysninger affaldsmængder, HEPA filtertests, 
gennemførte emissionsmålinger og B-værdimålinger, gennemførte støjmålinger og –
beregninger, gennemførte lugtmålinger og –beregninger samt resultatet af evt. TV-
inspektioner. Der fastsættes skærpede vilkår til oplysninger om forbrug af råvarer og 
hjælpestoffer i årsrapporten, idet Miljøstyrelsen vurderer, at dette er nødvendigt for at 
kunne følge forbruget af de mange forskellige råvarer og hjælpestoffer. 
 
Derudover skal der hvert 3. år redegøres for virksomhedens arbejde med substitution, 
udfasning eller reduktion af stoffer optaget på REACH kandidatliste samt Miljøstyrelsens 
liste over uønskede stoffer. 

3.2.12 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Novozymes er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen21, idet oplaget af NH3 på 
fabriksområdet er reguleret i Novo Nordisk’ miljøgodkendelse. 

3.2.13 Ophør 
Der stilles vilkår om, at virksomheden skal orientere tilsynsmyndigheden forud for ophør af 
driften, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 12. 

3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
Novozymes A/S har gennemgået virksomhedens overensstemmelse med bedst tilgængelige 
teknik som defineret i de relevante BREF-dokumenter. Virksomheden konkluderer, at der 
er enkelte områder, hvor BAT ikke er implementeret fuldt ud. Miljøstyrelsen har vurderet 
virksomhedens anvendelse af BAT, jf. afsnit 3.1.4, men har ikke fastsat vilkår vedr. BAT. 

 

21 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. dec. 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
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3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Kalundborg kommune er blevet hørt omkring planforhold og støj, herunder særligt de  
 planlægningsmæssige rammer for de omkringliggende områder K06.R01, K05.R02 og 
K05.R01  udlagt til rekreative områder, samt områderne  Ko4.OF03 og K06.OF01 udlagt til 
offentlige formål. 
 
Kalundborg kommune har 3. maj 2013 fremsendt følgende bemærkninger til høringen. 
Heraf fremgår det, at: 
 
” Intentionerne i rammeområderne K06.R01, K05.R02 og K05.R01 er 
bufferzone/konsekvenszone mellem erhverv og boligområder, samt for at sikre 
beskyttelsesinteresser fra fortidsminder” 
 
”…Kalundborg Kommune har ingen aktuelle planer om at ændre på 
anvendelsesmulighederne for de lokalplanlagte "delområde 3", fastlagt til erhverv og 
erhvervsfaglige uddannelser.   
 
Kalundborg kommune er enig med Miljøstyrelsens om, at det vil være rimeligt at 
fastsætte støjgrænser på mellem 50 – 55 dB(A) i disse områder, jf. ”Vejledning om ekstern 
støj i byomdannelsesområder”, fra august 2003 (afsnit 5.3). 
 
Kommunens udtalelser fremgår af sagsakterne /4/,/13/ og /14/. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til 
afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
 
Novozymes A/S har med mail dateret 10. april 2013 fremsendt følgende kommentarer til 
udkast /15/: 
 
”Novozymes har gennemlæst udkastet og har i vedlagt fil indføjet bemærkninger til 
dokumentet. 
 
Det er vores indtryk at styrelsen langt hen af vejen har imødekommet Novozymes ønsker, 
men vi mener at der stadig er behov for at vi sætter os sammen og drøfter vilkår om: 
 

• Enzymstøv og 
• Støj  

 
Der henvises til bemærkninger i dokumentet…” 
 
For så vidt angår enzymstøv, så er virksomhedens eksisterende (midlertidige) vilkår 
bibeholdt – dvs. vilkår om regelmæssige emissionsmålinger i afkast uden absolutfiltrering, 
vilkår om straksrapportering ved forhøjede emissionsmålinger og ingen villkår for 
immissionsgrænseværdi (B-værdi). Det skyldes, at Novozymes i foråret 2013 har påbegyndt 
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udarbejdelse af en baggrundsrapport for enzymstøv, med henblik på at få Miljøstyrelsen til 
at fastsætte en ny immissionsgrænseværdi for enzymstøv, der er højere end den vejledende 
B-værdi på 3 ng/m3. Det forventes, at der ved udgangen af 2014 foreligger en ny B-værdi 
for enzymstøv, og Miljøstyrelsen forventer at ændre vilkårene i nærværende afgørelse i 
forlængelse heraf. 
 
For så vidt angår støj, så har Miljøstyrelsen på baggrund af Kalundborg kommunes 
kommentarer samt virksomhedens oplysninger om, de ikke kan komme ned på 45 dB i de 
nærmeste rekreative områder/”ingenmandsland”, er der her fastsat vilkår til støj på 50 
dB(A) om natten fra 1. januar 2016. 
 
Novozymes A/S har med mail dateret 16. august 2013 fremsendt kommentarer til et 
endeligt udkast med følgende kommentarer /16/: 
 
”Vi har kun bemærkninger til følgende to vilkår: 
 

• E1. Rengøringsvand fra fluidbedanlæg i bygning EC skal opsamles og bortskaffes 
som farligt affald. 

• H2………. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foranstalter et uvildigt 
sagkyndigt eftersyn af de befæstede arealer, dog højest én gang årligt. Rapport fra 
uvildigt sagkyndigt eftersyn skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned 
efter eftersynet.  

 
Vedr. E1 og spildevand fra EC: 
Ligesom for de andre fabrikker fremkommer der spildevand fra EC i forbindelse med CIP 
af proces udstyr, herunder fluidbedanlæg. Proceduren i EC er at anlægget tømmes helt 
for produkt. Herefter CIPes udelukkende med ”hedtvand”. Novozymes ønsker derfor at 
det foreslåede vilkår E1 skal udgå.  
 
Vedr. vilkår H2. – justeret af formulering 
Vi vil foreslå at sidste del af vilkåret justeres til følgende ordlyd: 
 
….Såfremt at tilsynsmyndigheden finder at Novozymes egenkontrol af belægninger ikke 
er tilfredsstillende, kan det kræves, at virksomheden foranstalter et uvildigt sagkyndigt 
eftersyn af de befæstede arealer, dog højest én gang årligt. Rapport fra uvildigt 
sagkyndigt eftersyn skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.” 
 
Miljøstyrelsen har imødekommet virksomhedens forslag til ændring af vilkår E1 og H2 
fremsendt 16. august. 
 
Der er ikke foretaget høring af ejendommenes ejere (Novozymes A/S). Der er heller ikke 
foretaget høring af beboere i området omkring virksomheden, idet der ikke har kunnet 
identificeres parter med væsentlig individuel interesse. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Afgørelsen kan revurderes efter 8 år i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Der er udarbejdet en samlet VVM-redegørelse for fabriksområdet i 2002. Novozymes 
aktiviteter er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 6a.  
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 områderne nr. 166 Røsnæs, Røsnæs Rev 
og Kalundborg Fjord samt nr. 154 Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og 
Bollinge Bakke, og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.  
 
Revurderinger, dvs. MBL § 41, er ikke omfattet af bestemmelserne i 
habitatbekendtgørelsen. I stedet bruges nærværende afsnit evt. fremadrettet til at redegøre 
for virksomhedens beliggenhed og mulige problemer i forholdet mellem virksomhedens 
drift og habitatområderne, således at der ved fremtidige miljøgodkendelser kan tages højde 
for dette. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 

 
• Miljøgodkendelse til enzymoprensningsfabrik BE, Vestsjællands Amt, 4. sept. 1996 
• Miljøgodkendelse til enzymoprensning AC/AD, Vestsjællands Amt, 11. aug. 1997 
• Miljøgodkendelse til enzymgæringsfabrik bygning BC/BD, Vestsjællands Amt, 2001 
• Miljøgodkendelse til granulering, bygning EC af 13. aug. 2001. 
• Miljøgodkendelse, vilkår for fabriksområdet, Vestsjællands Amt, 27. juni 2002 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
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 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 
 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For revurderede vilkår, 
der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun beslutningen om ikke at ændre disse, 
der kan påklages. Endvidere kan det påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. 
Sløjfede vilkår fremgår af afsnit 3.2. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 
29, 1401 Kbh. K eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 20. september 
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. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
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  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, 
med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Kalundborg kommune, teknik.miljo@kalundborg.dk 
Embedslægeinstitutionen Øst, seost@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
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5. BILAG 
 
Bilag A1: Miljøteknisk beskrivelse af Novozymes produktionsanlæg  
 
Bilag A2: Miljøteknisk beskrivelse af optimering i bygning EC 
 
Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser – støj 
 
Bilag D: Liste over sagens akter 
 

 51 



  

Bilag A1: Miljøteknisk beskrivelse af Novozymes produktionsanlæg  
(Særskilt fremsendte bilag (bilag 2, 3, 4, 7 og 9) til den miljøtekniske 
beskrivelse er ikke vedlagt) 
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Indledning 
 
Novozymes A/S er i Kalundborg er omfattet af en ”rammegodkendelse” for så vidt an-
går de samlede fabrikkers påvirkning af omgivelserne med støv, lugt, enzymstøv, af-
fald og støj. Godkendelsen er dateret juni 2002. 
 
Novozymes A/S udgør bl.a. sammen med Novo Nordisk A/S Novo Gruppen. Begge 
virksomheder deler i dag fabriksområdet i Kalundborg.  
 
Denne beskrivelse dækker de aktiviteter Novozymes A/S har på det samlede fabriks-
område i Kalundborg, hvor der produceres enzymer.  
 
Beskrivelsen er en opdatering af materialet fra november 2001 og udspringer af be-
stemmelserne i § 21 stk.1 i ”Godkendelsesbekendtgørelsen”, hvor det anføres at god-
kendelse af I-mærkede virksomheder skal tages op til revurdering hvert 10. år og om 
nødvendigt ajourføres. 
 
Udover nogle indledende oplysninger af mere generel karakter samt oplysninger om 
forholdet til risikobekendtgørelsen omfatter den opdaterede samlede beskrivelse af 
fabriksområdet oplysninger om de parametre, der allerede er reguleret af den gælden-
de ”samlede godkendelse for fabriksområdet”.  
 
Beskrivelsen dækker således emissioner på tværs af alle Novozymes fabrikker på fa-
briksområdet, dvs.: Gæringsfabrikken (BC BD), Rensningsfabrikkerne (AC AD, BE) og 
Granuleringsfabrikken (EC). Produktionen i de nævnte fabrikker er nærmere beskrevet 
i bilag 5. 
 
For det Miljøtekniske anlæg (rensningsanlægget) er der lavet en særskilt opdateret 
miljøteknisk beskrivelse.  
 
Denne beskrivelse er tilstræbt bygget op i henhold til bilag 3 i Miljøministeriets be-
kendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed, idet alle ho-
vedoverskrifter er medtaget, mens kun de underpunkter, der er relevante i denne 
sammenhæng, er nærmere beskrevet.  
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold  

 

Oplysninger vedrørende ansøger, virksomhed og ejerforhold fremgår af nedenstående tabel.  

Ansøger navn (1) Virksomheds navn (2) Ejer (3) Kontaktperson (4) 

 
Novozymes A/S 
Hallas Allé  
4400 Kalundborg 
Tlf.: 8824 9999 
 
CVR nr.: 10007127 

 
Novozymes A/S 
Hallas allé 
4400 Kalundborg 
Matr. nr. 2a med flere, alle  
Rynkevang Gårde, Åby, 
Kalundborg  
 
 

 
Grund og bygninger 
ejes af: 
Novozymes A/S og 
Novo Nordisk A/S 

 
Tommy Rasmussen 
Miljøafdelingen 
Tlf.: 4446 0660 
 
Ib Rugbjerg Nygaard 
Novozymes produktion, 
MPP DK 
Tlf.: 4446 5339 
 

 

Tabel 1. Oversigt over ansøger og ejerforhold. 
 

 

 

Ejerforhold 
 
Grunden og bygningerne ejes både af Novozymes A/S samt Novo Nordisk A/S. Ejer-
forholdet efter opdelingen i 2000 fremgår af vedlagte bilag 1, der er et kortbilag, hvor 
de nyeste matrikel opdelinger tillige er vist. Ejer- og lejerforholdene er angivet med far-
vemarkering.   
 
Novo A/S er hovedaktionær i både Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og er således 
”ejer” af begge firmaer. Novo A/S er ejet af Novo Nordisk fonden. 
 
 

B. Oplysninger om virksomhedens art  

 

Listebetegnelse (5) 
 
Hovedaktiviteten hos Novozymes A/S i Kalundborg er omfattet af punkt  
 
D101: 
Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller organiske eller uor-
ganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer. (i) (s) 
 
 
og 
 
J102 
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Virksomheder, der er omfattet af pligten til at indhente godkendelse af produktion med 
anvendelse af genetisk modificerede organismer i medfør af lov om miljø og gentekno-
logi. 
 
på bilag 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af 
listevirksomhed. 

 

 

Kort beskrivelse af virksomhedens art (6) 
 
Denne beskrivelse omfatter Novozymes A/S´s eksisterende aktiviteter på grunde i Ka-
lundborg, dvs. fabrikker, der er taget i brug, såvel som miljøgodkendte anlæg, der er 
under etablering. 
 
 

C. Oplysninger om virksomhedens placering 

C.1. Oversigtplaner, virksomhedens placering mv.  

 
Vedlagte bilag 1 er en oversigtsplan, der viser alle virksomhedens bygninger på grun-
den i Kalundborg. Af tegningen fremgår desuden, hvilke bygninger der ejes og drives 
af henholdsvis Novozymes A/S og Novo Nordisk A/S.  
 
De anlæg, bygninger mm. som endnu ikke er taget i brug eller opført er ikke medtaget 
på dette bilag, f.eks det anaerobe-anlæg.  

C2. Planmæssige forhold (10) 

 
Fabrikken i Kalundborg er placeret i et område, der ligger i byzone. Området må ifølge 
Kalundborg Kommunes lokalplan nr. 6.2-2 kun anvendes til erhverv, herunder til større 
industri. 

 
Fabrikken er således anlagt i overensstemmelse med lokalplanen. 

Det fremgår af Kommuneplan 2009 – 2021 for Kalundborg Kommune at de omgivende 
områder enten er udlagt til boligområde (SV), erhvervsformål, område til offentligt for-
mål (NV), rekreativt område (SV) eller til tekniske anlæg (N). 

Områderne ved Hovvej/Holbækvej er planlagt til nye områder til erhvervsformål. Et af 
områderne er udpeget som fremtidigt erhvervsudbygningsområde (Ø), der overføres 
fra landzone til byzone. 

 
Området syd og vest for virksomhedens grund består af tæt lav boligbebyggelse. 

I forbindelse med opsplitningen af Novo Nordisk A/S tli to selvstændige virksomheder 
er der oprettet en grundejerforening, der skal varetage fælles interesser på området. 
 
I Grundejerforeningens vedtægter er ansvaret for det fælles forsyningslaug beskrevet. 
Omfatter kloak, el-kabler mm..  
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Området er også omfattet af Vestsjællands Amt regionplan for 2005 – 2016 og No-
vozymes vurderer at det er beliggende i et ”område med begrænsede drikkevands in-
teresserer”.  
 
I områder med begrænsede drikkevandsinteresser kan aktiviteter, der udgør en stor 
forureningstrussel mod grundvandet, placeres”, jf. Amtets regionplan 2005 – 2016. 
 

D. Oplysninger om etablering (11-12) 

D.1 Tidsplan for bygge- og anlægsarbejder mv.  

 
Der er primært tale om beskrivelse af anlæg/fabrikker der er taget i brug eller er under 
etablering efter relevant miljøgodkendelse. Dog er der ønske om at justere råvare-
rammen for filtermaterialer. 
 
NZ har igennem årene lavet procesoptimeringer af GMO-stammer og eksisterende 
anlæg, f.eks i form at mere automatisering, nyere teknologi og LEAN Dette vil fortsæt-
te i årene fremover. Novozymes produktion i Kalundborg er Miljøcertificeret efter 
ISO14001 samt Energicertificeret efter ISO 50000. 
 
I forehold til beskrivelserne i Regionplan tillæg 2i Regionplan 2001 – 2012 er status for 
Novozymes: 
 

 2 bioreaktorer udover de eksisterende 8 – Ikke udnyttet 

 1 efterklaringstank- Er udnyttet 

 1 kompressor (i eksisterende bygning) - Er udnyttet 

 1 dekanter (i eksisterende bygning) - Er udnyttet 
 
Renseanlæggets kapacitet udvides desuden med et anaerobt forrenseanlæg som ta-
ges i drift ved årsskiftet 2012/2013 (godkendt december 2010). 
 
Novozymes har i december 2011 indsendt opdateret ansøgning til Kalundborg Kom-
mune med henblik på at øge udledningen af processpildevand fra 3,5 til 3,9 mio m3 pr. 
år til det offentlige spildevandsanlæg i Kalundborg Kommune (”KCR”).  
 
Novozymes A/S og Kalundborg Kommune indgik i juli 2001 en ”Samrensningsaftale”. 
Novozymes ejer nu spildevandsledning (til processpildevand) mellem Novzymes ren-
seanlæg og Kalundborg Kommunes Centrale renseanlæg.  
 
Vestsjællands Amts VVM-redegørelse for Novogruppens udbygning frem til 2012 giver 
Novogruppen mulighed for at udlede op til de 3,9 mio m3 processpildvand pr. år til 
KCR.  
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E. Virksomhedens indretning (13-17) 

E.1 indretning af produktionslokaler m.v. (13) 

 

I bilag 5 til denne miljøtekniske beskrivelse er de enkelte produktioner (fabrikker) be-
skrevet, specielt med fokus på produktionsprocesserne. For hver fabrik er desuden 
vedlagt tabel med oplysninger om procesafkast. Se tillige bemærkning i afsnit F.2.  
 

E.2 Kloakplaner, nedgravede tanke mv. (14)  

 
På fabriksarealet findes fire typer af kloakledninger nemlig: 
 

 Regnvandsledning, der leder regnvandet til Kærby Å - tagvand samt uforurenet 
overfladevand fra de befæstede arealer via regnvandssystemet til Kærby Å, 
men kan via nødstop opsamles i tank 88A/B. 

 Sanitære spildevandsledninger, der leder det sanitære spildevand direkte til Ka-
lundborg kommunes rensningsanlæg. 

 Processpildevandsledninger, der leder processpildevandet til Novozymes eget 
rensningsanlæg 

 Slamledninger (biomasse), der leder biomassen til inaktivering og dekantering i 
Novozymes slamanlæg i bygning BB - til NovoGro 

 
Der er 2 stk. gamle nedgravede acetonetanke ved BE. Tankene er tømt og ikke læn-
gere i brug. 
 
