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1. INDLEDNING 
Miljøstyrelsen Odense modtog den 4. november 2010 en ansøgning om 
genetablering af xylanaseproduktion i biofabrikken hos Danisco, Grindsted. 
Miljøstyrelsen Odense har efterfølgende anmodet om og modtaget nogle 
uddybende forklaringer, således at xylanaseproduktionen godkendes med 
denne miljøgodkendelse. 
  
Miljøgodkendelsen er givet under hensyntagen til, at virksomheden tidligere 
har haft xylanaseproduktion, samt at det er allerede anvendte driftsanlæg, 
der skal godkendes. Det betyder dels at erfaringer fra tidligere xylanasepro-
duktion kan bruges dels at en lang række forhold er dækket af den hidtil 
gældende miljøgodkendelse af 21. december 2009. 
 
Der er vurderet på flere miljøforhold for xylanaseproduktionen herunder luft-
emission, udledningen af spildevand samt BAT. Det vurderes, at hverken 
emissionen fra fermentorerne eller den ændrede spildevandsudledning gi-
ver anledning til en øget miljøbelastning. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag A, ansøgning om miljøgodken-
delse, godkender Miljøstyrelsen hermed produktion af enzymet, xylanase.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives som tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 21. 
december 2009, Revurdering af miljøgodkendelse for Danisco Grindsted og 
gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne god-
kendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis produktionen af xylanase ikke er star-

tet inden 2 år fra godkendelsens dato. 
 
Luftforurening 

 
C1 Der må ikke, uden tilsynsmyndighedens accept, produceres mens 

cyklonen er taget ud af drift. 
 
C2 Virksomheden skal senest den 1. april 2012 redegøre for emission 

af enzym fra fermentorerne. Metoden og redegørelsens omfang 
skal på forhånd accepteres af tilsynsmyndigheden. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Danisco Grindsted har indtil 2008 produceret enzymet xylanase, men ved 
revurderingen i 2009 blev fermenteringen af enzymet ikke medtaget, da det 
ikke længere var relevant. Nu ønsker virksomheden at genoptage fermente-
ringen og har derfor søgt om godkendelse til at foretage omkring 60 fermen-
teringer pr år.  
 
Da der er tale om en aktivitet, der i sig selv ville være omfattet af et liste-
punkt har Miljøstyrelsen Odense valgt at betragte aktiviteten som godken-
delsespligtig efter §33 i miljøbeskyttelsesloven af 26. juni 2010. 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles godken-
delse medmindre: 
 

1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst til-
gængelige teknik, og 

2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivel-
serne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet (her skal indgå en vurdering af til- og frakørsel 
til virksomheden). 

 
Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående er opfyldt. Dette er begrundet 
nærmere i afsnit 3.2. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Etableringen af xylanaseproduktionen udløser ikke fornyede vurderinger ift. 
planforhold, naturbeskyttelse eller recipient, da ændringen af miljøbelast-
ningen vil blive reguleret i miljøgodkendelsen, således at omgivelserne ikke 
bliver yderligere belastet.  
Desuden er det miljøstyrelsens vurdering, at heller ikke påvirkningen af mil-
jøet øges. Ændringen er derfor ikke omfattet af VVM-reglerne og der skal 
således ikke gennemføres en screening. 
 
3.2.2 Indretning og drift 
Danisco har oplyst at xylanasen vil blive fremstillet ved fermentering med en 
ikke-GMO organisme og almindelige fermenteringssubstrater såsom am-
moniumsulfat, hvedeklid og roepiller. 
 
Efter fermenteringen vil biomassen blive fjernet ved tromlefiltrering og filtra-
tet vil efterfølgende blive opkoncentreret ved ultrafiltrering og sterilfiltreret 
inden tørring. Tørringen er omfattet af den hidtil gældende godkendelse. 
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Alle driftsanlæg blev førhen anvendt til enzymfremstilling, men anvendes i 
dag til fremstilling af andre produkter. Procesudstyret har derfor løbende 
været i drift, så det samlede forureningsbillede ændres derfor ikke væsent-
ligt, da der blot er forskel på rå-og færdigvarerne.  
 
Oplag af råvarer, færdigvarer og affald vil overholde vilkår i den hidtil gæl-
dende godkendelse og vurderes ikke at give anledning til en øget belast-
ning. 
 
