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Påbud om ændring af egenkontrolvilkår. 
 
TripleNine Fish Protein påbydes hermed ændring af egenkontrolvilkår for at 
opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 
 
Påbudet skal være efterkommet senest 21. oktober. 
 
Påbudet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 31. august 2009 påbud om ændring af egenkon-
trolvilkår for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 
 
TripleNine Fish Protein har ikke haft bemærkninger til det varslede påbud. 
 
Baggrund for påbudet 
TripleNine Esbjerg stoppede den 1. januar 2008 produktionen af fiskemel. 
Dermed er en stor del af virksomhedens produktion omlagt. Flere af egen-
kontrol vilkårene i godkendelsen af 25. juni 2002 revideres derfor for at op-
nå et mere hensigtsmæssigt tilsyn. 
 
Kun følgende aktiviteter omfattet af godkendelsen af 25. juni 2002 fortsætter 
på virksomheden i fremtiden  

 • Mellagre mm. Her forventes mellagre tilhørende tidligere af-
deling 1 ikke at blive anvendt i fremtiden  

 • Fjernelse af dioxin fra fiskeolien vha. aktivt kul.  
 • Kedler på afd. 2 til dampproduktion samt afbrænding af pro-

cesluft.  
 • Termisk forbrænding af procesluft. Det overvejes, om der i 

fremtiden er behov for alle virksomhedens anlæg.  
 • Kedler på afd. 1 anvendes fortsat som reserve for fjernvar-

meleveringen (kontrakten er dog opsagt til 2011, hvor ked-
lerne vil blive nedlagt).  

 • Oplag af fiskeolie.  
• Resterilisering af fiskemel.  

 
Herudover fortsætter yderligere aktiviteter fra andre miljøgodkendelser 
 

• Ekstraktion af fiskeolie fra fiskemel vha. hexan  
• Udtrækning af phospholipider fra fiskeolie.  

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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Som følge af produktionsomlægningen er en del af virksomhedens egen-
kontrolvilkår i godkendelsen af 25. juni 2002 ikke længere relevante. 
 
Baggrunden for ændrede vilkår 
I det følgende er de berørte vilkår gennemgået med baggrunden for æn-
dringen. 
 

Vilkår 3 ”Der skal ske en registrering af de kemiske scrubbere, her-
under af driftstiden og forbruget af natriumhypoklorit. Registreringen 
skal sendes til amtet en gang om måneden – senest den 15. i den 
efterfølgende måned.” 
 
Vilkår 37 ”Hvis registreringen af brugen af de kemiske scrubbere jf. 
vilkår 3, viser en større anvendelse end forventet, skal virksomheden 
fremsende dokumentation for de relevante emissioner fra afkastet fra 
de kemiske scrubbere. Omfanget af dokumentationen aftales mellem 
amtet og virksomheden” 

 
Virksomheden nedlagde i 2004 brugen af de kemiske scrubbere, og bruger 
dermed ikke længere natriumhypoklorit. Derfor bortfalder egenkontrol vilkår 
vedrørende indberetning og registrering af de kemiske scrubbere samt bru-
gen af natriumhypoklorit. 
 

Vilkår 18 ”Der skal én gang om året – senest den 15. januar – ske af-
rapportering til amtet af alle gennemførte ændringer i det foregående 
kalenderår. Afrapporteringsformen aftales mellem virksomheden og 
amtet.” 

 
Der er stillet vilkår om at virksomheden en gang om året skal indberette alle 
gennemførte ændringer i det foregående kalenderår. Dette vilkår bortfalder, 
da det er et lovmæssigt krav, at tilsynsmyndigheden skal informeres om 
ændringer på virksomheden, inden disse er gennemført. 
 

Vilkår 19 ”Der skal løbende ske en registrering af forbrugte og leve-
rede mængder af råvare og hjælpestoffer. Opgørelsen over de sam-
lede årlige mængder skal sendes til amtet senest den 1. februar i det 
efterfølgende år” 
 

Virksomheden nedlagde i 2008 produktionen af fiskemel, hvilket har med-
ført at virksomheden ikke længere modtager fisk ved losning eller foretager 
anden transport. I stedet modtager virksomheden råvarer i form af fiskemel. 
Derfor ændres vilkåret angående registrering og indberetning af råvarer, 
således at vilkåret omhandler fiskemel. 
 