  

E.3 Intern transportvej og oplag (15) 

 

Lagre 
Der findes både lagre i tilknytning til de enkelte fabrikker samt et centralt lager.  
 
Novozymes A/S ´s centrale råvarelager findes i bygning FE. 
 

 

Intern Transport 
 
Intern transport består hovedsageligt af: 
 

 Transport af råvarer, mellemprodukter og færdigvarer mellem de enkelte byg-
ninger/anlæg 

 Persontransport til og fra bygninger 
 

Oplysninger om den interne transport fremgå af bilag I i NNE Pharmaplans støjkildeka-
talog. se afsnit E.5. 
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E.4  Placering af skorstene og luftafkast (16) 
 
Afkast, der kan have væsentlig betydning for immissionsbidraget for lugt, støv og en-
zymstøv er gennemgået i afsnit H. 
 
I bilag 5 er vedlagt lister med oplysninger om de væsentligste procesafkast samt op-
lysninger om placering, filterproces, flow og afkasthøjde. Dette i tilknytning til beskri-
velserne af de enkelte fabrikker/anlæg. 
 

E.5 Placering af støjkilder (17) 

 
Novo Nordisk Engineering – Noise Control -  har i 2011 opdateret støjkildekataloget for 
Kalundborg-fabrikken (Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S Site Kalundborg, Miljø-
måling – ekstern støj). Støjmodellen indeholder 734 støjkilder (fælles), der er udvalgt 
ved en besigtigelse af de enkelte anlæg og bygninger. 
 
Støjkildekataloget viser placeringen af samtlige støjkilder, og angiver støjkildernes bi-
drag til det samlede støjniveau. Kataloget er senest fremsendt den 26. april 2012 til 
Miljøstyrelsen, som bilag til årsrapport 2011 for Novozymes Kalundborg.  
 

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion (18-22) 

F.1 Produktionskapacitet, procesforløb, råvarer mv. (18) 

 
I Kalundborg råder Novozymes A/S over:  
 

1. Produktionsfaciliteter til gæring (Bygning BC/BD), herunder mindre Pilot anlæg 
2. Oprensningsfabrikker (bygning AD-PO, AC og BE), herunder mindre Pilot anlæg 
3. Granuleringsfabrik herunder saltcoating anlæg.  (EC) og faciliteter til pakning af 

tørre enzymprodukter,  
4. Faciliteter til påfyldning af flydende enzymprodukter (i øst enden af bygning BE) 
5. Parkeringspladser til tankcontainere, vest for AC 
6. Miljøtekniske anlæg (bygning: BB, BZ, DZ, DC og DA): Rensningsanlæg, slam-

behandlingsanlæg, anaerobtanlæg med gasmotoranlæg samt tilhørende admi-
nistration og hjælpefunktioner til Miljøteknik.  

7. Køletårn (bygning BY og BE) 
8. Hjælpefaciliteter i form af laboratorier (bygning AA, AX)   
9. Lagre (bygning FE)  
10. Administration. 

 
 
Drift og vedligeholdelse af buffertank til Tissøvand står Grundejerforeningen for. 
 
 
Sitens forbrugstal for 2010 og 2011 fremgår af bilag 8.  
 
Forbrugstallene er oplyst for 
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 Råvarer 

 Energiforbrug 

 vandforbrug 
 

 

Bemærkninger råvarer 
 
Nye råvarer vurderes miljømæssigt i før ibrugtagningen. 
 
Vurdering af og brug af råvarer er reguleret af den fælles Europæiske kemikalie lov-
givning (REACH). Novozymes er i forhold til REACH lovgivningen bl.a. at betragte som 
”Down stream User” (DU) og skal opfylde dertilhørende forpligtigelser. 
  
Råvaresammensætningen i 2011 bestod primært af landbrugsprodukter som sukker, 
kartoffelmel mm. (ca. 51,5 %), uorganiske kemiske forbindelser som syre, baser og 
salte (38,5 %), organiske stoffer 6%, (ikke opløsningsmidler) og filtermaterialer 3,8 %. 
Forbruget af rengøringsmidler udgjorde 0,1 % og biocid forbruget 0,008 %.   
 
I bilag 8 er tillige oplyst ønsker for råvarer rammer for de nævnte grupperinger. Råva-
rerammen for filtermaterialer er justeret i forhold til optimal udnyttelse af eksisterende 
eller igangsatte anlæg. 
 
Introduktion af nye råvarer tænkes at skulle finde sted i henhold til nuværende råvarer 
vilkår. 
 
Miljøkritiske råvarer 
Af bilag 8 fremgår også oplysninger om forbrug af ”Miljøkritiske” råvarer i  2010 og 
2011.  
 
Listerne dækker de råvarer som er mærket N og/eller T eller er at finde på effektlisten,  
LOUS eller REACHs kandidat liste. 
 
Omkring brug af Boresyre skal nævnes, at Novozymes fortsat i de kommende år for-
venter et faldende forbrug som følge af stoffets klassificering og REACH fokus. For-
bruget er da også faldet drastisk fra 2010 til 2011.  
 
Brug af kølemidler i 2011:   
Nødvendig dosering af køletårns additiver foretages af leverandør. Der foregår et lø-
bende samarbejde mellem leverandør og Novozymes omkring valg af kølemidler til 
køletårnene. 
 
Novozymes har den 1. juni 2011 fået tilladelse til at udføre forsøg med ClO2 som køle-
tårns hjælpemiddel.  
 
Pt. pågår undersøgelse af om brugen af ClO2 vil give anledning til korrosions proble-
mer i Novozymes køleanlæg samt påvirkning af plast og gummi tætninger i anlægget.   
 
Ozon rensning har været forsøgt tilbage i 2003, men dengang uden positivt resultat. 
 
Forbrug af godkendte kølemidler fremgår tillige af bilag 8. 
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Organiske opløsningsmidler 
Der benyttes ikke længere opløsningsmidler så som ethanol, acetone formalin, eller 
Isopropanol i produktionen. 
 
Eneste organiske stof der skal knyttes en kommentar til er brug af Monopropylenglycol 
(MPG), som doseres i færdigvarene/enzymprodukterne. MPG er et hovedgruppe II, 
klasse III stof. Eneste emission vurderes at være fra 2 råvaretanke i forbindelse med 
modtagelse af råvaren, dvs. 25 m

3
, 2 – 3 gange pr. uge. 

  

 

Energiforbrug 
Der anvendes energi i form af el, damp og fjernvarme. Damp modtages fra Asnæs-
værket.  
 
Ultimo 2012 forventer Novozymes at idriftsætte et nyt anerobt anlæg, hvor der vil blive 
produceret biogas i forbindelse med for rensning af processpildevandet. Den produce-
rede biogas benyttes som brændsel i et gas motoranlæg til produktion af elektricitet og 
varme.   
 
Etableringen er primært drevet af muligheden for at reducere emissionen af CO2 på 
grund af ny energiproduktion baseret på CO2 neutral biogas fra processen. Endeligt vil 
energiforbruget i den efterfølgende aerobe rensning i det eksisterende renseanlæg 
blive reduceret. 
 
I 2008 lancerede Novozymes en ambitiøs global klimastrategi hvilket resulterede i øget 
fokus på energioptimeringer i produktionen.  
 
I Danmark blev der indgået en partnerskabsaftale med DONG Energy om indkøb af 
vindmøllestrøm fra Horns Rev II. 
 
I Kalundborg er der i perioden 2008-2011 blevet investeret ca. 22,5 mio kr i gen-
nemførelse af 39 projekter med en samlet energibesparelse på ca. 207.500 GJ og en 
tilsvarende reduktion af CO2 emission på 14.500 tons.  
 
Eksempler herpå er brug af spildvarme der benyttes til fordampning af NH3 inden do-
sering i gæringstankene (i de gamle fordampere benyttes vanddamp) samt spildvarme 
der benyttes til produktion af varmt vand.   
 
I 2011 overgik Novozymes til at indkøbe 100% vindmøllestrøm fra DONG Energy såle-
des at vi i Danmark er CO2 neutrale. Der er allerede identificeret og planlagt yderligere 
energioptimeringer i produktionen, foreløbig frem til 2015. 
 
 

Vandforbrug 
Urenset Tissøvand anvendes, som kølevand til bl.a. køletårnene. Derudover renses en 
del af Tissøvandet af Kalundborg kommune så det opfylder drikkevandskrave og der-
med kan benyttes i enzymproduktionen. Det nuværende forbrug af Tissøvand (2011) 
udgør ca. 16 % af det samlede vandforbrug.  
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Forbruget af grundvand er bl.a. styret af at Tissøvand af procesmæssige årsager ikke 
kan bruges i gæringen.  
 
Novozymes (og Novo Nordisk) har som bekendt i 2011 ansøgt om at forhøje udlednin-
gen af spildevand fra 3,5 til 3,9 mio. m3/år. Den nævnte stigning i spildevandsflowet 
(lidt over 10 %) forventes også i vandforbruget igennem de nærmeste år, se bemærk-
ninger nedenfor om langsigtede mål. 
 

 

Langsigtede koncern mål (2015) vedr. vand og energi 
Vand-og energiforbrug er centrale indikatorer for effektivitet og miljøbelastning i forbin-
delse med udnyttelse af ressourcerne. Vi har derfor implementeret en række effektivi-
tets indekser med mål for relativ forbedring i 2015 set i forhold til 2005 (De langsigtede 
mål).  
 
For vand er målet i 2015 at forbedre effektiviteten med 40% og for energi med 50% i 
forhold til 2005. Endelig er det målet i 2015 at forbedre CO2 effektiviteten med 50 % i 
forhold til 2005.  
 
Der er således en høj fokus på at have en optimal vand og energi udnyttelse i Novo-
zymes. 
 
 

F.2 Procesforløb m.v. (19)  

 
Procesforløbene i de enkelte fabrikker er beskrevet i bilag 5.1 – 5.5. 
 

De omtalte fabriksbilag består af følgende afsnit: 
 

 Indretning (E). 

 Beskrivelse af produktionen/processerne (F) 

 Liste med data for procesafkast  
 

Der er lavet procesbeskrivelser for følgende anlæg/faciliteter: 
 

1. Produktionsfaciliteter til gæring (Bygning BC/BD), 
2. Oprensningsfabrikker (bygning AD-PO, AC og BE), herunder faciliteter 

til pakning af flydende enzymprodukter (i øst enden af bygning BE) 
3. Granuleringsfabrik og faciliteter til pakning af tørre enzymprodukter, 

herunder saltcoating anlæg (bygning EC).    
4. Parkeringsplads til tankcontainer vest for AC 
5. AA og AX Laboratorier 

 
 
Emissioner fra Novozymes site Kalundborg er behandlet i afsnit H, mens miljøteknisk 
beskrivelse af de Miljøtekniske anlæg (renseanlæg og slambehandling) er beskrevet i 
særskilt dokument. 
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På siten er der etableret en buffertank til opbevaring af Tissøvand. Tanken der er 
fremstillet i beton har et volumen er på 1400 m3. 
 

F.3. Driftforstyrrelser eller uheld (20) 

 

Driftsforstyrrelser og uheld kan ske som følge af: 
 

 Brud på tanke og rør 
 Spild ved omlæsning af råvarer  
 Læk på luftfiltre ved spray 
 Strømsvigt 

 
Der er rutiner, hvor personalet, periodisk og systematisk, gennemgår rørføringer mm. 
Visuelt. Derved opdages utætheder eller brud på rør. Derudover er der regelmæssige 
trykprøvninger af rør, for at sikre at de er tætte samt systemer der overvåger proces-
anlæg. 
 
Håndtering af råvarer ved f. eks indlæsning/pålæsning sker, hvor afløb er ført til pro-
ceskloak og et eventuelt spild vil således ikke løbe til Kærby å, men til rensningsan-
lægget. Der er etableret procedurer der sikrer at eventuelt spild af råvarer eller produkt 
der overstiger den interne spildgrænse opsamles og behandles. Ved større spild akti-
veres nødstop som sikrer at spildevandet ledes til nødtanke, 
 
Alle væsentlige råvarer er økotox vurderet og der er fastsat kriterier for hvornår nød-
stoppet skal aktiveres ved spild af de enkelte råvarer. 
 
Spildprocedure for Novozymes Kalundborg er vedlagt som bilag 9. 
 
Lækage på luftfilter ved spraytørring medfører at partikelmåler giver alarm så anlæg-
get kan stoppes. 
 
Ved strømsvigt vil ventilationen og øvrige elkrævende processer bortfalde. Det vurde-
res ikke at dette vil give anledning til særlige emissioner til miljøet. 
 
Produktionsanlæggene er computerstyrede og der er en stor grad af overvågning og 
alle væsentlige sensorer er forsynet med alarmer, f.eks er filtre på EC procesafkast, 
hvor der er risiko for størst udslip af enzym ved filterbrud/tilstopning, forsynet med 
overvågning af differenstrykk. Disse filtre er forsynet med filteralarmer.  
 
Afkast fra procesventilation, tørre bed og køle bed samt afkast fra saltmøller er tillige 
suppleret med kontinuert registrering af støvniveauet i kanalen (gælder for EC). 
 
Driftsforstyrrelser i relation til renseanlægget er behandlet i den Miljøteknisk beskrivel-
se for renseanlæg (se separat dokument). 
 

F.4  Driftstid og personale 

De fleste af f Novozymes produktionsanlæg producerer i døgndrift. Der er produktion 
alle ugens syv dage. 
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G. Oplysninger om valg af placering samt valg af bedste til-

gængelig teknik 
 
Som virksomhed omfattet af IPPC/IED-direktivet har Novozymes forholdt sig til en 
række relevante BAT reference dokumenter (BREF-dokumenter). 
 
Følgende dokumenter vurderes at være relevante: 
 
Tværgående BREF-dokumenter 

 Emissioner fra oplagring 

 Energieffektivitet 

 Industrielle kølesystemer 

 Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer 
 

BREF-dokumenter for konkrete industrielle aktiviteter 

  Organiske finkemikalier 
 

I bilag 4 er besvaret en række checkspørgsmål i relation til de nævnte BREF-
dokumenter, som viser brugen af BAT hos Novozymes i Kalundborg.  
 
Generelle betragninger 
Det skal fremhæves at Novozymes i forbindelse med etablering af nye produktioner 
inddrager følgende forhold:  

 

 at anvende stammer, der er fri for antibiotikaresistensgener 

 at optimere rengøringsprocesserne, således at der anvendes mindst muligt 
CIP-væske, og undersøge mulighederne for at genbruge mindre snavset skyl-
levand til fremstilling af nye CIP-væsker (CIP = Cleaning In Place) 

 at optimere størrelsen af procesudstyr, således at tankene ikke er større end 
nødvendigt, hvilket betyder, at der kun anvendes den mængde vand ved vask, 
som er nødvendig. Vand og andet råvareforbrug til processen begrænses og-
så. 

 at stille krav til leverandører af udendørs placeret udstyr om at udstyret skal 
være så støjsvagt, at vi fortsat kan overholde de gældende støjgrænser 

 at anvende lukket procesudstyr, der sikrer at emissionen af enzymer bliver 
mindst mulig 

 at dimensionere køleanlæg, således at procesudstyr ikke køles unødigt ned 

 at etablere styreanlæg på ventilationsanlægs pumper og motorer, således at 
anlæggets drift styres af behovet (belastning, tid på døgnet/ugen samt ude 
temperaturen) 

 at udstyre ventilationsanlæg med varmegenvinding i størst muligt omfang 

 at udstyre omrører i gæringstanke med frekvensomformere, således at 
omrøringen kan styres efter behovet. 

 har energiledelse der foreskriver at vi anvender energirigtige motorer F1 og 
F2 

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Emissioner+fra+stoerre+oplag.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Energieffektivitet.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Industrielle+kølesystemer/01010505.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Spildevands-+og+luftrensning/01010517.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/BAT-+bedst+tilgaengelige+teknik/Aktuelle+BREF-dokumenter/Status/Organiske+finkemikalier.htm
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 at restprodukter fra produktion og renseanlæg genbruges til jordbrugsformål 
(NovoGro) 

 at bruge online målinger til styring af renseanlægget og derved opnå den 
bedst mulige rensning. 

 
Konklusioner fra bilag 4 om brug af BAT: 
 
I BAT-bilaget har Novozymes 145 forhold i relation til BAT-noterne om: 
 

 Organic Fine Chemicals 

 Waste Water 

 Waste gas 

 Industrial cooling systems 

 Emissions from storage 

 Energy efficiency 
  

Det fremgår af bilagene, at Novozymes i meget høj grad lever op til anbefalingerne i 
de nævnte BAT-noter. 
 
Der er dog enkelte punkter, hvor flere fabrikker ikke lever fuldt op til anbefalingerne. 
Her skal nævnes,  
 

 at der ikke er etableret vand og energimålere på alle kølesystemer 

 at ikke alle rørledninger er synlige 
 
På den baggrund er det vor vurdering, at Novozymes aktiviteter på grunden i Kalund-
borg, i høj grad lever op til anbefalingerne i de relevante BAT-noter. 
 

H. Oplysninger om støv, lugt organiske opløsningsmidler 

og støj (25-28) 

H.1 Luftforurening  

 
I bilag 5 sammen med beskrivelserne for de enkelte fabrikker er vedlagt liste med op-
lysninger om de væsentligste procesafkast samt oplysninger om placering, filterproces, 
luftflow og afkasthøjde. Relevante OML beregninger tillige med forudsætninger herfor 
findes i bilag 2. 
 

I forbindelse med den seneste samlede miljøgodkendelse af Novozymes Kalundborg 
tilbage i juni 2002 blev nedenstående emissioner vurderet til at være relevante. Da 
brugen af organiske opløsningsmidler, som ethanol, acetone formalin og Isopropanol 
er ophørt i produktionen, er emission af disse ikke evalueret yderligere. 
 
Eneste relevante organiske stof vurderes at være Monopropylenglycol (MPG), som 
doseres i færdigvarene/enzymprodukterne. Emissionen ved brug af denne råvarer 
vurderes at være fortrængningsluft fra 2 råvaretanke i forbindelse med modtagelse af 
25 m

3
 tankvogne 2 – 3 gange pr. uge. 
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Jf. luftvejledningen skal der ikke foretages OML beregninger for tanke og siloer. 
 
Det er Novozymes opfattelse at følgende emissioner i forbindelse med enzymprodukti-
onen derfor fortsat er de væsentligste: 
 

 Støv 

 Enzymstøv 

 Lugt 
 
Dertil kommer emission af NOx, CO, lugt og UHC fra det kommende gasmotor anlæg-
get, se afsnit H.1.4 herom. 
 

