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1. INDLEDNING 
Godkendelsen omhandler flytning af kølevandsindtag og udløbssted. 
 
Det er i lokalplan nr. 01-100-0001, Esbjerg havn, opfyldning af 
Fiskerihavnens 4. bassin, tillæg nr. 1 til lokalplan 381 fra Esbjerg Kommune 
planlagt at 4. bassin ved Esbjerg Havn fyldes op med jord. Derfor har 
TripleNine Fish Protein A.m.b.A. været nødsaget til at flytte indtags- og 
udløbssted for kølevand fra virksomhedens ekstraktionsanlæg. 
 
Virksomhedens køleindtag flyttes fra 4. bassin til 5. bassin, til allerede 
eksisterende indtag. UTM koordinaterne for det flyttede kølevandsindtag 
bliver 463.382, 6.148.285. Kølevandsudløbet kobles på kommunens 
eksisterende regnvandsledning, der forlænges fra 4. bassin, således at 
vandet bliver udledt gennem en ny spunsvæg mellem Sperlingpier og 
Krølkaj, til den nye havnekaj. UTM koordinaterne for det flyttede 
kølevandsudløb bliver 463.549, 6.147.970. 
 
TripleNine Fish Protein A.m.b.A. har d. 22. oktober 2008 søgt om ændring 
af indtag- og udløbssted for kølevand til ekstraktionsanlægget. Den 2. april 
2009 modtog Miljøcenter Odense supplerende oplysninger til ansøgningen. 
Den 19. maj modtog Miljøcenter Odense ændringer til ansøgningen, da 
virksomheden blev tilbudt at bibeholde udledning af kølevand gennem 
Esbjerg Havns regnvandsledning. Den 4. juni 2009 modtog Miljøcenter 
Odense de sidste supplerende oplysninger. 
 
Miljøcenter Odense har truffet afgørelse om, at projektet ikke udløser VVM 
(Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
 
Miljøteknisk beskrivelse af projektet, som godkendelsen omhandler, findes i 
bilag A. 
 
TripleNine Fish Protein A.m.b.A. ekstraherer fiskeolie fra fiskemel. Som 
ekstraktionsmiddel anvendes hexan. 
 
Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til den eksisterende godkendelse 
af ekstraktionsanlægget af 18. juni 2003. Dette betyder, at denne 
godkendelse gives på baggrund af, at ekstraktionsanlægget drives i 
overensstemmelse med den gældende godkendelse af 
ekstraktionsanlægget. Dette betyder også, at områder som støj og lugt ikke 
er reguleret via denne tillægsgodkendelse, men reguleres via 
virksomhedens eksisterende godkendelser. 
 
Det er vurderet at kølevandet vil kunne udledes i havnebassinet uden 
væsentlige gener for omgivelserne, såfremt det sker i overensstemmelse 
med miljøgodkendelsen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og bilag A, virksomhedens 
ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøcenter Odense hermed 
flytning af indtags- og udløbssted af kølevand fra ekstraktionsanlægget. 
Både indtag og udløb sker i dag i Fiskerihavnens 4. bassin, der fyldes op, 
indtag flyttes til 5. bassin og udløb flyttes til mellem 5. og 6. bassin, ved den 
nye havnekaj der fremkommer efter opfyldning.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
1 Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
2 Forskellen mellem temperaturen i kølevand ind og ud må maksimalt 

være 7˚C 
 
3 Der skal ske en kontinuerlig registrering af kølevandsmængden og 

temperaturen til ekstraktionsanlægget, samt af temperaturen i 
kølevandsudløbet. Der skal føres journal over registreringen. 

 
4 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.  

 
5 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende 

indberettes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Kølevandsmængden vil maksimalt udgøre 300 m3/h. Kølevandet indtages i 
Fiskerihavnens 5. bassin via virksomhedens eksisterende kølevandsindtag. 
 
Der måles flow og temperatur på den havvandsmængde, der går til 
ekstraktionsanlægget. I ekstraktionsanlægget ekstraheres fiskeolie fra 
fiskemel. Som ekstraktionsmiddel bruges hexan. 
 
Der tilsættes ingen stoffer til kølevandet. Virksomheden har tidligere i et 
supplement til ansøgningen af miljøgodkendelse af ekstraktionsanlægget af 
18. juni 2003 redegjort for, at der ikke ved et uheld kan tilledes hexan til 
kølevandet. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at den tidligere redegørelse er 
tilstrækkelig sikkerhed mod risikoen for hexan i kølevand. 
 