3.2.3 Luftforurening 
Fra fermentorerne er der et afkast til overskudsluft, som ledes gennem en 
cyklon. Det er virksomhedens vurdering, at alle aerosoler vil opfanges i cy-
klonen, og der vil således ikke være et bidrag af enzymer eller farlige stoffer 
til omgivelserne.  
 
I den gældende godkendelse er der ikke stillet vilkår om virksomhedens 
samlede immission af enzym, da der ved de øvrige afkast fra enzymproduk-
tionen er tale om tørre afkast med absolutfilter. I denne godkendelse stilles 
heller ikke vilkår med en B-værdi for dette afkast. Da der ikke under den 
tidligere xylanaseproduktion blev foretaget målinger/beregninger har miljø-
styrelsen i stedet forholdt sig til erfaringer fra andre lignende anlæg. Erfarin-
ger herfra viser, at en cyklon er tilstrækkelig til at opfange aerosolerne fra 
fermentoren.  
Der stilles derfor vilkår om, at afkastluften under drift altid skal ledes igen-
nem cyklonen, men derudover skal virksomheden opsamle data/erfaringer, 
så Danisco senest den 1. april 2012 kan redegøre for, at der ikke emitteres 
en enzymmængde der overskrider luftvejledningens grænseværdier for en-
zym.  
 
3.2.4 Lugt 
I den gældende godkendelse er der vilkår om at virksomheden ikke må bi-
drage til væsentlige lugtgener for omgivelserne. Processen der godkendes 
gav ikke tidligere anledning til lugtgener, så det vurderes at det gældende 
vilkår kan overholdes. 
 
3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der vil tilledes en større mængde spildevand til virksomhedens eget rens-
ningsanlæg. Den største del af spildevandsmængden vil komme fra ultra-
filtreringen, men der vil også tilledes en del rengøringsvand.  
 
Virksomhedens samlede spildevandsmængde vil stadig kunne rummes in-
denfor de hidtil gældende volumenkrav, ligesom gældende kravværdier kan 
overholdes. Spildevandet indeholder ikke yderligere farlige stoffer, end de 
der allerede er stillet vilkår til. 
 
3.2.6 Til- og frakørsel 
Der vil ske en lille ændring i råvaretilførsel, men set som en helhed med alle 
virksomhedens til- og frakørsler, vil kørselsbilledet ikke ændres væsentligt. 
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3.2.7 Bedst tilgængelige teknik 
Der er ingen specifik BREF-note for nøjagtig denne produktion, men pro-
cesserne der foregår på Danisco er omfattet af flere tværgående BREF-
noter. Det drejer sig om: 
 

• BREF-note om generelle overvågningsprincipper 
• BREF-note om industrielle kølesystemer 
• BREF-note om emissioner fra oplag 
• BREF-note om spildevands- og luftrensning og dertilhørende sty-

ringsprincipper 
 
Danisco har redegjort for at særlig relevant for enzymproduktionen er det, at 
processen løbende er optimeret og der er kørt forsøg med at reducere ener-
gi og vandforbrug. Virksomheden har også haft en tilladelse til at starte en-
zymproduktionen i en tidsbegrænset periode for at opsamle erfaring inden 
genetableringen af produktionen. Derudover har Danisco redegjort for BAT i 
henhold til de tværgående BREF-noter herunder bl.a. ledelsessystemer og 
CIP anlæg. 
 
I miljøgodkendelsen af 21. december 2009 er der for visse anlæg krævet 
yderligere redegørelser for BAT inden næste revurdering i 2014. Miljøstyrel-
sen har vurderet, at det for enzymproduktionen ikke er nødvendigt med 
yderligere redegørelse for BAT. 
   