Vilkår 21 ”Virksomheden skal inden den 15. januar hvert år, indsen-
de oplysninger til amtet om hvilke ændringer, reparationer, støj-
dæmpninger og nyanlæg, der har fundet sted det foregående år og 
den støjmæssige betydning heraf. Oplysningerne skal indsendes, 
uanset om virksomheden vurderer, at der ikke har fundet ændringer 
sted, der har støjmæssig betydning….” 
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I og med at produktionen er omlagt, er en del af virksomhedens støjkilder 
nedlagt. Dermed forventer Miljøcenter Odense, at det ikke længere er nød-
vendigt at opdatere og indsende virksomhedens støjkortlægning hvert år. 
Virksomhedens miljøgodkendelse af 25. juni 2002 skal revurderes i juli 
2010. Ved denne lejlighed forventer Miljøcenter Odense, at det vil være 
muligt at skærpe virksomhedens støjvilkår, da det vurderes, at virksomhe-
den ikke længere har behov for lempede støjkrav i forhold til de vejledende 
krav. Dog er det nødvendigt, at fastlægge virksomhedens samlede støjbi-
drag til omgivelserne, med den nuværende produktion. Derfor skal virksom-
heden senest 1. maj 2010 fremsende en støjrapport der dokumentere dette. 
Støjrapporten vil bruges i en revurdering af virksomhedens miljøgodkendel-
ser. 
 

Vilkår 26 ”Der skal én gang hvert andet år ske en dokumentation for 
overholdelse af B-værdien for lugt og trimethylamin. Dokumentatio-
nen skal første gang foreligge senest 1. oktober 2004, jf. vilkår 24, 
og herefter inden 1. november i lige årstal. Alle virksomhedens af-
kast skal indgå i vurderingen. Dokumentationen sendes til amtet sna-
rest muligt efter, at denne foreligger. 
Amtet vil derudover på given foranledning kunne kræve nye lugtmå-
linger og – beregninger, dog normalt højst én gang om året” 

 
Virksomheden har indstillet sin produktion af fiskemel, og dermed er virk-
somhedens bidrag af lugt og trimethylamin til omgivelserne faldet. Der er 
således ikke behov for lugtkrav over de vejledende værdier. Miljøcenter 
Odense har derfor den 19. august 2009 meddelt virksomheden et påbud om 
at overholde en B-værdi for lugt på 5 LE/m3 i boligområde og 10 LE/m3 i 
havneområde, samt at der senest den 1. oktober 2009 skal sendes doku-
mentation for, at B-værdien overholdes. Dermed er det ikke længere rele-
vant at virksomheden hvert andet år foretager dokumentation for overhol-
delse af B-værdien for lugt.  
I Ribe Amts godkendelse fra 2002/Miljøstyrelsens afgørelse fra 2006 er der 
stillet vilkår om overholdelse af en B-værdi for trimethylamin, der er højere 
end Miljøstyrelsens vejledende B-værdi. Dette var begrundet i, at den vejle-
dende B-værdi var baseret på lugtgrænser. Der blev derfor fastlagt en B-
værdi baseret på sundhedsmæssige data. Med de gennemførte ændringer 
af virksomhedens produktion må det antages, at der ikke længere er behov 
for lempede krav i forhold til de vejledende. Miljøcenter Odense forventer at 
stille vilkår om overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende B-værdi for tri-
methylamin i forbindelse med revurdering af godkendelsen i 2010. Til brug 
for dette stilles nu vilkår om, at virksomheden senest den 1. maj 2010 skal 
indsende dokumentation for virksomhedens immissionskoncentrationsbi-
drag for trimethylamin med den nuværende drift. Denne dokumentation for-
ventes at kunne bruges til at sandsynliggøre at virksomheden ikke længere 
har brug for lempede B-værdi vilkår for trimethylamin.  
 