H.1.1 Støv 

 
I forbindelse med Novozymes produktion i Kalundborg forekommer der støvemission 
fra bygningerne BC/BD, AD, AC, BE samt EC. 
 
I nedenstående tabel er oplistet de kilder som Novozymes A/S og Miljømyndighederne  
har vurderet til at være de væsentligste kilder til emission af total støv i procesafkast 
fra fabrikkerne. I tabellen er tillige oplysninger om målte emissioner igennem de sidste 
5 år (gennemsnit af årets målinger). 
 
Det støv, der emitteres fra disse bygninger, stammer fra råvarehåndtering, og da råva-
rerne i bygningerne i langt overvejende grad kan klassificeres som støv i øvrigt er det  
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi (B-værdi) for inaktivt støv på 0,08 mg/m

3
 , 

som har været og stadig er relevant.  
 
Som det fremgår, er der tale om lave emissioner af totalstøv fra de nævnte procesaf-
kast, dvs. lavere end 10 mg/Nm3. 
 
Total støv 

mg/Nm3 

AC  

HEPA/Posefilter 

AD 

HEPA filter 

BC BD 

Biofilter 

BE 

Scrubber 

EC 

Kølebed 

HEPA 

EC 

Tørrebed 

HEPA 

2007 0,1 - 2 3 0,15 0,32 

2008 2,3 - 1,9 1,5 - - 

2009 2,1 0,1 1,7 0,85 - - 

2010 0,45 1,0 1,8 2,4 - - 

2011 1,2 0,1 0,9 1,2 - - 

 
Tilbage i december 2001 blev der foretaget støvmålinger i tilknytning til blanderiet i 
bygning BC: Målingerne viste hhv. 0,4 mg/Nm3 (flow 215 Nm3/h) og 0,29 mg/Nm 
(1134 Nm3/h). 
 
I miljøgodkendelsen af EC fra august 2001 fremgår det af vilkår 2.1 at Vest Sjællands 
Amt har vurderet, at de eksisterende og allerede godkendte filtre, som var opført i den 
daværende ansøgning, opfylder vilkår om at luftemissionen fra EC skal begrænses 
ved at luft, der indeholder støv skal passere filtre, som effektivt begrænser emissionen. 
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OML beregninger baseret på 2011 data viser at B-værdien for støv overholdes med 
god margen idet at den beregnede maksimale støv immission (99 % fraktil) er på 
0,00086 mg/m3 (0,86 microgram/m3) i en afstand på 50 meter, 290 grader. Dette er 
inden for hegnet.  
 
Det højeste niveau i et af referencepunkterne er 0,00076 mg/m3 (0,76 microgram/m3). 
 
Det bemærkes at luftvejledningen foreskriver at B-værdien for støv gælder for støv < 
10 micrometer/Nm3. Her er der regnet på total støv. 
 
OML beregninger og benyttede forudsætning samt oplysninger om massestrøm for 
støv fra de nævnte procesafkast fremgår af bilag 2.  
 
I forhold til brugen af kiselgur der har en B-værdi på 0,005 mg/m

3
 er der fortsat god 

margen såfremt at alt støver antages at være kiselguhr. 
 
Melstøv vurderes pt. ikke at være relevant i forhold til Novozymes produktion i Kalund-
borg, det skal dog nævnes at B-værdien for melstøv er på 0,02 mg/Nm3. Tilsvarende 
ses det at der heller ikke er problemer i forhold til sukker (sucrose), som har en B-
værdi på 0,1 mg/m3.  

 

H.1.2 Enzymstøv 

 

I henhold til eksisterende vilkår har Novozymes igennem de sidste 10 år udført årlige 
målinger af enzymstøv i de afkast som blev vurderet til at være de væsentligste. 
 
Resultatet af de seneste 5 års målinger fremgår af tabellen nedenfor (gennemsnit af 
året målinger) 
 

microgram/ 

Nm3 

AC  

HEPA/Posefilter 

AD 

HEPA 

filter 

BC BD 

Biofilter 

BE 

Scrubber 

EC 

Kølebed 

HEPA 

EC 

Tørrebed 

HEPA 

2007 0,1 - 8 
 

44 0,04 0,05 

2008 0,06 - 5,6 
 

0,15 - - 

2009 0,007 0,07 7,5 
 

2,26 - - 

2010 0,1 - 21 (9)* 
 

26,8 
(4,6)*** 

- - 

2011 0,05 0,04 29,6 (11,6)** 
 

0,11 - - 

 
*) Uden en måling over 50 microgram/Nm3 
**) Uden 3 forhøjede målinger  
***) Uden en ekstra høj måling 
 

I bilag 2 er vedlagt OML beregninger baseret på emission af enzymstøv data i 2011. 
Resultaterne er opsummeret nedenfor. 
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Immissionskoncentrationsbidraget for enzymstøv i 2011 er på niveau med tallene fra 
2010 når alle 2011 målinger medtages i OML-beregningerne (12 målinger). Det der 
især trækker op i 2011 er 3 ekstra høje målinger i BC gæringsskorsten (> 50 micro-
gram/Nm3).  
 
I de andre afkast: AC, AD og BE er der ikke i 2011 konstateret høje enzymstøv emis-
sioner. 
 
Novozymes har igennem årene gennemført en række forbedringer af biofilteret bl.a. 
nyt befugtningssystem i ventilations kanaler, styring af befugtningssystem med vejecel-
ler og udskiftning af fyldmaterialet i filteret. 
 
Novozymes har den 16. august 2006 ansøgt daværende Vest Sjællands Amt om per-
manent vilkår for enzymstøv, dvs. immission på maksimal 6 ng/m3 i et af reference-
punkterne. 
 
Vest Sjællands Amt har efterfølgende oplyst i brev af 6. september 2006, at ansøgnin-
ger, som ikke afsluttes inden den 31.december 2006 vil blive overdraget til Miljø Cen-
ter Roskilde. 
 
Novozymes ønsker at opretholde den omtalte ansøgning. Det vil sige at det permanen-
te vilkår for enzymstøv ønskes som følger: 
 

 50 microgram/Nm3 for emission fra biofilter BC BD (rapporteringsvilkår) 

 2 microgram/Nm3 for emission fra AC og BE 

 Immissionsvilkår på 6 ng/m3 i et af de gængse referencepunkter. Dette base-
ret på grundlag af gennemsnittet af årets emissioner (se ellers Novozymes an-
søgning af 16. august 2006). 

 
Omkring muligheder for yderligere optimering af biofilter henvises til afsnittet om lugt.  
 
En optimering med hensyn til reduktion af lugt vurderes også at ville reducere emissio-
nen af enzymstøv fra gæringen.   
 
Det er Novozymes vurdering at alternative løsninger som f.eks brug af forbrændings-
anlæg for at få immissionen af enzymstøv under 3 ng/m3 let kan betyde at forbruget af 
olie kan komme op på 4,2 tons pr. døgn svarende til en emission på 1 tons NOx pr. år 

Scenarier 

Receptorpunkter  

 300 meter 
syd (170

0
) 

300 meter 
vest (250

0
) 

750 meter nord-
øst (20

0
) 

1.000 meter 
nordøst (20

0
) 

Bemærkning 

Samlet (gæring 
og rensning) 
 
enzym ng/m

3
 

7,3 7,6 5,7 5,0 Alle 2011 må-
linger medta-
get 
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og 4000 tons CO2 pr. år. Dette finder Novozymes meget uhensigtsmæssigt både mil-
jømæssigt og økonomisk. 
 

H.1.3 Lugt 

 

Eksisterende forhold 

 
Novozymes eksisterende vilkår for lugt er som følger (Vilkår i hovedgodkendelsen): 
 
A. 2.6 Indretning og drift - lugt  
Det samlede immissionskoncentrationsbidrag for lugt fra Novozymes’ punktkilder må i 
receptorpunkterne ikke overstige 25 LE. Vilkåret gælder frem til 31. december 2005. 
Herefter må det maksimale immissionskoncentrationsbidrag fra Novozymes’ punktkil-
der ikke overstige 20 LE i udvalgte receptorpunkter beliggende i boligområde.  
 
Receptorpunkterne fastlægges i samarbejde med amtet inden den 1. december 2002.  
 
B. 2.7 Indretning og drift - lugt  
I samarbejde med amtet skal Novozymes’ senest den 1. juli 2002 fremlægge en hand-
lingsplan for reduktion af lugt fra egne fladekilder.  
 

Bemærkninger til de to vilkår: 

 

Ad A. 
På møde med Novozymes og Novo Nordisk den 27. marts 2012 varslede Miljøstyrel-
sen en eventuel stramning af Novozymes lugtvilkår, således at virksomhedens lugtim-
missionsbidrag reduceres fra de nuværende 20 LE/m3.  
 
Miljøstyrelsen anmodede i den forbindelse Novozymes om en teknisk-økonomisk re-
degørelse for reduktion af lugtemissionen. 
 
Novozymes har på den baggrund anmodet FORCE Technology om at udarbejde en 
sådan redegørelse, baseret på følgende punktkilder:  
 

1. Eksisterende historiske lugtemissionsmålinger fra kilder der har indgået i rap-
porterede OML beregninger i perioden 2001 – 2011, dvs for: 
a.       BC Gæringsskorsten 
b.      AD-skorsten - rensningsfabrik 
c.       AC-skorsten - rensningsfabrik 
d.      BE-skorsten - rensningsfabrik 
e.      De 8-bioreaktorer - rensningsanlæg 

2. Der udover inddrages i vurderingerne bidrag fra det kommende anaerobe gas-
anlæg med tilhørende gasmotor: Off-gas afkast og røggas afkast (NZ har data, 
baseret på overholdelse af 20 LE/m3). 

 
Forces redegørelse er vedlagt som bilag 3, se tillige diskussion nedenfor. 
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Ad B. 
Novozymes har den 20. juni 2002 fremsendt den krævede handlingsplan for lugtreduk-
tion af lugt fra egne fladkilder. 
 

Vestsjællands Amt accepterede handlingsplanen i brev dateret den 13. september 
2002. Handlingsplanen er også omtalt i afsnittet nedenfor om ”Tiltag for lugtreduktion”.  

Tiltag for lugtreduktion 

 
Tilbage i 2001/2002/2003 er følgende blevet gennemført for at reducere lugtemissio-
nen fra siten:    
 

 ISO 14001 certificering af Novozymes produktion, herunder miljøteknik 

 Installation af nyt on-line måleudstyr (ammonium, nitrat, gas- og ilt-sensorer) til 
forbedret styring af processer i renseanlægget 

 System til eliminering af flydeslam (udluftning, flokkulering, og dosering af 
skumdæmpningsmiddel) 

 Øget overvågning bl.a. i form af lugtrunderinger to gange dagligt.   

 Ombygning af nødlagertank 88A med overdækning i form af betonlåg. 

 Ændring af tømmevaskesystem i nødlagertank ved brug af automatisering 
samt 

 Automatisk ludtilsætning i nødlagertank 

 Optimering af biomasse-inaktiveringsanlæg i BB ved ny kalkdoseringsanlæg 

 Fordeling af kapacitet på afvandingsanlæg DC på to linjer 

 Reduktion af afkast (punktkilde) fra biomasseinaktiveringsanlæg BB  
 

I forbindelse med den oplyste handlingsplan blev det også nævnt at der ville blive la-
vet: 
 

 Overdækning af NovoGrotank  (40D) og 

 Flydedug på forklaringstank 
 
Omkring overdækning af NovoGro tanken (40D) skal anføres at tanken ikke har været 
i brug i flere år (dvs. at den ikke anvendes i normal drift). Vedrørende flydedugen på 
forklaringstanken er det Novozymes vurdering af løsningen vil medføre anaerobefor-
hold og dermed give anledning til en forværring af lugten.  
   

Lugtkilder i Novozymes 

 
Derfor betragtes følgende kilder nu som de væsentligste og kilde a – e nedenfor indgår 
i OML beregningerne: 

a) BC Gæringsskorsten 
b) AD-skorsten - rensningsfabrik 
c) AC-skorsten - rensningsfabrik 
d) BE-skorsten - rensningsfabrik 
e) De 8-bioreaktorer – rensningsanlæg (kun 7 fremover) 
f) Off-gas afkast fra anaerobt gasanlæg – i drift årsskiftet 2012/2013 
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g) Afkast fra gasmotoranlæg  - i drift årsskiftet 2012/2013 
 

Registrering af lugt   

 
Novozymes har et omfattende system for registrering af lugt. 
 
Lugtrunderinger 
Novozymes gennemfører 2 gange dagligt, alle ugens dage, lugtrunderinger internt på 
grunden og i naboområdet. Lugtrunderingen udføres af ekstern og trænet vagtfirma. I 
tilfælde af at der registreres lugt orienteres miljøvagten, der omgående tager kontakt til 
den relevante afdeling. Lugtrunderingen er udvidet med flere registreringspunkter og 
efter anvisning af DMI der har udarbejdet rapport om lugtforhold på siteen samt anvist 
metode til korrekt lugtregistrering (punkter og tid). 
 
Beboerforeningens registreringer 
Novozymes afholder et årligt møde, hvor de 3 nærmeste  beboerforeninger inviteres til 
en dialog omkring forhold af betydning for naboer til fabriksområdet. 
 
Registrering af naboklager 
Novozymes miljøvagt registrerer naboklager. Udfra disse registreringer forsøges det at 
finde frem til årsagen for lugtgenerne, og hvor muligt gennemføre afhjælpende foran-
staltninger.  
 
Resultat af registreringerne 
Alle lugtklager vedrørende miljøteknik kan henføres til unormale driftsforhold på ren-
seanlægget, bl.a. opbevaring af biomasse i åbne lagertanke og fejl på anlæg. Derud-
over har der været enkelte lugtklager der er sporet til gæringsfabrikken.  
 
Lugtrunderingen viser at der kun få gange registreres lugt på den eksterne rundering, 
og da oftest i forbindelse med unormale driftsforhold. Der registreres hyppigere lugt på 
den interne rundering, især tæt ved Miljøtekniks anlæg. 
 
I 2010 og 2011 er der kun registreret 2 lugtklager hvert år. I 2012 et der pt ingen regi-
strering af lugtgener 
 

Vilkårs målinger 

 
For kilde a – e er der igennem de sidste 10 år gennemført lugt-målinger og tilhørende 
– OML beregninger, se yderligere data i bilag 3:  
 
Måledata for 2010 - 2011 

LE/s AC AD BC BD BE Bioreak.1 

 

Bioreak.2 

 

2010 146667* 
76667 

2600 88667 1400 8450  
 

5350 
 

2011 21733 43900 34333 533 785 640 

*) Høj værdi grundet slam i bunden af skorsten 
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For 2010 til 2011 er der rapporteret følgende OML-data (OML Resultaterne refererer til 
de referencepunkter der i sin tid er aftalt med Vest Sjællands Amt):  
 
 

Receptorpunkter 

LE m3 300 meter 
syd (170

0
) 

300 meter 
vest (250

0
) 

750 meter nordøst 
(20

0
) 

1.000 meter 
nordøst (20

0
) 

2010
 

 
23 (19) 43 (18) 15 (14) 13 (10) 

2011 11 20 6 5 

 
 
Diskussion af 2010 data: 
Normalt er det gæringsskorsten BC, som er størst bidragyder mht. lugt. Måledata fra 
november 2010 viser dog meget overraskende høje lugtemissioner fra AC skorstenen, 
der samlet resulterer i overskridelse af grænseværdien på de 20 LE/m3 (mod syd og 
mod vest).  
 
Afdelingen opsporede årsagen til de høje tal og fandt at der i bunden af skorstenen, 
hvor kondensat opsamles og ledes til proceskloak har været en tilstopning og ophob-
ning af ildelugtende slam. 
 
Ekstra AC lugt målinger i december 2010, efter en gennemgang af anlægget, resulte-
rede i en halvering af lugtemissionen, hvorved at lugt immissions vilkåret lige akkurat 
kunne holdes (tallene i parentes).  
 
Diskussion af 2011 data: 
I 2011 er det målingerne fra afkast AD der er de højeste. Lugtemissionen fra BC, AC, 
BE, og bioreaktorerne ligger i 2011 under emissionsdata fra 2010. Vilkåret på de 20 
LE/m3 overholdes dog lige akkurat. 
 

 
Rapport fra Force Technology med yderligere historiske data er vedlagt, som bilag 3. 
 
Force Technology konkluderer bl.a.: 
 

På baggrund af historiske data forventes det, at et lugtimmissionskoncentrationsbidrag 
på 15 LE/m3 med stor sandsynlighed kan overholdes, ved gennemførelse af følgende 
tiltag: 

 BC: Filterlaget i biofilteret øges med ca. 0,5 meter og herudover 
o Vandingscyklus optimeres med hensyn til periode og mængde 
o Vandkvaliteten kontrolleres 
 

 AC: Skorstenen hæves med 6 m og ekstra 1 m til en dyse, så afkastdiameteren 
reduceres til 1,0 m, 

 
For gennemførelse af de to overordnede tiltag er der tale om samlede investeringer, 
som forventes at beløbe sig til ca. 250.000 kr excl. moms. Hertil kommer let øgede 
driftsomkostninger til vand og energi. 
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Selv om der er stor sandsynlighed for, at det med de anviste tiltag lykkes at overholde 
det ønskede lugtimmissionskoncentrationsniveau, kan det ikke udelukkes, at der på 
grund af variationer i den daglige drift og generel måleusikkerhed kan forekomme re-
sultater af lugtemissionsmålinger, som giver anledning til overskridelse. 
 
Først når det anaerobe anlæg er etableret, og tiltagene gennemført, vil det vise sig, om 
der er behov for at vurdere yderligere reduktion muligheder. Hvis det er tilfældet, for-
ventes det, at der skal fokuseres på de til den tid væsentligste lugtkilder, som forventes 
at være gasmotor, og AC-skorsten og bioreaktorer. 
 
For lugtemissionen via AC skorstenen vil det være naturligt at undersøge den delluft-
mængde, som kommer fra spraytørring. Denne luft har en højere lugtkoncentration 
end den resterende luft til skorstenen, og der opnås derfor størst effekt ved at behand-
le den.  
 
Afhængig af reduktionsbehovet kan der blive tale om investeringer og forøgede drifts-
omkostninger i en helt anden og væsentlig højere størrelsesorden end ved de første 
tiltag. Derfor kan den efterfølgende proces være tidkrævende. 
 
Der vil dog stadig være mulighed for at forlænge AC-skorstenen, hvis det vurderes 
hensigtsmæssigt og tilstrækkeligt.  
 