Den eneste påvirkning af recipienten som følge af kølevandsudledning er 
således den termiske påvirkning. Kølevandet opvarmes maksimalt 7˚C. 
Virksomheden har foretaget en overslagsberegning på, hvor stor en 
temperaturstigning kølevandet vil forårsage inde i havnebassin nær udløbet. 
Beregningerne viser en temperaturstigning på 0,13˚C ved opblanding af 
vandet, desuden vil der være en yderligere opblanding af vandet fra bassin 
5 og 6. Det vurderes derfor, at den maksimale termiske påvirkning er meget 
svag inde i selve havnebassinet, og at den termiske påvirkning som følge af 
kølevandsudledningen er begrænset til havnebassinet. 
 
Den nødvendige fortynding for at opnå maksimalt 1˚C overtemperatur er 7 
gange. Ifølge Miljøprojekt Nr. 690 2002 ”Udledning af miljøfarlige stoffer 
med spildevand” kan fortyndingsfaktoren i havområder antages at være 
mellem 10-50 gange (vurderes i hvert enkelt tilfælde) 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at de fremsendte 
overslagsberegninger samt ovenstående betragtninger om nødvendig 
fortynding sandsynliggør, at den termiske påvirkning som følge af 
kølevandsudledning er begrænset til havnebassinet. Havnebassinet er 
udlagt med lempet målsætning og ikke omfattet af bekendtgørelse om 
afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder. 
Det er derfor Miljøcenter Odenses vurdering, at der ikke vil være termiske 
påvirkning af Vadehavsområdet som følge af virksomhedens udledning af 
kølevand, og Miljøcenteret finder på det grundlag, at flytning af 
kølevandsindtag og -udledning kan accepteres.   
Se bilag D for oversigt over Natura 2000 området. 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
TripleNine ligger i et område, der i Ribe Amts Regionplan er udlagt til 
havneareal. I Esbjerg Kommunes gældende kommuneplan er områdets 
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anvendelse fastlagt til havneerhverv og mindre belastende havneerhverv, 
hvor der kun undtagelsesvis kan placeres boliger i området. 
 
I lokalplan nr. 381 for Esbjerg Havn hedder det om området (område G); 
”område G udlægges udover trafikhavnsrelaterede aktiviteter, til erhverv 
med krav om kajnær beliggenhed til forarbejdningsindustri for fiskeprodukter 
op til klasse 7 erhverv og servicevirksomheder for fiskerierhvervet samt 
maritime fritidsformål som lystbåde o.l.” 
 
Det er i lokalplan nr. 01-100-0001, tillæg nr. 1 til lokalplan 381 fra Esbjerg 
Kommune, planlagt at 4. bassin ved Esbjerg Havn fyldes op med jord. 
 
Mod øst grænser havneområdet op til områder med etageboliger og 
parcelhuse. Boligområderne ligger 400 – 600 m fra virksomheden. 
 
Ifølge Ribe Amts Regionplan er vandområdet omkring Esbjerg Havn og 
sejlrenden udlagt med lempet målsætning (målsætning III). I den øvrige del 
af Vadehavsområdet er der en målsætning med skærpet kontrol og 
specifikke krav (målsætning II). Afgrænsningen er angivet i bilag D. 
 
Vadehavet – med undtagelse af området udlagt med lempet målsætning - 
er udpeget som Ramsarområde og er desuden med tilstødende 
landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatsdirektiv. 
Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en 
godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets 
naturtype og levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan 
medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende 
arter. 
 
Vadehavet er desuden omfattet af Forvaltningsplanen for det trilaterale 
vadehavsområde. Der er i denne forbindelse indgået en international aftale 
om gensidig forpligtigelse til at reducere udledningen af forurenende stoffer 
mest muligt. Der vil i forbindelse med virksomhedens udledning af kølevand 
ikke være anden påvirkning end den termiske, og der udledes altså ingen 
forurenende stoffer.  
 
Miljøcenter Odense har på det foreliggende grundlag vurderet, at der ikke 
vil være nogen væsentlig påvirkning af de udpegede områder. Dette er 
begrundet i, at overslagsberegninger viser, at kølevandsudledningen kun 
giver anledning til en temperaturforøgelse på 0,13oC inde i havnebassinet 
ved opblanding, og det dermed vurderes at den termiske påvirkning uden 
for havnebassinet vil være stærkt begrænset. 
 