Vilkår 28 ”Der skal ske en kontinuerlig registrering af forbrændings-
temperaturen i de termiske forbrændingsanlæg. Amtet skal én gang 
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om måneden – senest den 15. – orienteres om resultaterne af denne 
registrering.” 

 
Virksomhedens vilkår om at indberette forbrændingstemperaturen i det ter-
miske forbrændingsanlæg hver måned, skaber ikke et hensigtsmæssigt 
tilsyn. Derfor ændres dette vilkår til en årlig indberetning til tilsynsmyndighe-
den. 
 

Vilkår 35 ”Der skal gennemføres præstationskontrol for CO fra ke-
delanlæg senest 1. januar 2004 – og herefter skal denne kontrol 
gentages hvert andet år, med afrapportering senest 1. februar…” 

 
Som en del af omlægning af virksomhedens drift er det kun en enkelt af to 
små kedler der bruges til virksomhedens daglige drift. Derudover benyttes 
de store kedler kun ca. 10-15 dage om året, når der produceres fjernvarme 
til Esbjerg Kommune. Derfor er det ikke længere relevant, at der udføres 
præstationskontrol og indrapportering for CO fra kedelanlægget hvert andet 
år på de kedler der ikke er i brug. Derfor ændres vilkåret således at der kun 
skal udføres præsentationskontrol på de kedler der er i brug. 

 
Vilkår 47 ”Der skal foretages egenkontrol med den direkte udledning 
i overensstemmelse med bilag 30” 
 
Vilkår 48 ”Afrapportering af resultaterne af egenkontrollen med spil-
devandsudledningen skal ske i overensstemmelse med bilag 30” 
 
Vilkår 49 ”Der skal ske en intern og ekstern kvalitetskontrol med ar-
bejdet i forbindelse med prøvetagning og analysering, der som mi-
nimum lever op til bilag 30”. 

 
Da virksomheden har nedlagt produktionen af fiskemel, har det medført at 
der ikke længere er skadelige stoffer i virksomhedens spildevandsudled-
ning. Derfor ændres vilkår om indberetning og egenkontrol af spildevands-
udledning der tidligere kunne indeholde skadelige stoffer, således at virk-
somheden kun skal registrere og årligt indberette flow og temperatur af kø-
levand. Dette skyldes at virksomheden stadig udleder kølevand, hvor der er 
en termisk påvirkning. 
 

Vilkår 51 ”Der skal ske en registrering af hvornår nødoverløbene til 4. 
og 5. bassin træder i funktion, og i disse situationer hvor længe de er 
i brug. Registreringen skal sendes til amtet en gang om måneden – 
inden den 15. i efterfølgende måned.” 

 
Da virksomhedens nødoverløb stort set ikke er i brug, samt at virksomhe-
dens månedlige indberetninger bortfalder, ændres vilkåret fra en månedlig 
indberetning, til at virksomheden kun skal indberette når nødoverløbet til 5. 
bassin har været i brug. Nødoverløb til 4. bassin er ikke længere mulig, da 
4. bassin er fyldt op med jord. 
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Vilkår 58 ”Der skal løbende ske en registrering af størrelsen af for-
malinoplaget. Registreringen skal indeholde oplysninger om påfyldt 
og forbrugt mængde på døgnbasis. Registreringen skal fremgå af 
virksomhedens driftsjournaler – og sendes til amtet en gang om må-
neden i en overskuelig form.” 

 
Vilkår 59 ”Der skal en gang hvert 5. år foretages tankprøvning af 
formalintanken. Prøvningen skal foretages af et af amtet anerkendt 
firma – og resultatet skal sendes til amtet umiddelbart efter prøvning 
er foretaget. Prøvningen skal foretages første gang senest den 1. ja-
nuar 2004.” 

 
Virksomheden har tidligere brugt formalin i produktionen, og har derfor haft 
egenkontrol vilkår vedrørende registrering og indberetning af formalin oplag 
og forbrug, samt vilkår om tankprøvning. Formalintanken er nu frakoblet og 
fjernes i og med at virksomheden ikke længere bruger formalin. Derfor bort-
falder disse vilkår da de ikke længere er relevante.  
 