 

H.1.4 Emissioner fra gasmotoranlæg 

 
Relevante emissioner fra det kommende gasmotoranlæg i tilknytning til det anerobe 
anlæg er: 
 

 NOx 

 CO 

 Lugt 

 UHC 
 
Miljøstyrelsen har i afgørelse dateret den 15. december 2010 godkendt anlægget og 
stillet emissions vilkår i henhold til krav i bekendtgørelse nr. 621 af 23. Juni 2005, ”Be-
kendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider, uforbrændte carbon-
hydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner”.  
 

H.1.5 Organiske opløsningsmidler 

 
Da brugen af organiske opløsningsmidler, som ethanol, acetone formalin og Isopropa-
nol er ophørt i produktionen, er emission af disse ikke evalueret yderligere. 
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H.2 Spildevand og overfladevand (29-30) 

Anlæg-spildevand (Miljøteknisk anlæg) 

Novozymes A/S´s område er indrettet med separate afløb for  
 

 processpildevand,  

 sanitært spildevand og  

 regnvand 
 
Novozymes A/S renser eget processpildevand samt processpildevand fra Novo Nor-
disk i eget biologiske renseanlæg.  
 
Novozymes har den 18. december 2009 ansøgt om miljøgodkendelse af det nye anae-
robe-anlæg som skulle bygges i tilknytning til det eksisterende renseanlæg i Kalund-
borg.  
 
Miljøstyrelsen meddelte efterfølgende hhv. den 15. og 16. december 2010 vilkårs-
ændringer (vilkår til gasmotoranlæg) og påbud om ændring af egenkontrolvilkår (kon-
trol af om det nye anlæg er tæt). Anlægget er under opførsel og er planlagt til idriftsæt-
telse ved årsskiftet 2012/2013. 
 
Samlet beskrivelse af de miljøtekniske anlæg (indretning og proces) fremsendes i se-
parat Miljøteknisk beskrivelse for renseanlægget. 

Spildevandsdata 

Renset spildevand fra Novozymes ledes til Kalundborg Kommunes Centralrenseanlæg 
(KCR), hvor det blandes med kommunens husholdningsspildevand og renses yderlige-
re (sammenrensning). På centralrenseanlægget er der etableret et ozonanlæg således 
at evt. svært omsætteligt organisk materiale i spildevandet fra Novozymes kan efter-
behandles. Ozonanlægget har dog ikke været i drift endnu, da indholdet af svært om-
sætteligt COD i de senere år er reduceret væsentlig.  
 
Sammenrensningen med Kalundborg Kommune har eksisteret i mere end 10 år. Det 
er konstateret at sammenrensningen pt. giver den bedste tekniske og mest miljøvenli-
ge rensning af både processpildevandet og husholdningsspildevandet. 
 
Novozymes eksisterende tilslutningstilladelse er dateret marts 2002. Visse spilde-
vandsvilkår er revideret i Kalundborg Kommunes tillæg dateret juni 2006.  
 
Novozymes har den 3. november 2011 ansøgt om at den eksisterende spildevandstil-
ladelse revideres så der bl.a tillades afledning af 3.9 mio. m3 spildevand årligt: 
  

 Forhøjelse af processpildevandsmængden fra nuværende 3.5 til 3,9 mio. m3 
pr. år  

 Ændring i egenkontrol programmet for udledning af processpildevand 

 Ændring i kravværdier mht. udledning af COD, T-SS, T-N og T-P 
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I forbindelse Vestsjællands Amts VVM-redegørelse for Novogruppens udbygning frem 
til 2012 blev der givet mulighed for at udlede op til de 3,9 mio m3 processpildvand pr. 
år til KCR.  
 
Den forventede stigning i forbruget af Tissø vand forventes ikke at give anledning til 
overskridelse af de søgte 3,9 mio m3 spildevand pr. år. 
 
Tabellen nedenfor viser gennemsnittet af udledte døgnmængder for perioden  
1. januar 2011 til 31. december 2011 
 
Derudover er oplyst de højest registrerede døgnemissioner for perioden. 
 
Emissionsdata for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 

Paramet-

re 

Normale 

gennemsnit-

lige døgn-

værdier ba-

seret på eks-

terne akkre-

diterede ana-

lyser 

Antal 

prøver: 

Maksimal 

bestemt 

døgnudled-

ning (base-

ret på eks-

terne akkre-

diterede 

analyser) 

Antal 

"Max-1" 

over-

skridel-

ser 2006 

vilkår: 

Antal 

"Max-2" 

overskri-

delser  

2006 vil-

kår: 

Vand-

mængde 

m
3
/d 

7577 365 

(Novo-

zymes 

egen 

flowmå-

ler i 

89A) 

11.126 0 0 

Total 

COD 

mg/L 

128 52 200 0 0 

Total SS 

mg/L 

29 52 100 0 0 

Total N 

mg/L 

15 52 26 0 0 

Total P 

mg/L 

2,4 52 4,5 0 0 

 

Den naturlige variation i udledningskvalitet og vandmængder har i perioden 1. januar 
2012 til 9. august 2012 resulteret i én SS koncentrations værdi højere end MAX 1 og 
en værdi højere end MAX 1 for vandmængden. Dette betegnes ikke som en vilkårs-
overskridelse da dette kræver mindst tyve MAX 1 værdier pr. år eller overskridelse af 
en MAX 2 værdi. 
 
Det skal fremhæves at: 
 
De 3,9 mio m3 processpildvand pr. år til KCR svarer til en maksimal gennemsnitlig 
døgnværdi på 10700 m3 og kan håndteres af det nuværende renseanlæg, inklusiv det 
nye anaerobe anlæg (der er at betragte som er for rensning). 
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Etableringen af det nye anaerobe anlæg vil, efter Novozymes vurdering, ikke give an-
ledning til ændring i den spildevandskvalitet, som i dag ledes til Kalundborg rensean-
læg. 
 
Sanitært spildevand ledes direkte til centralrenseanlægget. 
 
Uforurenet regnvand ledes til Kærby Å. 
 
Der henvises i øvrigt til den separat Miljøtekniske beskrivelse for renseanlægget. 
 

Slam behandling 

Udover spildevand modtager Novozymes renseanlæg også biomasse fra produktionen 
som behandles (inaktiveres) i separat anlæg i BB. Afvanding og afsluttende kalkning 
sker i bygning DC og DA. Der henvises til yderligere beskrivelser i den separate miljø-
tekniske beskrivelse for Miljøteknik samt afsnit H4 om affald (produktion af No-
voGro30).  
 
NovoGro30 udspredes på landbrugsjord i henhold til bestemmelser i slam bekendtgø-
relsen. 
 
Inaktivering af biomassen er godkendt i henhold til bekendtgørelse af lov om miljø og 
genteknologi. 
 

H.3 Støj (31-33) 

H.3.1 Nuværende støjniveau 

 
Siden 2000 har NNE Pharmaplan foretaget årlige beregninger af den eksterne støjbe-
lastning fra Novozymes og Novo Nordisk i Kalundborg. 
 
I miljøgodkendelsen fra 2002 blev Novozymes pålagt at gennemføre en løbende opda-
tering af støjkortlægningen, der oprindelig stammer fra år 2000.  
 
Novozymes og Novo Nordisk har valgt at lave opdateringen således at ca. 1/6 af om-
rådet bliver opdateret hvert år. Det vil sige at hele fabriksområdet er kortlagt hver 6. år.  
Støjmodellen for hele fabriksområdet, der er udarbejdet i ”Soundplan” indeholder 734 
kilder. 
 
Udover den faste 1/6 af siten medtages også alle ændringer siden sidste støjkortlæg-
ning. Det kan dreje sig om nye støjkilder, som følge af nybygninger og udvidelser. 
Støjkilder som er støjdæmpet i perioden medtages ligeledes med den nye støjdæm-
pede lydeffekt. 
 
Inden målingerne udføres, gennemgås støjkilderne med en driftsansvarlig for den en-
kelte bygning. Hvis støjkildens drift er repræsentativ for normal driftssituation gennem-
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føres målingerne.  Støjen er registreret og lydeffektniveauet beregnet i A vægtede 1/1-
oktavniveauer fra 63 Hz til 8000 Hz. 
 
Støjbelastningen er bestemt i 8 referencepunkter der repræsenterer de nærmeste bo-
ligområder og fritliggende ejendomme omkring virksomheden. Se bilag 6 med hensyn 
til placering af referencepunkterne. 
 
Da næsten hele virksomheden kan være i drift hele døgnet, er det valgt kun at foreta-
ge beregninger for nat situationen, som er den periode, at støjgrænserne er mest re-
striktive. Eneste betydende forskel på støjen i dagtimerne og i nattetimerne er intern 
transport. 
 
Den seneste støjrapportering for 2011 blev indsendt til Miljøstyrelsen sammen med 
årsrapport 2011 for Novozymes i april måned 2012. 
 

Opsummering af nuværende støjvilkår og støjbelastning i 2010/2011. 

 
Novozymes Lydtrykniveau, nat, LA eq,30min i dB(A) i referencepunkter, se bilag 6.  

 
Som det ses er den beregnede støjbelastning fra Novozymes i 2011, i enkelte af refe-
rencepunkterne, højere end de respektive grænseværdier. Overskridelsen er dog min-
dre end usikkerheden og dermed er grænseværdierne ikke overskredet. 
 
I referencepunkt C er støjbelastningen 2,1 dB højere end grænseværdien. Overskri-
delsen ligger ikke indenfor usikkerheden og dermed er grænseværdien overskredet, 
dog kun med 0,1 dB(A). 
 
Novozymes har identificeret enkelte kilder som er fremtrædende mht. støj bl.a. i refe-
rencepunkt C. 
 
Novozymes har i forbindelse med den tekniske økonomiske redegørelse nedenfor ind-
hentet tilbud på støjdæmpning af udvalgte kilder med henblik på at foretage tilstrække-
lig støjdæmpning inden næste års rapportering.  
 
 

Eventuel stramning af støjvilkår - Teknisk økonomisk redegørelse   
 
På møde mellem Novozymes, Novo Nordisk og Miljøstyrelsen den 27 marts 2012 vars-
lede styrelsen en eventuel stramning af de to virksomheders støjvilkår, der i dag er 
fastsat ud fra en samlet max. støjemission på 45 dB(A) om natten.  
 

  A B C D E F G K1 

Grænseværdi  41,7 42 40,5 42 42 42 39,9 42 

Støjkortlægning 2010 42,4 39 40,9 33,7 37,6 42,9 41,1 36,8 

Støjkortlægning 2011 42,5 39,7 42,6 35 38,2 43 41 37,1 

Usikkerhed 2011 1,9 1,8 2,0 1,9 2,4 2,7 1,9 1,8 
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Miljøstyrelsen anmodede virksomhederne om en teknisk-økonomisk redegørelse for 
reduktion af Novo Nordisk henholdsvis Novozymes støjemission til 40 dB(A) om nat-
ten. 
 
Novozymes har på den baggrund anmodet NNE pharmaplan om at udarbejde en så-
dan redegørelse. Denne er vedlagt som bilag 7. 
 
Af materialet fremgår det at minimum 35 kilder skal dæmpes for at reducere støjbe-
lastningen ved boligområder til 40 dB(A) (Ref. punkt E6). Dette vurderes at ville beløbe 
sig til ca. 2,5 mio. kr. 
 
Såfremt at grænseværdien på 40 dB(A) også skal overholdes ved en enkeltståen-
de isoleret bolig der er beliggende i område der anvendes til ”Blandet Bolig og Erhverv” 
(Ref. punkt E1, se tillige google billede i bilag 7) vil der skulle bruges yderligere 1 mio. 
kr. ekstra. Herved reduceres støjbelastningen i E1 kun med 0,7 dB(A). 
     
Med henvisning til proportionalprincippet er det Novozymes vurdering at det er rimeligt, 
for de kommende 3 år, at afsætte i alt ca. 2,5 mio kr til støjdæmpning af kilder, således 
at støjbelastningen ved boligområder ikke overskrider de 40 dB(A).    
 
I den vurdering indgår også at der ikke er modtaget støjklager igennem de seneste 
mange år. 
 
Som det fremgår af redegørelsen fra NNE pharmaplan, indledes den foreslåede hand-
lingsplan for 2013 med en dæmpning af de kilder der giver anledning til overskridelse 
af støjvilkår for referencepunkt C. 

 

 

Bemærkning i forbindelse med evt. ændring af støjvilkår 
Der er ikke udført beregninger af de to virksomheders støjbidrag i hinandens skel. Så-
danne beregninger kan teoretisk udføres, men det er vor vurdering, at beregningerne 
ikke vil kunne anvendes til at opstille krav om, hvor meget støj den ene virksomhed i 
Novo Gruppen må belaste den anden virksomhed med, da de to virksomheder flere 
steder lejer bygninger på hinandens grund eller endda deler bygninger (f.eks gæringen 
i bygning BD). 
 
På den baggrund er det vores vurdering, at det ikke vil være realistisk at opstille vilkår 
for hvor meget støj, den ene af de to virksomheder må belaste den anden med, men at 
det udelukkende vil være muligt at stille krav til de to virksomheders bidrag til støj i de 
valgte referencepunkter. 
 
Omkring ejerforhold af de to virksomheder skal nævnes at Novo A/S er hovedaktionær 
i både Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S og således er ”ejer” af begge firmaer. No-
vo A/S er ejet af Novo Nordisk fonden. 
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H.3.2 Til og frakørsel/Intern transport 

 
I forbindelse med støjkortlægningen år 2008 er den samlede støj fra intern transport 
bestemt. Mængden af køretøjer om natten blev opgjort ved hjælp af oplysninger fra de 
enkelte afdelinger.  
 
Resultaterne fra trafikstøjkortlægningen fremgår af bilag I i støjrapporten for 2011. 
 

H.4 Affald (34-37) 

H.4.1 Generelt om affaldshåndtering 

Sortering af affald sker dels i henhold til Kalundborg Kommunes Erhvervsaffaldsregu-
lativ (seneste version er dateret den 23. februar 2012) samt Novozymes affaldsguide. 
 
Hovedprincippet er at både ”ikke farligt affald” og ”farligt affald” opdeles i følgende 
grupper: 
 

 Affald til genbrug 

 Affald til forbrænding (nyttiggørelse) 

 Affald til deponering 
 

 
Mængden af fast affald fra Novozymes i årene 2009 – 2011 er angivet i neden-
stående tabel. 
 
Affald 2009 2010 2011 

Ton Depone-
ring 

Forbr. Genbrug Depone-
ring 

Forbr. Genbrug Depone-
ring 

Forbr. Gen-
brug 

Ikke 

farligt  332 295 644 161 399 774 120 337 618 

Farligt 0 41 80 0 37 268 0 62 959 

 

 
Affald til deponering består af filterplader fra rensningsprocessen. Novozymes fik i 
marts måned 2007 tilladelse af Miljøstyrelsen til foruden deponering eller forbrænding 
også at kunne bortskaffe pladerne ved at opslæmme dem således at materialet kan 
indgå som en del af biomassen. Filterpladerne består primært af cellulose. Dette for-
klarer faldet i mængden af deponeret affald. 
 
Affald til genbrug består hovedsageligt af bygningsaffald, pap, papir, metal, madaffald, 
plastik og træ (paller). Enzymaffald der behandles i Novozymes eget renseanlæg er 
også rapporteret under denne kategori. Den ekstra store affaldsmængde til genbrug i 
2011 dækker over test-enzymaffald (placebo – dvs. uden enzymindhold) produceret i 
forbindelse med opstart af GT-saltcoater anlægget ved EC.  
 
Affald til forbrænding består hovedsageligt af tom emballage, der har været i kontakt 
med kemikalier, samt filterpatroner og lignende. 
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Affald til forbrænding omfatter også visse kasserede enzymprodukter og kemikalie af-
fald (pt. via Kommune Kemi). 
 
Desuden producerede vi i 2009, 2010 og 2011 hhv. 91085, 101260 og 108689 tons  
NovoGro 30 (30 % TS), der anvendes på landbrugsjord i henhold til gældende be-
stemmelser i slambekendtgørelsen.  
 

H.5 Jord og grundvand 

 
Af VVM materialet fra april 2002 fremgår det at grundvandskvaliteten i erhvervsområ-
det hvor Novozymes er beliggende ikke er undersøgt. Det fremgår tillige at der i områ-
det er særlig risiko for saltvandsindtrængning, som betyder at sikring af grundvands-
kvalitet med henblik på anvendelse til drikkevand ikke er prioriteret højt.   
 
Området er omfattet af Vestsjællands Amt regionplan for 2005 – 2016 og Novozymes 
vurderer at det er beliggende i et ”område med begrænsede drikkevands interesserer”. 
 
Fabrikken i Kalundborg er placeret i et område, der ligger i byzone. Fra 1. januar 2008 
blev alle ejendomme beliggende i byzone ved lov "områdeklassificeret" som lettere 
forurenet. Det betyder, at alle disse ejendomme alene på grund af deres beliggenhed 
regnes for at være let forurenede - også selvom der ikke er lavet undersøgelser af den 
enkelte ejendom.  
 
 

I. Særlige oplysninger om husdyrbrug (40) 
Punkterne er ikke relevante for denne beskrivelse.  
 
 
 

J. Forslag til vilkår og egenkontrol (45) 
Den meget komplicerede struktur med  
 

 mange små parceller med forskellige ejere/brugere, 
 hvor den ene virksomhed lejer sig ind hos den anden, og 
 hvor den ene virksomhed forsyner den anden fra sine hjælpeanlæg, 

 
der gør det meget vanskeligt at opstille relevante vilkår, hvorfor vi  derfor opfordre til en 
meget tæt dialog mellem Miljøstyrelsen, Novozymes og Novo Nordisk i forbindelse 
med fastsættelsen af de fremtidige vilkår til de to virksomheder. 
 
Novozymes A/S overordnede forslag til vilkår for virksomheden fremgår af nedenstå-
ende. 
 
Novozymes anbefaler, at der laves en sammenskrivning af de eksisterende vilkår dog 
med nedenstående bemærkninger/justeringer/forslag:   
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Inert Støv 
Emissionsgrænse værdi på 10 mg/Nm3 og B-værdi på 0,08 mg/m3, svarende til nuvæ-
rende vilkår for f.eks BC BD og AC AD.  
 

Enzymstøv 
Novozymes ønsker at opretholde ansøgning af 16. august 2006. Det vil sige at det 
permanente vilkår for enzymstøv ønskes som følger: 
 

 50 microgram/Nm3 for emission fra biofilter BC BD. Dette som rapporteringsvil-
kår 

 2 microgram/Nm3 for emission fra AC og BE. Dette som rapporteringsvilkår 

 Immissionsvilkår på 6 ng/m3 i et af de gængse referencepunkter. Dette baseret 
på grundlag af gennemsnittet af årets emissioner. 