3.2.2 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der er stillet vilkår om en maksimal overtemperatur af kølevandet på 7oC, 
for at sikre at den termiske belastning forbliver begrænset. Det vurderes at 
den maksimale termiske påvirkning på den baggrund er meget svag inde i 
selve havnebassinet, og at den termiske påvirkning som følge af 
kølevandsudledningen derfor er begrænset til havnebassinet. 
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Derudover er der stillet vilkår om registrering af kølevandets temperatur. 
Dette vilkår er stillet, for at tilsynsmyndigheden kan kontrollere, at 
virksomheden til enhver tid overholder en maksimal kølevands 
overtemperatur på 7oC. Ligeledes er der stillet vilkår om at der føres journal 
over registreringen, og at journalen er tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 
Dette vilkår er stillet for at lette tilsynet med virksomheden. 
 
3.2.3 Støj 
Der vil ske en reduktion af støjkilder ved flytningen af indtag af kølevand fra 
4. havnebassin til 5. havnebassin, da alle støjkilder ved 4. bassin er fjernet. 
Derudover flyttes søvandspumperne i pumpehuset på afdeling 2 til det 
eksisterende pumpehus på afdeling 1 ved 5. havnebassin. De 
søvandspumper der i dag står i pumpehuset på afdeling 1 ved 5. bassin 
fjernes og skrottes. 
 
Dermed forbliver støjkilder i pumpehuset på afdeling 1 de samme som før 
og efter ændringen, mens de reduceres på afdeling 2. 
 
Støj fra pumpning af kølevand vil indgå i den samlede belastning fra resten 
af virksomheden, og vurderes i forhold til de fastsatte vilkår i virksomhedens 
miljøgodkendelse af 25. juni 2002. 
 
TripleNine Fish Protein har i nuværende miljøgodkendelse lempede vilkår til 
støj i forhold til de vejledende grænseværdier. Ændringen af placering af 
kølevandets indtag og udløbssted vil ikke være en hindring for, at 
virksomhedens samlede støjbidrag til omgivelserne på sigt vil kunne 
reduceres til de vejledende grænseværdier.  
 
3.2.4 Indberetning/rapportering 
Der er stillet vilkår om at virksomheden årligt indberetter, de 10 målinger 
med kølevandets højeste overtemperatur, således at virksomheden selv er 
opmærksom på om behovet ændres, samt for at lette tilsynsarbejdet. 
 
3.2.5 Driftsforstyrrelser og uheld 
Virksomheden har tidligere i et supplement til ansøgningen af 
miljøgodkendelse af ekstraktionsanlægget af 18. juni 2003 redegjort for at 
der ikke ved et uheld kan tilledes hexan til kølevandet. Der er derfor ikke 
stillet nogen vilkår vedrørende dette. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Esbjerg Kommune har den 8. juni 2009 meddelt, at de er indforstået med, at 
TripleNine Fish Protein A.m.b.A. kan anvende kommunens 
regnvandsledning som en ren praktisk foranstaltning til afledning af deres 
kølevand. Kommunen meddeler samtidig, at de er indforstået med, at 
Miljøcenter Odense meddeler udledningstilladelsen. 
 
Kommunen har ikke haft andre bemærkninger til miljøansøgningen. 
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3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ugeavisen Esbjerg 
den 25. februar 2009. 
Der er modtaget 1 henvendelse vedrørende ansøgningen.  
 
Henvendelsen bestod i anmodning om at få tilsendt udkast af 
miljøgodkendelsen. 

 
3.3.3 Høring af udkast til afgørelser 
Et udkast af miljøgodkendelsen er sendt til følgende: 
 
TripleNine Fish Protein 
A.m.b.A. Fiskerihavnsgade 35 6700 Esbjerg 999@999 

Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg miljo@esbjergkommune.dk 

Miljøcenter Ribe Sorsigvej 35 6760 Ribe post@rib.mim.dk 

Andre    

 
3.3.4 Høringssvar 
Der er ikke modtaget kommentarer eller bemærkninger til udkast af miljøgod-
kendelsen.
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 
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 
18. juni 2003, godkendelsen af ekstraktionsanlægget, og gives under 
forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som 
vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af listepunkt F 103 “Fiskemelsfabrikker og 
kødfoderfabrikker (destruktionsanstalter), herunder benmelsfabrikker, 
blodmelsfabrikker, blodplasmafabrikker og fjermelsfabrikker med en 
behandlingskapacitet på mere end 10 tons pr. dag., samt biaktiviteterne G 
101 ”Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og 
gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW” og D 
101 ”Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller 
organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, 
herunder enzymer. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende 
regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal 
revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. 
Revurderingen vil således senest ske i 2017. 
 
4.1.4 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. 
bekendtgørelsens bilag 3, og der er truffet særskilt afgørelse herom. 
 