Når nogle af egenkontrolvilkårene bortfalder eller ændres, skyldes det en 
forventning om at den ændrede produktion er permanent. Skulle det dog 
vise sig, at visse dele af produktionen genoptages skal tilsynsmyndigheden 
informeres. Derfor gives et nyt egenkontrolvilkår vedrørende indberetning 
såfremt dele af miljøgodkendelsen af 25. juni 2002 berørt af de ændrede 
vilkår genoptages. Derefter vil tilsynsmyndigheden vurderer situationen og 
eventuelt ved påbud ændre egenkontrolvilkår igen så de er svarende til 
produktionen.  
  
Oversigt over varslede vilkårsændringer 
 
Vilkår 3, 18, 37, 50, 58 og 59 bortfalder 
 
Nye/ændrede vilkår: 
 
19a  Der skal løbende ske en registrering af forbrugte og leverede 

mængder af fiskemel og hjælpestoffer. Opgørelsen over de samlede 
årlige mængder skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. 
marts, eventuelt kan det oplyses i virksomhedens grønne regnskab. 

 
21a  Der skal udarbejdes en støjrapport som dokumentation for virksom-

hedens samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne med virk-
somhedens nuværende produktionsforhold. Støjbelastningen angi-
ves som de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 Støjrapporten skal senest den 1. maj 2010 sendes til tilsynsmyndig-
heden. Oplysninger om driftsforholdene under måling skal fremgå af 
rapporten.  

 
 Krav til målinger: 
 Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning 

efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om 
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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 de nuvæ-
rende produktionsforhold. 

 Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er opta-
get på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at 
udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.  

 
 Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i 

overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger. 
 
26a  Virksomheden skal senest den 1. maj 2010 fremsende dokumentati-

on til Miljøcenter Odense for virksomhedens immissionskoncentrati-
onsbidrag for trimethylamin med den aktuelle drift. Alle virksomhe-
dens afkast skal medtages. Dokumentationen skal foreligge i form af 
målinger og beregninger. Tidligere gennemførte målinger kan i den-
ne forbindelse anvendes i det omfang, disse vurderes at kunne re-
præsentere de nuværende forhold på virksomheden. 

 
28a  Der skal ske en kontinuerlig registrering af forbrændingstemperatu-

ren i de termiske forbrændingsanlæg. Tilsynsmyndigheden skal én 
gang om året eventuelt i virksomhedens grønne regnskab – senest 
den 15. marts – orienteres om resultaterne af denne registrering for 
det foregående år, eller tilsendes en let overskuelig oversigt over da-
ta. 

 
35a  Der skal udføres præstationskontrol for CO fra aktive kedelanlæg i 

lige årstal. Tallene skal sendes til tilsynsmyndigheden senest den 15. 
marts i det efterfølgende år. 

 
47a  Der skal ske en kontinuerlig registrering af kølevandsmængden og 

temperaturen til virksomheden, samt af temperaturen i kølevandsud-
løbet. Der skal føres journal over registreringen. 

 
48a  Virksomheden skal 1 gang årligt, senest 1. februar eller i det grønne 

regnskab, indsende tallene fra det foregående år, af de 10 målinger, 
der viste den højeste overtemperatur på kølevandet.  

 
51a  Der skal ske en registrering af hvornår nødoverløbet til 5. bassin 

træder i funktion, og i disse situationer hvor længe det er i brug. Re-
gistreringen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 14 dage efter 
nødoverløbet har været i brug. 

 
1A  Såfremt produktion, der er berørt af de ændrede egenkontrolvilkår, 

genoptages, skal tilsynsmyndigheden informeres mindst en måned 
før. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af virksomheden, kommunal-
bestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget senest den 18. november 2009 inden kl. 16.00. 
Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbudet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbudet vil blive annonceret den 21. oktober i Ugeavisen Esbjerg og vil 
endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Annie Aarup Rigbolt 

72 54 84 59 
anaar@ode.mim.dk 

  
 
  

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Esbjerg Kommune, raadhuset@esbjergkommune.dk  
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