 
 

Lugt:  
Det samlede immissionskoncentrationsbidrag for lugt fra Novozymes’ punktkilder må i 
receptorpunkterne ikke overstige 20 LE. Vilkåret gælder frem til 31. december 2014.  
 
Herefter må det maksimale immissionskoncentrationsbidrag fra Novozymes’ punktkil-
der ikke overstige 15 LE i udvalgte receptorpunkter beliggende i boligområde (tidligere 
fastlagt i samarbejde med Vest Sj. Amt).  
 
 

Støj fra fabriksområdet skal begrænses (her tages udgangspunkt i nat værdierne da 
de er de begrænsende).  
Novozymes A/S’s bidrag til støjbelastningen Lr (målt som det energiækvivalente, korri-
gerede A-vægtede lydtryksniveau) må ikke efter de nævnte år overstige nedenstående 
grænseværdier i de oplyste referencepunkter (markeret på bilag A i støjrapport vedlagt 
Miljøteknisk beskrivelse august 2012): 
 
Kl. 18:00 – 07:00 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Støjens maksimalværdi må om natten (kl. 2200 - 0700) ikke overskride 55 dB(A) i de 
nærliggende boligområder. 
 

Vilkår i forbindelse med ejerskifte 
I tilfælde af at Novozymes skifter ejer skal immissionsvilkår for støj, lugt, støv og en-
zymstøv påny tages op med Miljøstyrelsen.  
 

 

 

År Deadline Støjbelastning i referencepunkt/ekstrapunkt 

    A C G E1 E2 E3 E6 E7 

2012 - 42.7 43.2 41.6 45.3 45.4 43.3 44.4 43.5 

2013 dec-2013 40.7 40.6 39.8 43.5 44.0 41.7 42.6 41.5 

2014 dec-2014 39.4 40.3 39.6 41.5 42.3 40.3 40.9 40.0 

2015 dec-2015 38.8 39.8 39.0 40.7 39.9 38.9 40.0 39.2 
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Vilkår generelt om ekstra målinger: 
Når vilkår i øvrigt er overholdt, kan Styrelsen maksimalt anmode Novo Nordisk om at 
lade udføre og bekoste målinger, analyser og beregninger af emissioner til luften, af 
spildevand, af støj og af affald én gang årligt.  
 
Som kriterium for anmodningen skal enten foreligge naboklager eller forhold, som Sty-
relsen kan begrunde med, at disse afviger fra, hvad Novozymes har oplyst i ansøgnin-
gen om miljøgodkendelse eller ved Styrelsens behandling af ansøgningen (afvigelse 
fra godkendelsesgrundlaget). Måleprogram skal forud aftales med Miljøstyrelsen.  
 

 

Rapportering 
 
Hvert år senest 1. maj skal der indsendes en årsrapport. 
 
Årsrapporten skal indeholde:  
 

 en oversigt over de samlede affaldsmængder 
 resultater af de gennemførte OML-beregninger, jvf. vilkår om lugt og enzym-

støv 
 det samlede vandforbrug 
 det samlede energiforbrug 
 oplysninger om forbrug i de enkelte råvarer grupper og miljøkritiske råvare (se 

kriterier i bilag 8) 
 mængden af spildevand 
 mængden af NovoGro 
 driftsuheld 

 
Format af årsrapport aftales med Miljøstyrelsen. 

 

K Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld (46-49) 

Forhold vedrørende driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i afsnit F3 ovenfor.  

K.4 Relationer til risikobekendtgørelsen (49) 

 

Det er Novozymes vurdering, at vi ikke er omfattet af reglerne i ”Bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer”, bek. nr 1666 af 14. december 
2006. 
 
Oplag af NH3 er reguleret i Miljøgodkendelsen af Novo Nordisk A/S, som tillige har 
udarbejdet sikkerhedsdokument i relation til dette oplag.  
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L. Ikke-teknisk resume (50) 
 
  
Denne beskrivelse dækker de aktiviteter Novozymes A/S har på det samlede fabriks-
område i Kalundborg.  
 
Novozymes A/S er i Kalundborg er omfattet af en ”rammegodkendelse” for så vidt an-
går de samlede fabrikkers påvirkning af omgivelserne med støv, lugt, enzymstøv, af-
fald og støj. Godkendelsen er dateret juni 2002. 
 
Novozymes A/S udgør bl.a. sammen med Novo Nordisk A/S Novo Gruppen og er ejet 
af Novo A/S. Begge virksomheder deler i dag fabriksområdet i Kalundborg.  
 
Beskrivelsen er en opdatering af materialet fra november 2001 og udspringer af be-
stemmelserne i § 18 stk.1 i ”Godkendelsesbekendtgørelsen”, hvor det anføres at god-
kendelse af I-mærkede virksomheder skal tages op til revurdering hvert 10. år og om 
nødvendigt ajourføres. 
 
Beskrivelse af indretning og processer i bl.a. gæring, rensningen (herunder flydende 
formulering), granuleringen er at finde i bilag 5 til denne miljøtekniske beskrivelse. 
 
Beskrivelsen af de Miljøtekniske anlæg som rensningsanlæg og slaminaktiveringsan-
læg er at finde i et separat dokument.  
 
 
Følgende miljøpåvirkninger er blevet afdækket i forbindelse med udarbejdelse af be-
skrivelsen:  
 
 Omgivelserne påvirkes med støj. Støjbidraget om natten ligger pt. mellem 35 og 

43 dB(A). Novozymes har ikke modtaget støjklager i de sidste år. Novozymes vil 
for de kommende 3 år afsætte 2,5 mio kr. til støjdæmpning af kilder.    
 

 Der anvendes energi i form af el, damp og fjernvarme. Elforbruget dækkes nu 100 
% af vindmøllestrøm. Der er og er planlagt og allerede gennemført en række 
energispareprojekter som giver anledning til reduktion af CO2 emissionen. For pe-
rioden 2008 – 2011 er gennemført energibesparelser svarende til en CO2 emissi-
on på 14.500 tons.  

 
 Der forbruges grundvand og overfladevand fra Tissø. Det samlede årlige vandfor-

brug i 2011 var på ca. 1.9 mio. kubikmeter. Der forventes en stigning i vandforbru-
get de kommende år der dog vil ligge indenfor den søgte udledning af spildevand 
beskrevet nedenfor 
 

 Der er sat langsigtede mål for vand, energi og CO2 emission: For vand er målet i 
2015 at forbedre effektiviteten med 40% og for energi med 50% i forhold til 2005. 
Endelig er det målet i 2015 at forbedre CO2 effektiviteten med 50 % i forhold til 
2005.  
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 Der udledes renset spildevand fra Novo Nordisk og Novozymes. Den gennemsnit-

lige døgnmængde var i 2011 ca. 7600 m3/døgn. Spildevandet efterrenses i Ka-
lundborg Kommunes renseanlæg inden det udledes til Jammerland Bugt. Der er 
indsendt spildevandsansøgning til Kalundborg Kommune om at øge spildevands-
mængden fra ca. 3,5 mio m3/år til 3,9 mio/m3 år (svarende til 10700 m3/døgn i 
snit). 
 

 Restprodukter fra gæring og spildevandsrensning forarbejdes til gødningsproduk-
tet NovoGro som anvendes i landbrug. Den årlige produktion af Novo Gro 30 var i 
2011 er ca. 108.700 ton/år.  
 

 Fra gæringsprocessen udledes afkastluft indeholdende enzymstøv. Denne afkast-
luft renses i et biofilter. Immissionen af enzymstøv fra Novozymes i Kalundborg 
var i 2011 på 7,6 ng/3 i reference punktet med højeste værdi. Novozymes ønsker 
at opretholde ansøgning om en immissionsgrænseværdi for enzymstøv på 6 
ng/m3 i referencepunkter. 

 
 Immission af støv i øvrigt i referencepunkterne ligger meget langt under B-værdien 

for inert støv, som er på 0,08 mg/m3. 
 

 Fra produktion og Miljøtekniske anlæg er der en lugtemission. Størrelsen af lugt-
immission i omgivelserne var i 2011 på 20 LE/m3 i reference punktet med den hø-
jeste værdi.  
 

 På baggrund af historiske data forventes det, at et lugtimmissionskoncentrations-
bidrag på 15 LE/m3 med stor sandsynlighed kan overholdes ved gennemførelse 
af følgende tiltag: Filterlaget i biofilteret (BC) øges med ca. 0,5 meter og AC Skor-
stenen hæves med 7 m.  

 
 Novozymes renseanlæg bliver forsynet med anaerob for rensning, som idriftsæt-

tes ved årsskiftet 2012/2013. Ifølge BREF note om spildevands og luftrensning er 
det BAT at fjerne nedbrydelige stoffer ved anvendelse et relevant biologisk rens-
ningssystem. Af relevante teknikker nævnes den anaerobe rensningsteknik.  
 

 Det vurderes, at Novozymes aktiviteter i Kalundborg, i høj grad lever op til anbefa-
lingerne i de relevante BAT-noter.  
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Bilag 1   

 

Situationsplan for Novo Gruppen Kalundborg, hvor ejerforhold 

er markeret med farver 
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Bilag 2  

Vurdering af immissionsbidraget fra Novozymes A/S anlæg i 

Kalundborg 

Støv og enzymstøv 

 

 
 

Separate filer med oplysninger er vedlagt følgemail  

Bilag 2a, 2b og 2c. 
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Bilag 3 

Teknisk økonomisk redegørelse vedr. muligheder for lugt re-

duktion fra Novozymes i Kalundborg.   

Rapport fra Force Technology, dateret august 2012. 
 
 

 

Separat fil med rapport er vedlagt følgemail. 
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Bilag 4 
 
 

BAT redegørelse Novozymes Kalundborg  

Besvarelse af check-liste i forhold til BREF noter 

 
 
 

Separat fil med BAT dokument er vedlagt følgemail. 
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Bilag 5 

Beskrivelse af Novozymes produktion og aktiviteter i Kalund-

borg (afsnit E og F i Miljøteknisk beskrivelse) 
 

I dette bilag er følgende aktiviteter beskrevet: 
 

1. Produktionsfaciliteter til gæring (Bygning BC/BD), 
2. Oprensningsfabrikker (bygning AD-PO, AC og BE), herunder faci-

liteter til pakning af flydende enzymprodukter (i øst enden af byg-
ning BE) 

3. Granuleringsfabrik og faciliteter til pakning af tørre enzymproduk-
ter, herunder saltcoating anlæg (bygning EC).    

4. Parkeringsplads til tankcontainer vest for AC  
5. AA og AX Laboratorier 

 
 
De omtalte bilag består af følgende afsnit: 
 

 Indretning (E). 

 Beskrivelse af produktionen/processerne (F) 

 Liste over relevante procesafkast for pågældende bygning (H) 
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Bilag 5.1 

Beskrivelse gæringsfabrikkens produktion (BC BD), herunder 

Pilot anlæg i BD. 
 

E. Indretning 

E.1 Indretning af produktionslokaler m.v. (13) 

 
Gæringsfabrikken består af bygning BC og BD der er forbundet med mellem-
bygningen BM. Hver bygning er inddelt i 3 etager.  
 
Bygningerne ejes af Novo Nordisk idet Novozymes har lejet sig ind i halvdelen 
af bygning BD samt hele bygning BC og bygning BM. 
 
Se vedlagte oversigtskort i bilag 1. 
 
Bygning BC og BD er hver 16 meter høj, 25 meter bred og 110 meter lang. 
 
Produktionsanlægget er indrettet på følgende måde: 
 

Bygning/sektion/afsnit Etage Aktivitet/proces 

BC Kæl-
der, 
Stue, 
1,2,3 

Lager/Blanderi/gæringshal/ 
kontrolaboratorier 

BD Kæl-
der, 
Stue, 
1,2,3 

Gæringshal/podelaboratorie/ 
Værksted/Pilot anlæg 

BM 1,3 Administration 

BM 2 Kontrolrum 

BD 1 Omklædning 

BM Stuen Værksted 

   

 
Da de fleste af gæringstankene er meget høje indgår de på alle tre etageplaner 
i bygning BC og BD. 
 
Derudover benytter Enzymgæringsfabrikken hjælpefaciliteter i form af luftkom-
pressorer i og udenfor bygning BD, køletårne BA, BX og CU, kølekompressorer 
i bygning CU og CY. Køletårnene BA, BX og CU tilhører Novo Nordisk. 
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Udendørs lagertanke til råvarer er placeret i tankområderne imellem bygning 
BC og BD. Tankene varierer i størrelse mellem 40 og 80 m3  
 
I bygning BD er etableret et mindre Pilot anlæg der bl.a. benyttes til optimering 
eksisterende gæringsprocesser og afprøvning af nye gæringsstammer. 
 
 

F. Beskrivelse af gærings processen 

F.1 Produktionskapacitet, råvarer mv. (18) 

 
Fabrikkens forbrug af råvarer samt vand og energi indgår som en del af de 
forbrugstal der er nævnt i afsnit F1 i den miljøtekniske beskrivelse for hele si-
ten. 
 

F.2 Procesforløb m.v. (19) 

F.2.1 Produktionsprocessen 

 
Formålet med gæringsprocessen er at få produktionsorganismen til at produce-
re det ønskede produkt.  
 
Produktionsprocessen tager udgangspunkt i følgende hovedaktivite-
ter/processer: 
 

 Fremstilling af podekulturer i podelaboratoriet 

 Blanding af råvarer, vand og hjælpestoffer i blanderiet.  

 Hovedgæringen:  

 Blandingen pumpes til gæringstankene og steriliseres med damp og kø-
les til gæringstemperatur.  

 Herefter podes med podekulturen.  

 Under gæringen doseres løbende f.eks. syre, base og/eller næringssub-
strat, samt udtages prøver til analyse. 

 Hjælpeanlæg/processer 
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Fremstilling af podekulturer/Podning – Podelaboratorie 
 
Gæringen begynder med en ampul indeholdende produktionsorganismen. Ind-
holdet af ampullen overføres sterilt til en kolbe med et egnet substrat. Dette fo-
regår Laboratoriet i bygning QC Lab bygning AA.  
 
Kolben flyttes til Gæringens podekolberum som er termostateret. 
I kolben opformeres produktionsorganismerne ved passende temperatur. Her-
efter overføres den til en podetank, som er en lille gæringstank placeret i til-
knytning til hovedgæringstankene.  
 
Inden overførsel til podetank er tanken påfyldt substrat og steriliseret. Podetan-
ken omrøres og gennemblæses med steril luft .Temperaturen styres ved hjælp 
af kølevand/varmet vand. 
 
 

Blanding af råvarer, vand og hjælpestoffer -  Blanderiet 
Substrat til gæringstanke herunder pode og hovedtanke tilberedes i en blande-
tank og pumpes enten direkte til gæringstanken, hvor det steriliseres med 
damp, eller det steriliseres kontinuerligt i en sterilisator og tilledes herefter en i 
forvejen steriliseret gæringstank. 
 
Råvarerne opbevares dels i de udendørs lagertanke dels i et lagerlokale i for-
bindelse med blanderiet, hvor sække og palletanke er placeret. 
 
Ved blanding overføres råvarer til pode og gæringstanke i en  delvist automati-
seret proces idet råvarer som skal tilføres i store mængde trækkes fra lagertan-
ke, medens mindre mængder tilsættes manuelt – typisk fra sække eller palle-
tanke. 
 
 

Hovedgæringen - Gæringshallerne 
Gæringen påbegyndes ved at overføre det udgærede indhold i podetanken til 
gæringstanken igennem en dampsteriliseret rørledning. 
 
I gæringstanken vokser produktionsorganismerne ud under kraftig omrøring, 
beluftning og køling. Køling tilvejebringes normalt ved kølevand igennem køle-
slanger idet kølevandet nedkøles i gradervandstårne. For gæringer med høj 
varmeudvikling ved lav temperatur er det nødvendigt at køle kølevandet yderli-
gere ned i et køleanlæg. 
 
Når gæringen er vokset ud, påbegyndes dosering af kulhydratkilde og kvælstof-
kilde – oftest under pH-kontrol med NH3. Under gæringsforløbet tages der re-
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gelmæssigt prøver ud til standardanalyser, bestemmelse af produktindhold og 
mikrobiel kontrol. 
 
Når produktiviteten begynder at falde, stoppes gæringen og kulturvæsken sen-
des videre til oprensning. 
 
I gæringsfabrikken gennemføres der både batch-gæringer over nogle få dage 
og kontinuerte gæringer over flere uger. Ved de kontinuerte gæringer sendes 
en del af gæringstankenes indhold til oprensning dagligt, hvorefter der doseres 
yderligere næringsstoffer til tanken.  
 
Til gæringerne i gæringsfabrikken anvendes hovedsageligt genetisk modificeret 
mikroorganismer.  
 
Gæringsvæske fra bygning BC/BD vil blive afleveret til oprensning i bygning AC 
AD, BE samt til virksomhedens pilot anlæg i Bagsværd og/eller Novozymes op-
rensningsfabrik i Hillerødgade i København (Fuglebakken). 
 

Fra processerne kommer der primært luft fra gæringsprocessen samt spilde-
vand og slam (kasserede gæringer), se afsnit H. 
 
 

Hjælpeanlæg/processer 
 
Laboratorier 
Podelaboratoriet er placeret i driftslaboratoriet i bygning AA. Her opformeres 
mikroorganismerne i kolber med et passende næringsmedium og ved en pas-
sende temperatur. 
 
I prøverummet udføres simple rutineundersøgelser i form af pH-måling, mikro-
skopi. Optisk densitet samt tørstof på prøver, der udtages flere gange dagligt 
fra den løbende produktion. Mere komplicerede analyser som bestemmelse af 
produktindhold og infektionskontrol udføres på driftslaboratoriet i bygning AA. 
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Pilot anlæg 
Pilotanlægget består af 10 cylindriske tanke af rustfri stål med en volumen på 
20 liter (arbejdsvolumen er på 8 – 15 liter). Der arbejdes primært med produkti-
onsgodkendte stammer, men der er også mulighed for at arbejde med nye 
stammer. 
 
Når der arbejdes med produktionsgodkendte stammer, bortskaffes spildevand 
og slam som fra det øvrige godkendte gæringsanlæg. Arbejdes der med nye 
stammer varmeinaktiveres spildevand og slam i et drabsanlæg inden udledning 
til proceskloak.   
 
 
Køling 
Køling af processerne i bygning BC/BD foregår ved hjælp af kølevand ved 10 - 

22 C (afhængig af udetemperaturen) og kølet kølevand ved 10 C. Det kølede 
kølevand fremstilles ved at vandet fra køletårnene passerer et ammoniakkølet 
kompressoranlæg i bygning CY og CU. 
 