Screeningen viste, at flytning af indtag- og udløbssted af kølevand til 
ekstraktionsanlægget ikke vil have en væsentlig påvirkning af miljøet. 
Miljøcenter Odense traf derfor afgørelse om, at projektet ikke udløste VVM. 
 
4.1.5 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Vadehavet og er derfor omfattet af 
reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1. 

4.2 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.3 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg og kan 
ses på www.blst.dk. 
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Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

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

 
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 være modtaget senest den 2. september 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med 
miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af 
sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, 
Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. 
Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.4 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg miljo@esbjergkommune.dk  
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C at@at.dk 

Embedslægeinsti-
tutionen 
Syddanmark 

Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Danmarks Natur-
fredningsforening 

Masnedøgade 
20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København SV kreds@friluftsraadet.dk  

NOAH Nørrebrogade 
39, 1. tv. 2200 København N noah@noah.dk  

Danmarks Fiskeri-
forening 

Nordensvej 3, 
Taulov 7000 Fredericia mail@dkfisk.dk  
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Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd 

Reventlowsgade 
14, 1. 1651 København V ae@aeraadet.dk  

Forbrugerrådet Fiolstræde 17 
Postboks 2188 1017 København K fbr@fbr.dk  

DOF Vesterbrogade 
140 1620 København V dof@dof.dk  

Dansk Sportsfisker-
forbund Skyttevej 4 7182 Bredsten post@sportsfiskerforbundet.dk  

Sundhedsstyrelsen 
(§98) 

Islands Brygge 
67 2300 København S sst@sst.dk  

Greenpeace 

Bredgade 20, 
Baghuset 4. sal, 
1260 
København K, 
 

1260 København K jacob@nordic.greenpeace.org.  
 

Andre     
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5. BILAG 









 
 
 
Miljøcenter Odense 
Ørbækvej 100 
DK - 5220 Odense SØ 
 
Att: Ruth K. Sørensen 
 
 
 

Esbjerg, 2. juni 2009 
 
 
 
 
Termisk beregning for kølevandsudløb 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 
Som det fremgår af bilag 1 er volumen af bassinet, hvor det nye udløbssted er placeret, på 
391.070 m3. Af bilaget kan vi også udlede, at overfladearealet af området er på 51.485 m3. 
 
Som forudsætning for beregningerne antager vi, at vores nuværende vilkår for 
kølevandsudledningen fortsætter – altså 300 m3/h med en max. temperaturstigning på 7 grader 
celsius. 
 
Maksimal tilført energi til bassinet: 
Qmax= m*Cp*∆T = 300*4,186*7 = 8790,6 MJ/h = 210.974,4 MJ/døgn 
 
Vandudskiftning:  
Som forudsætningen for beregningen af vandudskiftningen antages det, at den gennemsnitlige 
forskel mellem høj- og lavvande er 1,5 – samt at tidevandet skifter 2 gange pr. døgn. 
mudskift= 51.485 m2*1,5 m * 2 = 154.455 m3/døgn 
 
det vil sige, at alt vandet i bassinet vil være udskiftet på 2,5 døgn. 
 
Termisk påvirkning af udskiftede vand fra bassinet: 
Qudskift = 210.974,4 = 154.455 *∆T * 4,186 → ∆T = 0,32
 
Den beregnede termiske påvirkning må betragtes som værende absolut maksimum, da der i 
beregningen ikke er taget hensyn til opblanding i bassinet total volumen. Som det er bekendt, når 
man hælder mælk i kaffen sker, der altid automatisk en termisk opblanding, når vand med 
forskellige temperaturer mødes. Hvis den tilførte energi blandes i hele bassinets volumen bliver 
den termiske påvirkning meget mindre. 
 
Termisk påvirkning af udskiftede vand fra bassinet ved opblanding: 
Qmax, opblanding = 210.974,4 = 391 070 *∆T * 4,186 → ∆T = 0,13  
 
Andre faktorer, der i praksis vil sænke den termiske påvirkning yderligere, er varmetab til luften og 
andre køligere omgivelser, såsom kølevandsrøret og opblanding i regnvandet - samt 
vandmængden og opblandingen i 5. bassin og 6. bassin. 
 



 
  
Alt i alt vil det sige, at der i værste tilfælde kan forventes en temperatur-stigning i havnebassinet på 
0,32 grader celsius. Efter virksomhedens vurdering er den termiske påvirkning fra kølevandet 
dermed miljømæssigt helt uvæsentlig. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Henrik Sørensen 
Miljøchef 
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