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Ansøgningen har været i høring ved Billund Kommune, der ikke havde be-
mærkninger til det ansøgte.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Midtjysk Ugeavis den 
26. januar 2011. 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
21. december 2009, Revurdering af miljøgodkendelse for Danisco Grind-
sted og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne 
godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
D101. Virksomheder der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller 
organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, 
herunder enzymer. (i)(s)  
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksom-
hedens hovedgodkendelse skal revurderes. Dette er i revurderingen af 21. 
december 2009 angivet til 2014. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §4 i risikobekendtgørelsen. Denne produkti-
onsændring påvirker ikke risikoniveauet, så der er i denne godkendelse ikke 
stillet vilkår, der regulerer risikobetonede forhold. Virksomhedens sikker-
hedsdokument er under revurdering. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
har foretaget en vurdering af produktionen af xylanase i forhold til VVM-
reglerne. Miljøstyrelsen vurderer, at produktionen af xylanase ikke kan siges 
at være ”til skade for miljøet”. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-
screening, endsige VVM. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ca 6 km nordvest for det nærmeste internationale na-
turbeskyttelsesområde. Der stilles ingen nye vilkår der vil give anledning til 
en øget påvirkning af naturområderne, således skal der ikke foretages en 
konsekvensvurdering. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: 
 
Revurdering af miljøgodkendelse meddelt 21. december 2009 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Midtjysk Ugeavis den 6. april 
2011 og kan ses på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100  

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er 
bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage 
skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Bou-
levard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 4. maj 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder be-
handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 
anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
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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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

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

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Billund Kommune, kommunen@billund.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk be-
skrivelse 
 
Miljøcenter Odense 
C.F Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
post@ode.mim.dk 
Att: Rikke Beider 
 
 
Ansøgning om genetablering af Xylanaseproduktionen i Biofabrikken 
Danisco Grindsted søger hermed om tilladelse til at genetablere produktionen af 
xylanase til fødevareindustrien i Biofabrikken. 
 
Behovet for genetablering af produktionen i Grindsted er opstået idet Danisco’s 
enzymfabrik i Brugge har fået kapacitetsproblemer. Det er i den forbindelse 
Danisco’s vurdering, at det miljømæssigt vil være den mest optimale løsning, at 
flytte xylanaseproduktionen tilbage til Grindsted, idet fabrikken her netop er desig-
net til denne produktion. 
 
I Grindsted vil bl.a spildevandet pga. indholdet af N og P også kunne få positiv ind-
flydelse på renseanlægget, hvor disse stoffer er i underskud. Endvidere vil trans-
portbelastningen blive reduceret, idet fermentet i dag transporteres fra Brugge til 
Grindsted for at blive færdigbehandlet ved spraytørring på Spray 1. 
 
Der planlægges udført ca. 60 fermenteringer pr. år svarende til ca. 30 % af den 
tidligere produktion. 
 
En nærmere beskrivelse af de aktuelle produktions- og miljøforhold herunder an-
vendelse af BAT fremgår af vedlagte bilag 1. 
 
Såfremt, der er behov for yderligere oplysninger er Miljø Center Odense velkom-
men til at kontakte undertegnet. 
 
 
Danisco Grindsted 
 
Ninna Knudsen 
 
 
Bilag 1 
Procesbeskrivelse. 
Xylanasen vil blive fremstillet ved fermentering med en ikke-GMO Aspergillus Niger, 
der er en klasse 1 organisme. 
Ved fermenteringen vil der blive anvendt almindelige fermenteringssubstrater så-
som ammoniumsulfat, hvedeklid, og roepiller. 
 
Efter fermenteringen vil biomassen blive fjernet ved tromlefiltrering. Tromlefiltrering 
anvendes på grund af det store indhold af uopløst materiale og den store cellemas-
sekoncentration. Derefter opkoncentreres filtratet ved ultrafiltrering og sterilfiltreres 
inden koncentratet pumpes til Spray 1. Her spraytørres produktet inden 
den emballeres analog det koncentrat, der i dag modtages fra Brugge. 
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Miljøredegørelse 
BAT 
Produktionen i Biofabrikken er omfattet af Danisco Grindsted integreret ledelsessy-
stem der bla. omhandler kvalitets- og miljøledelse iht. ISO 9001 samt 14001. Alle 
væsentlige miljøforhold er således styret og overvåges løbende. En overordnet 
redegørelse for BAT findes i den fælles miljøbeskrivelse for Danisco Grindsted fra 
november 2009. 
Specifikt for biofabrikken gælder det, at i forbindelse med produktionen fra 1991 og 
indtil 2009 er der løbende lavet optimeringer, med henblik på, at øge udbyttet pr. 
fermentering samt at reducere energi og vandforbrug. Procesudstyr og produkti-
onsprocessen er således optimeret til xylanaseproduktionen. 
Derudover er f.eks rengøring af tanke optimeret ved anvendelse af CIP-anlæg og 
til rengøring af lokaler anvendes lavtryksspulesystem og skumudlægning. 
Hvor det er muligt anvendes der kølevand fra graderværker, hvor ventilatorer og 
pumper er behovsstyret og VLT-styret, samtidig med at vandudskiftningen er drifts-
styret. 
Filterkagen fra fermenteringen blev tidligere deponeret på lossepladsen. I dag for-
tyndes den med permeatet, således den er pumpbar og bortskaffes derefter til bio-
gas for energiudnyttelse. 
 