Værksteder 
Enzymgæringsfabrikken serviceres primært af værksteder placeret i bygningen 
BD´s stueetage. Værkstederne er bemandet med smede, elektrikere, instru-
menteringsfolk og IT-personale, der udfører forebyggende vedligehold, repara-
tioner og kalibreringer m.v. 
 
Lagre 
Som tidligere anført opbevares råvarer til gæringsfabrikken dels i de udendørs 
lagertanke dels i et lagerlokale i forbindelse med blanderiet i bygning BC/BD. 
 
 

H Procesafkast  

Afkastluft fra gæringstankene i fabrikken ledes til demister og biofilteranlæg 
samt 54 meter høj skorsten placeret nord for bygning BC.  
 
På taget af bygningerne findes desuden afkast fra rumventilationen og afkast 
fra lokaludsugning i blanderiet ( i vest enden af bygning BD).  
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Tabel H.1.1 Oversigt over procesventilation fra bygning BC/BD 

 
Afkast 
 

Placering Filterproces 
 

Flow 

m
3
/h  

 

Afkasthøjde/ 

diameter 

m   

Gærings 
tanke 

BC Nord Demister og biofilter 150.000 54 m / 2m 
skorsten 

Blande 
tanke 

BC vest Cyklon efterfulgt af 
posefilter 

0 -750  1 meter over tag 

Siloen BD midt Cyklon efterfulgt af 
vådfilter 

0 - 1500 1 meter over tag 
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Bilag 5.2  
 

Beskrivelse rensningsfabrikkernes produktion (AC/AD og BE), 

herunder Pilotanlæg i AD. 
 

E. Indretning 

E.1 Indretning af produktionslokaler m.v. (13) 

 
Rensningsfabrikkerne består af bygning AC, AD og BE.  
 
Bygning AC er delt i tre etager. For enden af AC er der et spraytørrings anlæg, 
der er inddelt i 5 etager. Bygning AD er i en etage og deles med optimeringen 
(DO). 
 
Bygning BE er delt i to etager. Bygning BE deles mellem MPP, der producerer 
enzymerne og SCO der standardiserer og pakker de flydende enzymprodukter.  
  
Se vedlagte oversigtskort i bilag 1. 
 
Der er følgende mål på bygningerne: 
AC: 24 meter bred og 175 meter lang 
AD: 18 meter bred og 124 meter lang 
BE: 45 meter bred og 173 meter lang 
 
Produktionsanlægget er indrettet på følgende måde: 
 
Bygning AC: 

Bygning/sektion/afsnit Etage Aktivitet/proces 

AC 1 Flokkulering, Primær separation, Ind-
dampning, Ultrafiltrering, Spray, drifts-
kontor, Lagerområde 

AC 2 Primær separation, Filtrering, Ind-
dampning, Ultra filtrering, Spray, drifts-
laboratorier, kontrolrum, driftskontor, 
Lagerområde 

AC 3 Administration, Spray 

AC 4 Spray 

AC 5 Spray 

AC 1 Tank container anlæg (påfyldning af 
spraytørrede produkter i container)  
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AC  CIP anlæg til vask af containere, vest 
for AC 

 
Da spraytørrings anlægget er meget høje indgår det på alle etageplaner i byg-
ning AC. 
 
Bygning AD: 

Bygning/sektion/afsnit Etage Aktivitet/proces 

AD 1 Flokkulering, Primær separation, Ind-
dampning, Ultrafiltrering, omklædning, 
Lagerområde, Kontrolrum, driftskontor, 
driftslaboratorier, Værksted, Procesop-
timering og Pilot anlæg 

 
 
Bygning BE (Vest) 

Bygning/sektion/afsnit Etage Aktivitet/proces 

BE 1 Flokkulering, Primær separation, Filtre-
ring, Ultrafiltrering, Inddampning, Kon-
trolrum, Administration 

BE  2 Omklædningsrum og ingeniørgang. 

 
 
Bygning BE (Øst) 

Bygning/sektion/afsnit Etage Aktivitet/proces 

BE 1 Standardisering/formulering, tappe lin-
jer, råvarelager, emballagelager, kon-
trol laboratorium, kontorer  

BE  2 Administration. 

 
Etage 1 = stuen 
 
Udendørs lagertanke til råvarer og mellemprodukter er placeret i tankområder-
ne rundt om bygningerne AC, AD og BE. Herudover er der et tankområde i 
vestlig ende af bygning AC. Tankene varierer i størrelse mellem 5 og 330 m3. 
en enkelt er på 330 m3. 
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F. Beskrivelse af rensnings processen 

F.1 Produktionskapacitet, råvarer mv. (18) 

 
Fabrikkens forbrug af råvarer samt vand og energi indgår som en del af de 
forbrugstal der er nævnt i afsnit F1 i den miljøtekniske beskrivelse for hele si-
ten. 
 

F.2 Procesforløb m.v. (19) 

F.2.1 Produktionsprocessen 

 
Formålet med oprensningsprocessen er at få det ønskede produkt separeret fra 
produktionsorganismen. Herudover skal det ønskede produkt opkoncentreres 
samt eventuelt stabiliseres.  
 
Oprensningsprocessen i AC og BE er opbygget ens, og består af fire trin alle 
produkter kommer igennem: 

 Flokkulering af kulturvæske 

 Primær separation 

 Filtrering 

 Opkoncentrering 

 
Herudover er der trin som nogle produkter kommer igennem: 

 Stabilisering 

 Inddampning 

 Krystallisering 

 Spraytørring 

 

 

AD fabrikken er en speciality fabrik, hvor hvert produkt har forskellig oprens-

ningsproces. I fabrikken er der følgende trin: 

 Flokkulering  

 Primær separation – herunder også kolonneoprensning 

 Filtrering 

 Opkoncentrering 

 Inddampning 

 Immobilisering 

 Vakuumtørring 
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Flokkulering af kulturvæske 
For at øge separationshastigheden forbehandles og flokkuleres kulturvæsker-
ne. 
 
Forbehandling og flokkulering afhænger af produktet der skal oprenses. 
Ofte består forbehandling af: 

 Fortynding 

 Justering af temperatur 

 Justering af pH 
 
Flokkulering består ofte af: 

 Justering af saltniveau 

 Tilsætning af anionisk samt kationisk polymer 

 Tilsætning af aluminiums kilde. 
 
Kombinationer af disse flokkuleringskemikalier danner større flokke af produkti-
onsorganismer og andet tørstof fra kulturvæsken. Fortyndingsvæsken består af 
vand, permeat, filtrat/centrat eller en passende blanding af disse. 
 

Primær separation 
Flokkulerede produktionsorganismer separeres via centrifuge eller klædefiltre-
ring under vakuum eller tryk. 
 
Ved klædefiltrering samles den forbehandlede flokkulerede kulturvæske på 
klædet, og væskefasen separeres ved at holde vakuum på modsatte side af 
klædet, eller ved at sætte klædet med flokkuleret kulturvæske under tryk, og 
derved lede væsken (filtrat) gennem klædet. Faststof fasen fra separationen 
sendes til videre behandling i miljøteknik. 
 
På centrifuger laves en væske/faststof separation, hvor væskefasen (centrat) 
ofte indeholder det opløste produkt. Faststof fasen fra centrifugeoprensningen 
sendes til videre behandling i miljøteknik. 
 
Temperaturen under primær separation styres primært ved at ændre på tempe-
raturen på fortyndingsvæsken. 
 
I bygning AD er der endvidere mulighed for oprensning på kolonner, hvor der 
sker en finere separation af produktet. 
 

 

Filtrering 
For at sikre høj tilbageholdelse af produktionsorganismer og andet tørstof fra 
kulturvæsken, bruges der dybdefiltrering efter primær separation. 
Filtratet / centratet filtreres gennem et lag af passende coatingsmateriale.  
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Hvis det er nødvendigt kan der yderligere benyttes andre filtertyper som plade-
filter og modulfilter. Disse filtre består ofte af cellulosebaserede filterplader eller 
moduler, der ligeledes giver en dybdefiltrering. 
 

Opkoncentrering 
Væsken indeholdende det opløste produkt opkoncentreres. Dette gøres ved at 
fjerne vand og salte f.eks. ved ultrafiltrering. Vandfasen der fjernes (permeat) 
genbruges bl.a. til fortynding under forbehandling, eller sendes til videre be-
handling i miljøteknik. 
 
Når den ønskede opkoncentrering er opnået sendes produktet (koncentrat) vi-
dere til næste trin. 
 
Afhængig af produkt og variant der oprenses er de efterfølgende trin specifikke 
for de enkelte produkter. Derfor er det ikke alle produkter der kommer gennem 
alle trin. De efterfølgende trin kan bl.a. være: stabilisering, inddampning, kry-
stallisering eller spraytørring 
 
 

Stabilisering 
For at sikre stabiliteten af det opkoncentrerede produkt kan der stabiliseres 
med f.eks. polyoler, salte, konserveringsmidler, sukkerarter, inhibitorer mv. 
 
Disse tilsættes koncentratet løbende eller batchvis, og kan være på både fast 
stof eller væskeform. 
 
De forskellige stabilisatorer virker forskelligt, og det er derfor ikke alle produkter 
der bruger alle stabilisatorer. Brugen af stabilisatorer afhænger af det endelige 
produkt der oprenses til. 
 
Ofte tilsættes stabilisatorer så koncentratet er stabilt ved lagring inden endelig 
færdigformulering (se beskrivelse BE Øst). 
 

Inddampning 
For at opkoncentrere yderligere på koncentratet, kan der anvendes inddamp-
ning. Dette virker ved at koncentratet sættes under vakuum, hvorved kogepunk-
tet sænkes. Temperaturen øges til vandet afdampes, og koncentratet opkon-
centreres herved. 
 

Krystallisering 
For at opkoncentrere produktet kan det være muligt at krystallisere dette. Kry-
stallisering kan foregå ved at ændre parametre som temperatur eller saltindhold 
i koncentratet. 
 
Når produktet er krystalliseret er det muligt at skille krystallerne fra væsken, og 
derved opkoncentrere produktet. 
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Efterfølgende er det muligt at opløse krystallerne f.eks. i polyoler eller at fortyn-
de krystallerne med en passende væske. 
 

Spraytørring 
Koncentrat kan opkoncentreres ved spraytørring, hvor vandet fjernes med varm 
luft, og efterlader et tørt pulver. 
 
Koncentratet tørres i et spraykammer, hvorefter det færdigtørres til ønsket 
vandindhold i en fluidbed. 
 
Luften skilles ledes gennem cykloner samt filtre før det sendes gennem skor-
sten. 
 
Det tørrede pulver tappes i passende beholdere, og kan herefter benyttes af 
granuleringen. 
 
I dag påfyldes disse produkter i IBC containere.  
 
I løbet af efteråret 2012 suppleres IBC fyldeanlæg med en fyldestation til på-
fyldning af tankcontainere:  
 
Produktet transporteres fra spraytørrer anlægget til tankcontainer i lukket rør 
vha. en vaccumpumpe. Produkt og transportluft passerer igennem et posefilter, 
hvor enzymproduktet filtreres fra og falder ned i tankcontaineren. Når tankcon-
taineren er fyldt stoppes processen automatisk stoppe (sker via vejeceller og en 
niveaumelder for høj niveau). Fyldestationen projekteres således at to containe-
re kan opstilles ved siden af hinanden. Til at begynde med vil dog kun den ene 
station blive benyttet. 
 
Transportluften ledes efter filtrering videre til procesluftafkast i tilknytning til 
spraytørrer anlægget. 
 
Tankcontainer anlægget placeres i det nordvestlige hjørne af bygning AC. 
 
 

Immobilisering samt vakuumtørring 
I bygning AD er det muligt at immobilisere produkt ved at binde det til en egnet 
bæremateriale, hvorefter det kan tørres. Muligheder for tørring kan være vaku-
umtørring i egent tørreskab, hvor produktet tørres under vakuum og øget tem-
peratur eller ved fluidbed tørring ved varm luft. 
 
Efter tørring tappes produktet i passende emballage og kan herefter benyttes af 
modtagende afdeling. 
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SCO Aktiviteter vedr. håndtering af flydende enzymprodukter (BE øst) 
 
Vores ”Supply Chain Organisation” (SCO) i øst enden af bygning BE modtager 
de flydende stabiliserede enzymkoncentrater fra produktionen. Dette med hen-
blik på evt. videre formulering eller filtrering af produkterne og/ efterfølgende  
tapning på relevant emballage.    
 
 
Færdig formulering 
For at sikre færdigvares stabilitet og ensartethed færdigformuleres de i mange 
tilfælde med de samme råvarer som blev benyttet under stabiliseringen f.eks. 
salte, konserveringsmidler, sukkerarter, inhibitorer mv. 
 
Disse tilsættes koncentratet batchvis, og kan være på både fast stof eller væ-
skeform. 
 
Brugen af formulerings ingredienser afhænger bl.a. af det endelige produkts 
anvendelse eller kunde ønsker. 
 
Tapning 
Færdigvarer overføres herefter til intern isocontainer, ekstern tankvogn eller 
færdigvareemballage. 
 
Ved overførsel til intern isocontainer pumpes direkte fra holdetank til rengjort 
isocontainer. Iso-containeren opbevares på sitens parkeringsplads hertil, se 
beskrivelse i bilag 5.4. 
 
Ved overførsel til ekstern tankvogn pumpes direkte fra holdetank eller isocon-
tainer til rengjort tankvogn. Tankvognen forlader herefter siten. 
 
Ved tapning i færdigvareemballage anvendes tappelinjer. Produktet pumpes fra 
holdetank eller isocontainer til den rengjorte tappelinje, der tapper produktet i 
den endelige emballage. Selve fyldningen og lukningen af emballagen sker i 
lukkede kabiner med undertryk eller punktafsug. Herefter palleteres de fyldte 
emballager – dog kun ved emballager mindre end pallestørrelse. Emballa-
ger/paller stilles herefter på trailer, der køres fra siten. 
 
Tapperiet i øst-enden af bygning BE består af: 
 

 2 tappelinjer til jerry-cans (27 liter og 5 liter)  

 2 tappelinje der kan benyttes til både Schütz containere (palletanke) og 
200 liter tromler 
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Hjælpeanlæg/processer for rensningsfabrikkerne 
 
Laboratorier 
I AC findes et produktionslaboratorium, der primært bruges til analyser der er 
knyttet til den daglige drift i rensningsfabrikkerne. 
Disse analyser dækker bl.a. pH, NTU, densitet, aktivitetsanalyse, analyse af 
stabiliseringskemikalier der er tilsat produkt, prøver af vaskevand, mikrobielle 
prøver mv. 
 
Analyser som bestemmelse af produktindhold og infektionskontrol af det fær-
digoprensede produkt udføres på driftslaboratoriet i bygning AA. 
 
Pilotanlæg i AD 
I tilknytning til enzymrensningsfabrikkens bygning AD findes et mindre pilotan-
læg til forsøg med oprensning af enzymer. Pilotanlægget anvendes til forsøg 
med at optimere oprensningsprocesserne i lille skala og er opbygget som ’15 
liter’.  
 
Procesoptimering i AD (PO) 
I bygning AD kan der, udover almindelig produktion, laves forsøg med op-
timering af produktionsprocesser på nyt og eksisterende udstyr.  
 
Udover produktion med det opstillede permanente udstyr, vil der derfor løbende 
– indenfor rammerne af miljøgodkendelsen - blive installeret og afprøvet nyt 
udstyr og nye råvarer.  
 
Køling 
Køling af processerne i rensningsfabrikkerne foregår ved hjælp af kølevand ved 

10 - 22 C (afhængig af udetemperaturen) og kølet kølevand ved 10 C. Det kø-
lede kølevand fremstilles ved at vandet fra køletårnene passerer et ammoniak-
kølet kompressoranlæg. 
 
Værksteder 
Rensningsfabrikkerne serviceres af smede, elektrikere, instrumenteringsfolk og 
IT-personale, der udfører forebyggende vedligehold, reparationer, kalibreringer 
m.v. 
 

H Procesafkast  

 
Afkastluft fra spraytørring i bygning AC ledes gennem cyklon og posefilter til 32 
meter høj skorsten. Procesventilationen ledes til samme skorsten gennem et 
HEPA-filter. 
 
I bygning AD ledes procesventilation gennem HEPA-filter til skorsten placeret 
nord/vest for bygning AD. 
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I Bygning BE ledes procesventilation gennem skrubberen til skorsten placeret 
nord/øst for bygning BE. Procesafkast fra SCO i østenden af bygning BE ledes 
igennem HEPA-filter inden afkast over tag. 
 
På taget af bygningerne findes desuden afkast fra rumventilation og afkast fra 
lokaludsugning (laboratoriebænke).  
 
 

Tabel H.1.1 Oversigt over procesventilation fra bygning AC, AD samt 

BE 

 
Afkast 
 

Placering Filterproces 
 

Flow 

m
3
/h  

 

Afkasthøjde m   

Spray AC nord-
vest 

Cyklon efterfulgt af 
posefilter 

0 – 30.000 32 m skorsten 

Proces AC nord-
vest 

HEPA-filter 0 – 32.000  

Proces AD nord-
vest 

HEPA-filter 0 – 30.000 Skorsten 

Process 
ventilation 

Nord/øst 
siden af 

BE 
Skrubber 30.000 45 m skorsten 

Proces – 
SCO  

(kabiner, 
pakkeli-

ner, punkt 
udsug) 

BE øst HEPA-filter 0 – 25.000 Jet hætte,  

Proces – 
SCO 

Påslag 
BE øst HEPA-filter, cyklon 0 - 1000 Jet hætte,  
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Bilag 5.3 

Beskrivelse granuleringsfabrikkens produktion (EC) 
 

E. Indretning 

E.1 Indretning af produktionslokaler m.v. (13) 

 
Granuleringsfabrikken består af bygning EC. Bygningen er inddelt i tårnet med 
5 etager, omkringliggende lager, administrationsområde på 1. sal over hhv. rå-
varemodtagelse og shipping af færdigvare. Via en korridor forbindes tårnet med 
en nyere del af Bygning EC, hvor saltcoatingen foregår.  
 
Se vedlagte oversigtskort i bilag 1. 
 
Bygning EC’s tårn er 31 meter høj. 
 
Produktionsanlægget er indrettet på følgende måde: 

Bygning/sektion/afsnit Etage Aktivitet/proces 

EC St,1,2,3,4,
5 

Produktionslokaler: Råvarer og blan-
deafsnit, granuleringsblander, tørrer, 
sigter, coatingsblander, køler, aftap-
ning, mikro-granulering og blenderan-
læg 

 St,1 Prøverum/Laboratorie 

 St,1 Administration 

 St,1 Kontrolrum 

 St,1 Omklædning 

 1 Værksted 

 St. Lagre 

EC - Saltcoater St,1,2,3 Produktionslokaler saltcoatning med 
sigter 

 
Udendørs lagertanke/siloer og tankbiler/trailere til råvarer og mellemprodukter 
er placeret i tankområder rundt om bygning EC. Tankene/siloer varierer i stør-
relse mellem 20 og 120 m

3
. 
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F. Beskrivelse af Granuleringsprocessen 

F.1 Produktionskapacitet, råvarer mv. (18) 

 
Fabrikkens forbrug af råvarer samt vand og energi indgår som en del af de 
forbrugstal der er nævnt i afsnit F1 i den miljøtekniske beskrivelse for hele si-
ten. 
 

F.2 Procesforløb m.v. (19) 

F.2.1 Produktionsprocessen 

 
Formålet med granuleringsprocessen er at fremstille enzymprodukter i tør for-
mulering.  
 
Produktionsprocessen tager udgangspunkt i følgende hovedprocesser, hvor 
saltcoatningen kan til eller fravælges produktafhængigt: 
 

Fremstilling af T-granulat: 
Granuleringslinjen: 

 Blanding af råvarer, vand og hjælpestoffer i blande afsnittet. 

 Dosering af koncentrat og råvarer til granuleringsblandere 

 Tørring, afstøvning og sigtning af rågranulat 
Saltcoatningslinjen:  

 Coatning af rågranulat med saltopløsning og efterfølgende sigtning 
Vokscoatningslinjen: 

 Coatning med voks og hjælpestoffer i coatingsblandere 

 Køling i fluidbed og efterfølgende sigtning af færdigvarer 

 Aftapning af færdigvarer i Big Bags eller stålcontainere 
 

Mikrogranulering – Fremstilling special coatede produkter: 

 Blanding af råvarer, vand og hjælpestoffer i blandeudstyr. 

 Pådysning af koncentrat/råvarer i fluidbed 

 Sigtning og aftapning af færdigvare 
 

Blend anlæg – Fremstilling af Enzym blandinger: 

 Afvejning af indgående enzym granulater 

 Blanding og/eller afstøvning i fluidbed 

 Aftapning af færdigvarer 
 

 

Fremstilling af T-granulat - Granuleringslinjen 
Blanding af råvarer, vand og hjælpestoffer foregår i fabrikkens blandeafsnit. De 
fremstillede enzymkoncentrater overføres til doseringstanke, hvorfra de dose-
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res til granuleringsblanderne sammen med andre råvarer. De tørre råvare tilfø-
res til en tørblander inden de blandes med koncentratet i granuleringsblander-
ne. 
 
Det fremstillede rågranulat tørres, sigtes og afstøves inden det færdige rågra-
nulat overføres til næste proces. 
 

Fremstilling af T-granulat - Saltcoatningslinjen 
Rågranulatet overføres til saltcoateren, hvor der pådyses et saltlag. Blanding af 
saltopløsninger foregår i fabrikkens blandeafsnit.  
 
De fremstillede saltblandinger overføres til doseringstanke, hvorfra de doseres 
til saltcoateren. 
 
Efter saltcoatning sigtes det produktet inden det sendes til vokscoatningslinjen. 
 

Fremstilling af T-granulat - Vokscoatningslinjen 
Rågranulat eller saltcoatet granulat blandes med voks og hjælpestoffer i coa-
tingsblanderne. Efter blanding køles der inden sigtning af færdigvarerne. 
 
Færdigvarerne aftappes i Big Bags eller stålcontainere i stueplan.  
 

Mikrogranulering 
Blanding af råvarer, vand og hjælpestoffer foretages i afsnittes blandeudstyr. 
I fluidbedden pådyses koncentrat/råvarer. Efterfølgende sigtes og aftappes 
færdigvarerne i Big Bags.  
 

Blend anlæg 
De indgående enzymgranulater afvejes og overføres til fluid bed, hvor de blan-
des og/eller afstøves.  
 
Herefter aftappes færdigvarerne i Big Bags.  
 

Øvrigt 
Råvarer/mellemvarer/færdigvarer opbevares i udendørs lagertan-
ke/siloer/tankbiler/trailere samt i lagerlokaler i forbindelse EC. 
 

Fra processerne kommer der primært luft fra fluidbeds, påslag fra råvare hånd-
tering samt filteraffald fra procesafsug, se afsnit H. 
 

 

Hjælpeanlæg/processer 
 
Laboratorie og prøverum 
Laboratoriet er placeret på 1. sal i EC. Her udføres ad hoc tørstofmålinger mm.  
typisk i forbindelse med opstart, indkøring og/eller optimering af processerne. 
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I prøverummet udføres simple rutineundersøgelser i form af mikroskopi og ad 
hoc analyser. Mere komplicerede analyser som bestemmelse af produktindhold 
og støv udføres på Novozymes driftslaboratorier i Kalundborg og Bagsværd. 
 
Køling 
Køling af processerne i bygning EC foregår fra et centralt ammoniak køleanlæg 
placeret i et maskinrum inde i bygning EC, mens tilhørende luftkølet kondensa-
tor er placeret på tag.  
 
Værksteder 
Granuleringsfabrikken serviceres af værksteder placeret i bygningen EC 1. sal. 
Værkstederne er bemandet med smede, elektrikere og instrumenteringsfolk, 
der udfører forebyggende vedligehold, reparationer og kalibreringer m.v. 
 
Lagre 
Som tidligere anført opbevares råvarer/mellemvarer/færdigvarer til og fra granu-
leringsfabrikken i de udendørs lagertanke/siloer samt i lagerlokaler i forbindelse 
med bygning EC. 
 
 

H Procesafkast  

 
 
Afkastluft fra fluidbeds i fabrikken ledes gennem grov/fin/Hepa filtre til afkast 
over tag jf. vedhæftede beskrivelse af procesafkast og procesventilation.  
 
På bygningerne findes desuden afkast fra rum ventilation og øvrige afkast, der 
også beskrevet i vedhæftede oversigt. 
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Tabel H.1.1 Oversigt over procesventilation fra bygning EC 

 
Afkast 
 

Placering Filterproces 
 

Flow 

m
3
/h  

 

Afkasthøjde/ 

diameter 

m   

Tørrebed Tårn øst Posefilter – grovfil-
ter- finfilter- HEPA-
filter 

60.000 Højde tårn 31m.  
1 meter over tag. 
Ø1,25m skorsten 

Kølebed Tårn øst Posefilter – grovfil-
ter- finfilter- HEPA-
filter 

1.000 1 meter over tag 
Jethætte 

Procesfilter 
952 

Tårn syd Posefilter 16.000 2 meter over tag 
Jethætte 

Procesfilter 
953 

Tårn syd Posefilter 16.000 2 meter over tag 
Jethætte 

Procesfilter 
954 

Tårn syd Posefilter 16.000 2 meter over tag 
Jethætte 

Skrubber fra BT 
108 

Tårn syd Vandscrubber 0 - 1.000 1 meter over tag 
Jethætte 

Saltsilo Tårn syd Posefilter 0 – 1.500 1 meter over tag 
Jethætte 

Fælles fra cellulo-
semask. Og Tio2 
forbeholder 

Tårn  Posefiltre 2.000 – 3.000 1 meter over tag 
Jethætte 

Rumventilation Tårn Finfiltre F7 25.000 3 meter over tag 
Jethætte 

Store saltmølle Tårn vest Posefilter 8.000 3 meter over tag 
Jethætte 

Lille saltmølle Tårn vest Posefilter 3.000 2 meter over tag 
Jethætte 

Forbeholder for 
saltvægt 

Tårn vest Posefilter 1.000 1 meter over tag 
Jethætte 

Forbeholder ris-
stivelse 

Tårn vest Posefilter 2.500 1 meter over tag 
Jethætte 

Fraktionsmølle 
Filter 

Tårn syd Posefilter – grovfil-
ter- finfilter- HEPA-
filter 

8.000 
Idriftsat 

Uge 32 2012 

3,7 meter over tag 
Jethætte 

Saltcoater  GT-bygning 
vest 

Posefilter – grovfil-
ter- finfilter- HEPA-
filter 

70.000 – 110.000 Højde tag 16m 
3,5 meter over tag 

Afkast åbning 
4 x 0,9 meter 

Mikrogranulering 
fluidbed 

Mikro gran 
nord 

Posefilter – grovfil-
ter- finfilter- HEPA-
filter 

6.000 – 9.000 Højde tag 9m 
3 meter over tag 

Jethætte 

Mikrogranulering 
processug 

Mikro gran 
syd 

Posefilter – grovfil-
ter- finfilter- HEPA-
filter 

10.000 Højde tag 9m 
3 meter over tag 

Jethætte 

Lab bænke og 
kabine ved aftap-
ning tårn 

Servicehal  
syd 

Finfilter – HEPA filtre 5.000 – 8.000 Højde tag 9m 
3 meter over tag 

Jethætte 

Blendanlæg fluid-
bed 

Servicehal 
nord 

Posefilter – grovfil-
ter- finfilter- HEPA-
filter 

2.000 – 8.000 Højde tag 9m 
3 meter over tag 

Jethætte 

Blendanlæg Servicehal Posefilter – grovfil- 6.000 Højde tag 9m 
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Afkast 
 

Placering Filterproces 
 

Flow 

m
3
/h  

 

Afkasthøjde/ 

diameter 

m   

processug nord ter- finfilter- HEPA-
filter 

2 meter over tag 
Jethætte 

Enzymopslæm- 
ningsanlæg 87A 

Bygning 
87A 

Finfilter – HEPA filtre 4.000 Højde tag 8m 
2 meter over tag 

Jethætte 

Nyt blanderi og 
transport af råva-
rer fra stueetagen 
til tårn” 

Råvarelager 
nord 

Endnu ikke fastlagt. 
Forventes 2013. 

Endnu ikke fast-
sat.  

Endnu ikke fast-
sat 

Nyt pulver kon-
centrat system 

Tårn Endnu ikke fastlagt. 
Forventes 2013. 

Endnu ikke fast-
sat.  

Endnu ikke fast-
sat 
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Bilag 5.4 

Beskrivelse af parkeringsplads til tankcontainer vest for AC 

E. Indretning 

Indretning af parkeringspladsen fremgår af vedlagte tegning. 
 
Arealet er på knap 6000 m2 og er indrettet efter nedenstående retningslinjer:  

 Containere med indhold (færdigvare eller enzymkoncentrat) er placeret 
på betonfundament under begge ender med længderetning vinkelret på 
køreareal.  

 Fyldte containere stables 2 i højden.  

 Tomme containere stilles med længderetning parallelt med køreareal på 
betonfundamenter under begge ender af container. Tomme containere 
stables 3 i højden.  

 Kørearealet er udlagt til en såkaldt reach-stacker  
 Kørearealet er belagt med frostfaste betonsten med 7 ‰ hældning til 

vandret ”rendesten” midt i kørearealet.  

 Afløbsriste under containerstudse med afløb til proceskloak 
 

Mod nord er etableret en jordvold af overskudsjorden fra gravearbejdet i forbin-
delse med bygning af pladsen. 
 
Pladsen benyttes i dagtimerne, men enkelte kørsler forekommer i aften og nat-
tetimerne. 
 

Regnvandsanlæg:  

 Kørearealerne afvandes via ”rendesten” midt i køreareal til underliggen-
de afløbssystem.  

 Kørearealets afløbssystem kan i tilfælde af et utilsigtet spild afspærres 
via manuelt nødstop på pumpestation. Efterfølgende kan spild tilledes 
proceskloak via provisorisk pumpeudrustning.  

 Det rene regnvand afledes til en regnvandsbrønd beliggende i Slagelse-
vej, jf. tilladelse fra Kalundborg Kommune.  
 

 
Udlignings bassin/bufferanlæg:  

 Buffersystem er opdelt med et røranlæg for regnvand på ca. 93 m³, der 
kommer fra kørearealerne, og et røranlæg for processpildevand på ca. 8 
m³, der kommer fra arealerne ved tankcontainernes aftapningsstutse.  

 Buffer systemet er etableret som lukket rør under jordvold, se placering 
på vedlagte tegning.  

 



Novozymes A/S, Kalundborg  Side 64 
Miljøtekniske beskrivelse af det samlede fabriksområde  
_______________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Sags nr.: ENV 12-5004 Final 
Dato: August 2012 Udarb.: TMRS 
 

Proceskloak:  

 Areal imellem containerender med aftapningsstuds og arealstribe foran 
containerender med aftapningsstuds afvandes til proceskloak.  

 Arealets procesafløb er tilsluttet den eksisterende proceskloak via sam-
lebrønd sandfang og pumpestation, der afleverer til eksisterende pro-
cesspilde-vandssystem ved AC.  

 Afløbet vil i tilfælde af utilsigtet spild kunne opsamles i nødtank ved akti-
vering af nødstop på spildevandsanlægget i CC.  

 

Støj  
Bidrag fra containere med køleanlæg indgår i NNE Pharmaplans støjkortlæg-
ningsmodel.    
 

F. Beskrivelse af processen 

Parkeringspladsen benyttes til opbevaring af færdigvarer eller enzymkoncentra-
ter i containere. 
 
Af og pålæsning af containere på transport-trailer sker med en reach-stacker.  
 

Transport mellem rensningsfabrikkerne og pladsen finder sted i dagtimerne, 
men enkelte kørsler kan forekomme i aften og nattetimerne. 
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Bilag med tegning af pladsen – NNE Pharmaplan tegning 

 

 
 



Novozymes A/S, Kalundborg  Side 66 
Miljøtekniske beskrivelse af det samlede fabriksområde  
_______________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Sags nr.: ENV 12-5004 Final 
Dato: August 2012 Udarb.: TMRS 
 



Novozymes A/S, Kalundborg  Side 67 
Miljøtekniske beskrivelse af det samlede fabriksområde  
_______________________________________________________________ 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

Sags nr.: ENV 12-5004 Final 
Dato: August 2012 Udarb.: TMRS 
 

 

Bilag 5.5 

Beskrivelse af AA og AX laboratorier 
 

E. Indretning 

E.1 Indretning af produktionslokaler m.v. (13) 

 
Novozymes kvalitetskontrol laboratorium samt Novo Nordisk substratlaboratori-
um er beliggende i bygning AA og AX. Her findes desuden Novozymes kantine i 
Kalundborg samt mødelokaler. 
 
Se vedlagte oversigtskort i bilag 1. 
 
Bygning AA og AX er ca. 6 meter høj. 
 
Produktionsanlægget er indrettet på følgende måde: 

Bygning/sektion/afsnit Etage Aktivitet/proces 

AA  Kantine, mødelokaler, laboratorier, 
værksteder, kontorer, lager lokaler 

AX  Laboratorier, kontorer 

 

F Beskrivelse af proces 

F.1  Forbrug af råvarer og hjælpestoffer  

Til analyserne i bygning AA og AX anvendes forskellige råvarer og hjælpestof-
fer samt vand og energi. Råvarerne består af forskellige syrer, baser, organiske 
opløsningsmidler og salte.  
        
Fælles for alle stoffer er, at de anvendes i meget små mængder, og at de op-
samles og behandles som beskrevet under affald.  
 
Med undtagelse af organiske opløsningsmidler benyttes der ikke stoffer, der 
udgør en potentiel risiko for det eksterne miljø.  
        
Forbruget af opløsningsmidler har i 2011  
 
        Acetonitril         75 l/år  
        Acetone            10 l/år 
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        Eddikesyre       3 l/år 
        Ethanol             600 l/år 
        Methanol          14 l/år 
 1-Propanol 7 l/år 
 2-propanol 1 l/år 
 Butanol  2 l/år 
 Hexane  2 l/år 
 Heptane 6 l/år 
 Tuluen  1 l/år 
 
Omkring forbruget af Ethanol skal anføres at det svarer til et forbrug på 2,7 liter 
pr. arbejdsdag (220 dage om året). 
 

Fælles for alle stofferne på listen er, at de anvendes i meget små mængder. De 
opsamles og behandles som beskrevet under affald.  
 
Med undtagelse af organiske opløsningsmidler benyttes der ikke stoffer, der 
udgør en potentiel risiko for det eksterne miljø. 

F.2  Procesbeskrivelse 

 

Kvalitetskontrol laboratorium 
Enzymkemisk laboratorium og Kemisk laboratorium i bygning AX,  Mikrobiolo-
gisk laboratorium i bygning AA udfører driftskontrol for enzymproduktionen, dvs. 
gæring, rensning og granulering, hvilket betyder, at laboratoriet modtager prø-
ver af kulturvæske samt prøver fra forskellige trin i oprensnings- og granule-
ringsprocessen. 
 
Laboratorierne vil modtage prøver, der indeholder GMO’er, laboratoriet er der-
for godkendt af Arbejdstilsynet til arbejde med Gruppe-1 organismer. 
 
Der skal desuden udføres analyser for forskning og udvikling, samt analyser til 
kontrol af råvarer. 
 
Laboratoriets arbejde vil foregå i overensstemmelse med gældende GLP-
regler. 

 

 

Substrat laboratorium, NovoNordisk   

Substrat laboratoriet i bygning AA tilhører NovoNordisk.  
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H. Forurening og forureningsbegrænsede foranstaltninger 

H.1  Luftforurening  

Langt det meste af laboratorierne arbejde vil finde sted i stinkskabene. Afkast 
herfra vil kunne indeholde små mængder organiske opløsningsmidler som 
nævnt under afsnit F1. Afkastene udstyres ikke med filtre. 
 
I sugebænkene arbejdes med afvejnings/afpipeteringer og håndtering af enzy-
mer i pulverform. Disse afkast forsynes med HEPA-filtre. 
        
Den maximale emitterede luftmængde forventes at blive ca. 35.000 m3/h. 

H.1.1  Organiske opløsningsmidler 

Langt det meste af laboratoriernes arbejde vil finde sted i stinkskabe. Afkast 
herfra vil kunne indeholde små mængder organiske opløsningsmidler. Afkaste-
ne er ikke udstyret med filtre. 
 
I forbindelse med analyser på HPLC anvendes organiske opløsningsmidler. 
HPLC’erne er placeret i specielle HPLC-skabe, der er indrettes således, at de 
anvendte stoffer kondenseres og pumpes direkte til beholder for kemikalieaf-
fald. Emissionen af opløsningsmidler vil således være minimal. 
        

H.2  Spildevand  

Spildevandet, der fortrinsvis vil bestå af vaske- og skyllevand. De anvendte ke-
mikalier opsamles som kemikalieaffald. 
 
 
 

.  
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Bilag 6 

 

Støjbilag med nuværende referencepunkter 
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Bilag 7 

Novozymes A/S – Site Kalundborg  

Støjhandlingsplan 2012 
 

NNE Pharmaplan, august 2012. 

 
 

Separat fil med rapport er vedlagt følgemail. 
 