Luft / Lugt 
Der er ingen væsentlig luft- eller lugtemission forbundet med enzymfermenteringen. 
Der har derfor ikke tidligere været specifikke luftvilkår for enzymproduktionen. 
 
Spildevand. 
Den største miljøbelastning fra enzymproduktionen vil komme fra ultrafiltreringen af 
fermentet, hvorfra permeatet vil blive udledt til det interne renseanlæg. Derudover 
vil der komme forskellige fraktioner af rengøringsvand. Spildevandet indeholder 
ingen miljøfarlige stoffer. 
Alt spildevand fra enzymproduktionen er tidligere blevet behandlet i det interne 
renseanlæg uden problemer. Eksisterende vilkår for rødt-system i miljøgodkendel-
sen af d. 21.12.2009 vil fortsat blive overholdt. 
 
Affald. 
Udover diverse tom emballage, vil der i forbindelse med tromlefiltreringen blive 
dannet en filterkage. Denne forventes som tidligere bortskaffet til Billund kommunes 
biogasanlæg. 
 
Oplag 
Der vil kun blive anvendt de i dag beskrevne oplag i henhold til miljøgodkendelsen. 
 
Støj. 
Der vil ikke ske ændring i støjniveauet fra fabrikken. De eksisterende støjkilder er 
alle omfattet af den igangværende støjkortlægning, da produktion af aminosyrer 
kræver anvendelse af det samme udstyr. 
 
Risiko 
Der vil ikke blive anvendt stoffer listet i risikobekendtgørelsen til produktionen. 
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Miljøcenter Odense 

C.F Tietgens Boulevard 40 

5220 Odense SØ 

 

post@ode.mim.dk 

Att: Rikke Beider  

 

 

Ansøgning om genetablering af Xylanaseproduktionen i Biofabrikken  

 

Danisco Grindsted søger hermed om tilladelse til at genetablere produktionen af 

xylanase til fødevareindustrien i Biofabrikken. 

  

Behovet for genetablering af produktionen i Grindsted er opstået idet Danisco’s 

enzymfabrik i Brugge har fået kapacitetsproblemer. Det er i den forbindelse  

Danisco’s vurdering, at det miljømæssigt vil være den mest optimale løsning, at 

flytte xylanaseproduktionen tilbage til Grindsted, idet fabrikken her netop er desig-

net til denne produktion.  

 

I Grindsted vil bl.a spildevandet pga. indholdet af N og P også kunne få positiv ind-

flydelse på renseanlægget, hvor disse stoffer er i underskud. Endvidere vil trans-

portbelastningen blive reduceret, idet fermentet i dag transporteres fra Brugge til 

Grindsted for at blive færdigbehandlet ved spraytørring på Spray 1. 

 

Der planlægges udført ca. 60 fermenteringer pr. år svarende til ca. 30 % af den tid-

ligere produktion. 

 

En nærmere beskrivelse af de aktuelle produktions- og miljøforhold herunder an-

vendelse af BAT fremgår af vedlagte bilag 1. 

 

Såfremt, der er behov for yderligere oplysninger er Miljø Center Odense velkom-

men til at kontakte undertegnet.  

 

Danisco Grindsted 

 

Ninna Knudsen 

 



Bilag 1 

 

Procesbeskrivelse. 

Xylanasen vil blive fremstillet ved fermentering med en ikke-GMO Aspergillus Ni-

ger, der er en klasse 1 organisme.  

Ved fermenteringen vil der blive anvendt almindelige fermenteringssubstrater så-

som ammoniumsulfat, hvedeklid, og roepiller.  

 

Efter fermenteringen vil biomassen blive fjernet ved tromlefiltrering. Tromlefiltrering 

anvendes på grund af det store indhold af uopløst materiale og den store celle-

masse koncentration. Derefter opkoncentreres filtratet ved ultrafiltrering og steril-

filtreres inden koncentratet pumpes til Spray 1. Her spraytørres produktet inden 

den emballeres analog det koncentrat, der i dag modtages fra Brugge.  

 

Miljøredegørelse 

BAT 

Produktionen i Biofabrikken er omfattet af Danisco Grindsted integreret ledelsessy-

stem der bla. omhandler kvalitets- og miljøledelse iht. ISO 9001 samt 14001. Alle 

væsentlige miljøforhold er således styret og overvåges løbende. En overordnet re-

degørelse for BAT findes i den fælles miljøbeskrivelse for Danisco Grindsted fra 

november 2009. 

 

Specifikt for biofabrikken gælder det, at i forbindelse med produktionen fra 1991 og 

indtil 2009 er der løbende lavet optimeringer, med henblik på, at øge udbyttet pr. 

fermentering samt at reducere energi og vandforbrug. Procesudstyr og produkti-

onsprocessen er således optimeret til xylanaseproduktionen. 

 

Derudover er f.eks rengøring af tanke optimeret ved anvendelse af  CIP-anlæg og 

til rengøring af lokaler anvendes lavtryksspulesystem og skumudlægning. 

 

Hvor det er muligt anvendes der kølevand fra graderværker, hvor ventilatorer og 

pumper er behovsstyret og VLT-styret, samtidig med at vandudskiftningen er drifts-

styret. 

 

Filterkagen fra fermenteringen blev tidligere deponeret på lossepladsen. I dag for-

tyndes den med permeatet, således den er pumpbar og bortskaffes derefter til bio-

gas for energiudnyttelse. 

 

Luft / Lugt 

Der er ingen væsentlig luft- eller lugtemission forbundet med enzymfermenterin-

gen. Der har derfor ikke tidligere været specifikke luftvilkår for enzymproduktionen. 

  

Spildevand. 

Den største miljøbelastning fra enzymproduktionen vil komme fra ultrafiltreringen af 

fermentet, hvorfra permeatet vil blive udledt til det interne renseanlæg. Derudover 

vil der komme forskellige fraktioner af rengøringsvand. Spildevandet indeholder in-

gen miljøfarlige stoffer. 



Bilag 1 

 

Alt spildevand fra enzymproduktionen er tidligere blevet behandlet i det interne 

renseanlæg uden problemer. Eksisterende vilkår for rødt-system i miljøgodkendel-

sen af d. 21.12.2009 vil fortsat blive overholdt. 

 

Affald. 

Udover diverse tom emballage, vil der i forbindelse med tromlefiltreringen blive 

dannet en filterkage. Denne forventes som tidligere bortskaffet til Billund kommu-

nes biogasanlæg. 

 

Oplag 

Der vil kun blive anvendt de i dag beskrevne oplag i henhold til miljøgodkendelsen. 

 

Støj. 

Der vil ikke ske ændring i støjniveauet fra fabrikken. De eksisterende støjkilder er 

alle omfattet af den igangværende støjkortlægning, da produktion af aminosyrer 

kræver anvendelse af det samme udstyr. 

 

Risiko 

Der vil ikke blive anvendt stoffer listet i risikobekendtgørelsen til produktionen. 

 

 

 


	 1. INDLEDNING
	 2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
	Generelle forhold
	Luftforurening


	 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	3.1 Begrundelse for afgørelse
	3.2 Miljøteknisk vurdering
	3.2.1 Planforhold og beliggenhed
	3.2.2 Indretning og drift
	3.2.3 Luftforurening
	3.2.4 Lugt
	3.2.5 Spildevand, overfladevand m.v.
	3.2.6 Til- og frakørsel
	3.2.7 Bedst tilgængelige teknik
	3.3 Udtalelser/høringssvar
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.




	 4. FORHOLDET TIL LOVEN
	4.1 Lovgrundlag
	4.1.1 Miljøgodkendelsen
	4.1.2 Listepunkt
	4.1.3 Revurdering
	4.1.4 Risikobekendtgørelsen 
	4.1.5 VVM-bekendtgørelsen 
	4.1.6 Habitatdirektivet 
	4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	Søgsmål

	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen




	 Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