 

Næste side: Google Earth billede med udvalgte referencepunkter 
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Bilag 8 

Råvarer, vand og energiforbrug  
 
Tabel med oplysninger om råvareforbrug samt vand og energiforbrug i 2010 og 2011 
tillige med oplysninger om ønsket rammer for de nævnte kategorier 
 

 2010 2011 Nuværende 
ramme 

Ønsket ramme 

Råvarer (kg/år)     

Landbrugsprodukter 81113752 77371214 135450000 135450000 

Uorganiske 57720057 57814124 116783000 116783000 

Organiske 10710241 9071287 27278000 27278000 

Rengøringsmidler 201645 158907 876000 876000 

Filtermaterialer 5789493 5676446 5643000 7053750 

Biocider 11150 12200 15000 15000 

     

Vand (m3/år)     

Damp 134.279 134.737   

Kommunevand  1.457.976 1.470.979   

Tissøvand 360.554 314.104   

Total 1.952.809 1.919.820   

     

Energi (GJ/år)     

Alm el  184.948 0   

Grøn el vind  440.143 627.849   

Fjernvarme  89.561 80.197   

Damp  370.029 371.292   

Total  1084681 1079338   

 
 
 
Oplysninger om forbrug af ”miljøkritiske råvarer fremgår af nedenstående tabeller: 
 
Kommentarer til scoringssystem 1 og 4 nedenfor: 
1: Ikke på en af de nævnte lister 
4: er på listen 
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Oplysninger om forbrug af ”miljøkritiske” råvarer i 2010 og 2011 

2010 Forbrug Mærkning Effektlisten LOUS REACH 

 
Kg/y 

    
Boric Acid 36025 Xn, Rep3 4 4 4 

Cuprisulfat 11 Xn, N 1 1 1 

Manganosulfat 661 Xn, N 1 1 1 

Zinkchlorid 1 C, N  4 1 1 

Zinksulfat, 7 vand 58 Xn, N 4 1 1 

Manganchlorid 2 Xn;N 1 1 1 

Cuprisulfat p.a. 0 Xn, N 1 1 1 

Borsyre p.a. 0 Xn, Rep3 4 4 4 

Ammoniak (Bulk) 2317485 T, N 1 1 1 

Spormetal Premix 15199 Xn, N 4 4 1 

PE-Imin, neutraliseret 1450 N 1 1 1 

Benzalkoniumchloride 50% 26970 C, N 1 1 1 

Polymer, kationisk, DB 45 9000 R52/53 1 1 1 

Benzalkoniumchlorid 50 %    
25L 

575 C, N 1 1 1 

Nalco 77351 0 C,N 1 1 1 

 

2011 Forbrug Mærkning Effektlisten LOUS REACH 

  Kg/Y         

Trasar 3DT230 1725 IM 4 1 1 

Cod-Analysis, 1000 - 10.000 0 T, C 4 1 4 

Cod-Analysis, 150 - 1000 0 T, C  4 1 4 

Topmaxx 420 4705 C, R35 4 1 1 

Boric Acid 22825 Xn, Rep3 4 4 4 

Cuprisulfat 12 Xn, N 1 1 1 

Zinksulfat, 7 vand 44 Xn, N 4 1 1 

Ammoniak (Bulk) 1655524 T, N 1 1 1 

Spormetal Premix 14428 Xn, N 4 4 1 

Jern(III)sulfat opløsning 237202 C 4 4 1 

COD 15-150 mg/l 192 T, C        

COD 50-300 mg/l 68 T, C        

Polyvidon K 30 10404 IM 4 1 1 

Benzalkoniumchloride 50% 21475 C, N 1 1 1 

Polymer, kationisk, DB 45 39000 R52/53 1 1 1 

Benzalkoniumchlorid 50 % 
25l 

350 C, N 1 1 1 
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Oplysninger om forbrug af biocider i 2011 i forhold til vilkår 

 

          

Opgørelse over forbrug af køretårnsadditiver for 2011: 
 

  

 BE, BY, EC 
   

  

  Kg/Y 
  

  

Micro Treat 2000 
   

  

Micro Treat 2010 
   

  

Micro Treat 2050 
   

  

Chem Treat 271 
   

  

Cool Treat 103 
   

  

Micro Treat 3120 
   

  

Nalco 2510 4750 
  

  

3D TRASAR 3DT230 5600 
  

  

NALCO77351 
   

  

NALCO77352 
   

  

NALCO77393 1500 
  

  

MICROTREATAQZ2010 
   

  

NALCO CL-957 
   

  

COOLTREAT CT-103 
   

  

PERMATREAT PC-191 350 
  

  

Total  12200        

 
Ramme er på 15000 kg pr. år jf. vilkår 7.3 i Hovedgodkendelsen. 



  

Bilag A2: Miljøteknisk beskrivelse af optimering i bygning EC 
(Granuleringsfabrik) 
 
Novozymes Kalundborg, afdeling EC, ønsker i løbet af det kommende år at foretage en række 
optimeringstiltag på det eksisterende granulerings anlæg.  
 
Denne mail er en orientering herom.  
 
Det er Novozymes vurdering, at optimeringerne ikke ændre ved procesbeskrivelserne i den 
Miljøtekniske beskrivelse for EC (Bilag 5.3) indsendt den 30. august 2012, dog er tabel med 
oplysninger om EC afkast opdateret med de nye, se vedlagte fil.  
 
En række af tiltagene gennemføres bl.a. for at indføre en større automatisering af processer og 
arbejdsgange, sikre forbedret arbejdsmiljø samt opnå energi- og produktionsmæssig 
optimering. Den røde tråd i renoveringen er at udskifte eksisterende udstyr så det 
effektiviseres og minimere flaskehalse.  
 
 
Hovedpunkter i optimerings tiltag: 
Med henblik på at automatisere den nuværende manuelle transport af råvarer etableres 
lufttransportsystemer fra stuetage niveau til toppen af tårnet, hvor granuleringsprocessen 
starter. Derudover automatisere og forbedres eksisterende tappe station til påfyldning af big-
bags med enzymprodukter. Aftapningshastighed øges og f.eks påsætning af stregkoder, 
pålæggelse af pap og krydsfiner mm. automatiseres. 
 
Eksisterende blandeanlæg til formulering af enzymkoncentrat i tårnet flyttes ned i stueetagen. 
Dette med henblik på bl.a. at automatisere blande processen, forbedre arbejdsmiljøet og sikre 
end bedre proces i kontrol. Koncentratet pumpes tilbage til tårnets granuleringsenhed og der 
etableres 2 nye udendørs 75 m3 lagertanke til enzymkoncentrat, som alternativ til de 
nuværende tilkoblede tankbiler (under overholdelse af vilkår 8.2 i hovedgodkendelsen). 

 
Endelig ønskes etableret modtage faciliteter for tankcontainere (25 m3) til spraytørret 
enzymkoncentrat. Disse tankcontainere vil blive fyldt på det nye anlæg ved bygning AC, som 
Miljøstyrelsen har givet accept af i brev dateret den 26. juni 2012.   

 
Miljømæssige overvejelser 
De miljømæssige overvejelser går primært på emission af enzymstøv, støj og affald.    
 
Støv/Enzymstøv 
Vigtigste miljømæssige ændring er behov for etablering af 7 nye afkast, se vedlagte 
opdaterede liste. Valg af filtre er sket under hensyntagen til overholdelse af nuværende vilkår, 
hvor emission af støv og enzymstøv allerede er reguleret.   
 
Støj 
Nye afkast vil blive etableret med nødvendig støjdæmpning. Projektgruppen vil indhente 
støjkrav til det nye udstyr hos NNE Pharmaplan, som bestyrer Soundplan modellen for 
Novozymes Kalundborg. Nye væsentlige støjkilder vil komme til at blive omfattet af Sound 
planmodellen for Kalundborg. 
 
Affald 
Mængden af dannet affald set i forhold til produktionen forventes at blive uændret, idet at en 
række råvarer fortsat modtages i Big bags. Plast og træpaller, fra råvarer modtagelsen sendes 
fortsat til genbrug.  
 
Andet, herunder BAT 

 



  

Der vil blive benyttet de samme råvare som hidtil i produktion og råvare-rammen, oplyst i den 
miljøtekniske beskrivelse fra den 30. august 2012, vurderes også at kunne overholdes efter 
gennemførelse af ændringerne.  
 
Novozymes produktion i Danmark er underlagt et energiledelsessystem (ISO 50001). Der laves 
energibevidst projektering, som f.eks: 
 

• at etablere styreanlæg på ventilationsanlæg, pumper og motorer, således at anlæggets 
drift styres af behovet (belastning, tid på døgnet/ugen samt ude temperaturen) 

• at udstyre ventilationsanlæg med varmegenvinding i størst muligt omfang 
 
Tidsplan 
Bygning/ombygning af lufttransportsystemer og tappe station til big bags er planlagt til at 
starte i slutningen af første kvartal 2013.  Modtage faciliteter for tankcontainere bygges fra 
september 2013, mens flytning af blandeanlæg til formulering af enzymkoncentrat samt de to 
udendørs lagertanke vil blive etableret fra november 2013. 
 
Afslutning 
Det er Novozymes ønske, at ovennævnte tiltag medtages i den revurderingsproces der pågår 
for vores fabrik i Kalundborg: Den væsentligste ændring vil være tilføjelse af de nævnte 7 
afkast.  
 
Såfremt at Miljøstyrelsen ønsker, at få uddybet ovennævnte henvendelse holder Novozymes 
gerne et møde herom.    
 
Mvh 
Best Regards 
Tommy Skullerud Rasmussen 
Miljøkonsulent/Environmental specialist 
 
Novozymes A/S 
Krogshoejvej 36  
2880 Bagsvaerd Denmark 
Phone: +45 44460660 
Mobile: +45 30770660 
E-mail: tmrs@novozymes.com 

----------------------------------- 
Don't print today - contribute to a better environment tomorrow  
----------------------------------- 

Novozymes A/S (reg. no.:10007127). Registered address: Krogshoejvej 36 DK-2880 Bagsvaerd, Denmark 
This e-mail (including any attachments) is for the intended addressee(s) only and may contain confidential and/or proprietary 
information protected by law. You are hereby notified that any unauthorized reading, disclosure, copying or distribution of this e-mail or 
use of information herein is strictly prohibited. If you are not an intended recipient you should delete this e-mail immediately. Thank 
you. 
 
 
 
      

 



  

Tabel H.1.1 Oversigt over procesventilation fra bygning EC 
 
Afkast Placering Filterproces Flow 

[m3/h]  
Afkasthøjde/ 
Diameter [m]  

Tørrebed Tårn øst Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

60.000 Højde tårn 31m 
1 m over tag. 

Ø1,25m 
skorsten 

Kølebed Tårn øst Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

1.000 1 m over tag 
Jethætte 

Procesfilter 952 Tårn syd Posefilter 16.000 2 m over tag 
Jethætte 

Procesfilter 953 Tårn syd Posefilter 16.000 2 m over tag 
Jethætte 

Procesfilter 954 Tårn syd Posefilter 16.000 2 m over tag 
Jethætte 

Skrubber fra BT 
108 

Tårn syd Vandscrubber 0 - 1.000 1 m over tag 
Jethætte 

Saltsilo Tårn syd Posefilter 0 – 1.500 1 m over tag 
Jethætte 

Fælles fra 
cellulosemask. 
Og Tio2 
forbeholder 

Tårn  Posefiltre 2.000 – 3.000 1 m over tag 
Jethætte 

Rumventilation Tårn Finfiltre F7 25.000 3 m over tag 
Jethætte 

Store saltmølle Tårn vest Posefilter 8.000 3 m over tag 
Jethætte 

Lille saltmølle 
Forventes 2013 

Tårn vest Posefilter  3.000 
Opgraderes til 

8.000 

2 m over tag 
Jethætte 

Forbeholder for 
saltvægt 

Tårn vest Posefilter 1.000 1 m over tag 
Jethætte 

Forbeholder 
risstivelse 

Tårn vest Posefilter 2.500 1 m over tag 
Jethætte 

Fraktionsmølle 
Filter 

Tårn syd Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

8.000 
Idriftsat 

Uge 32 2012 

3,7 m over tag 
Jethætte 

Saltcoater  GT-bygning 
vest 

Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

70.000 – 
110.000 

Højde tag 16m 
3,5 m over tag 
Afkast åbning 

4 x 0,9 m 
Mikrogranulering 
fluidbed 

Mikro gran 
nord 

Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

6.000 – 9.000 Højde tag 9m 
3 m over tag 

Jethætte 
Mikrogranulering 
processug 

Mikro gran 
syd 

Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

10.000 Højde tag 9m 
3 m over tag 

Jethætte 
Lab bænke og 
kabine ved 
aftapning tårn 

Servicehal 
syd 

Finfilter – HEPA 
filtre 

5.000 – 8.000 Højde tag 9m 
3 m over tag 

Jethætte 

 



  

Afkast Placering Filterproces Flow 
[m3/h]  

Afkasthøjde/ 
Diameter [m]  

Blendanlæg 
fluidbed 

Servicehal 
nord 

Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

2.000 – 8.000 Højde tag 9m 
3 m over tag 

Jethætte 
Blendanlæg 
processug 

Servicehal 
nord 

Posefilter – 
grovfilter- finfilter- 
HEPA-filter 

6.000 Højde tag 9m 
2 m over tag 

Jethætte 
Enzymopslæm-
ningsanlæg 87A 

Bygning 87A Finfilter – HEPA 
filtre 

4.000 Højde tag 8m 
2 m over tag 

Jethætte 
Nyt blanderi og 
transport af 
råvarer fra 
stueetagen til 
tårn 
Forventes 2013 

Råvarelager 
nord 

 (posefilter 
efterfulgt af F7 
politifilter) 
 
 
(posefilter 
efterfulgt af F7 
politifilter) 
 
(posefilter 
efterfulgt af F7 
politifilter) 
 
(ufiltreret) 

Transport luft 
Tårn tag. Fra 

blanderi: 2000 
 
 

Transport luft 
Tårn tag. Fra 

siloer ved 
saltanlæg: 

2.000 
Proces 

ventilation 
blanderi: 6000 

 
Rumventilation i 

Evity 14.000 

Højde tårn tag 
+x m 

 
 
 
 

Højde tårn tag 
+x m 

 
 
 

Højde lager tag 
+x m 

 
 

Højde lager tag 
+x m 

Nyt pulver 
koncentrat 
system – 
Transportluft 
Modtagelse af 
tankcontainere 
Forventes 2013 

Tårn Posefilter og 
Hepa filter 

2.000 Højde tårn tag 
+x m 

Nyt pulver 
koncentrat 
system – Proces 
ventilation 
Modtagelse af 
tankcontainere 
Forventes 2013 

Nyt 
tilslutnings-
anlæg nord 

Posefilter 
 

5.000 Endnu ikke 
fastsat 

Nyt pulver 
koncentrat 
system – 
Støvsugeranlæg 
Modtagelse af 
tankcontainere 
Forventes 2013 

Nyt 
tømmeanlæg 
nord 

Posefilter –
HEPA-filter 

1.000 Endnu ikke 
fastsat 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser - støj 
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Bilag D: Liste over sagens akter 
 
/1/  

 Miljøteknisk beskrivelse vedrørende Novozymes A/S aktiviteter i 
Kalundborg, incl. (fortrolige) bilag. Novozymes A/S. 30. august 2012. 

 Novozymes Kalundborg - opfølgning på henvendelse fra MLS dateret den 
13. november 2012. Novozymes A/S. 20. dec. 2012. 

 Novozymes Kalundborg – Råvareliste m.m. (konfidentiel), Novozymes 
A/S. 24. januar 2013. 

 Opdateret råvareliste (konfidentiel). Novozymes A/S. 11. juli 2013. 
 
/2/ Novozymes Kalundborg EC - Optimering af eksisterende granuleringsproces. 

Novozymes A/S. 28. sept. 2012. 
 
/3/ Kalundborg Kommuneplan 2009-2021, 

http://www.kalundborg.dk/Lokale_forhold_og_rammer/Kalundborg_plano
mråde/Lokale_forhold.aspx 

 
/4/ VS: Revurdering af Novo Nordisk og Novozymes i Kalundborg. Kalundborg 

Kommune v/Jesper Handberg. 2. aug. 2012.  
 
/5/ Regionplan 2001-2012, tillæg 2, Udbygning af aktiviteterne på Novo 

Gruppens fabriksområde i Kalundborg, Vestsjællands Amt, april 2002. 
 
/6/ Novozymes Kalundborg – Rammer. Novozymes A/S. 11. juli 2013 
 
/7/ SV: Novozymes Kalundborg - ansøgning om et-årig forsøg med nyt køletårns 

hjælpemiddel. MST Roskilde. 1. juni 2011.  
 
/8/ Vedr. vilkår om enzymstøv, vilkår 2.5, 2.6 2.9 og 9.6 i gæringens 

miljøgodkendelse af 13.08.2001. Novozymes A/S. 28. febr. 2003. 
 
/9/ Ansøgning om immissionsvilkår for Novozymes fabriksområdet i 

Kalundborg. Novozymes A/S. 16. aug. 2006. 
 
/10/ Vedr. ansøgning om permanent vilkår for enzymstøv 2006, Novozymes A/S, 

Kalundborg. Miljøstyrelsen Roskilde. 31. okt. 2012 
 
/11/ Tilslutningstilladelse til processpildevand fra Novozymes A/S 

Rensningsanlæg, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg Matrikelnummer 3t, 
Rynkevang Gårde, Årby, Teknik og Miljø, Kalundborg kommune. 7. maj 2013. 

 
/12/ Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S – Site Kalundborg, Støjkortlægning 

2011. Miljømåling – Ekstern støj. 
 
/13/ VS: Svar fra Kalundborg Kommune vedr. høring om revurdering Novozymes 

A/S. Kalundborg Kommune v/Thomas Iversen. 3. maj 2013. 
 
 
/14/ SV: Svar fra Kalundborg Kommune vedr. høring om revurdering Novozymes 

 

http://www.kalundborg.dk/Lokale_forhold_og_rammer/Kalundborg_planomr%C3%A5de/Lokale_forhold.aspx
http://www.kalundborg.dk/Lokale_forhold_og_rammer/Kalundborg_planomr%C3%A5de/Lokale_forhold.aspx


  

A/S. Kalundborg Kommune v/ Thomas Iversen. 11. juni 2013. 
 
/15/ Novozymes Kalundborg - Novozymes bemærkninger til godkendelses udkast. 

Novozymes A/S. 10. april 2013. 
 
/16/ RE: Udkast til miljøgodkendelse samt revurdering - Svar fra Novozymes. 

Novozymes A/S. 16. august 2013. 
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