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Påbud om nyt vilkår i miljøgodkendelse af 18. juni 2003. 
 
TripleNine Fish Protein påbydes hermed nyt vilkår vedrørende ændring af 
maksimale mængder af hexan på virksomhedens ekstraktionsanlæg. 
 
Påbudet skal efterkommes straks. 
 
Vilkår 2a. Virksomhedens maksimale mængder af hexan i ekstraktionsan-

lægget og tilknyttede tanke må ikke overstige det anførte i ne-
denstående tabel 7b. 

  
Sted Rumfang (m3) Vægt (tons) 

I anlægget 30 19,8 

I lagertanke 120 80,4 

I alt maksimalt (anlæg og tanke) 120 80,4 
Tabel 7b Den maksimale hexanmængde på virksomheden. 

 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens1 § 41a, stk. 6. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 8. oktober 2009 påbud om nyt vilkår i miljøgod-
kendelsen af 18. juni 2003. 
 
Vi har ikke modtaget bemærkninger fra TripleNine Fish Protein 
 
Baggrund for påbudet 
Ribe Amt meddelte d. 18. juni 2003 miljøgodkendelse til etablering af eks-
traktionsanlæg til fjernelse af olie fra fiskemel. I forbindelse med detailpro-
jekteringen og etablering af anlægget fremkom der enkelte ændringer. Dette 
medførte at Ribe Amt d. 22. november 2004 meddelte ændring af vilkår og 
forudsætninger i miljøgodkendelsen. 
 
Den 30. marts 2009 varslede Miljøcenter Odense at TripleNine Fish Protein 
A.m.b.A. var omfattet af risikobekendtgørelsen2. Baggrunden for dette var 
oplysningerne om hexanmængden fra de ændrede forudsætninger af d. 22. 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
2 Nr. 1666 af 14. december 2006 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
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november 2004. Efterfølgende har det dog vist sig at disse oplysninger ikke 
stemmer overens med det udførte anlæg. 
 
Ifølge virksomhedens oplysninger af 14. april 2009 om pejlinger af hexan 
samt nye tegninger over ekstraktionsanlægget, er der tale om følgende æn-
dringer: 
 

• Ekstraktionsanlæggets ekstraktør kan maksimalt rumme 18,7 m3 
mod tidligere forudsat 48 m3. 

• Det samlede proces anlæg kan maksimalt rumme 19,8 tons hexan 
mod tidligere forudsat 49,5 tons. 

 
Heraf følger at tabel 6a og 6b af den 22. november 2004 ændres som føl-
ger: 
 
Sted Rumfang (m3) Vægt (tons) 

Ekstraktør 48 31,7 

Opsamlingstank 2 1,3 

Arbejdstank 4 2,6 

Resten af anlægget 21 13,9 

I alt 75 49,5 

Tabel 6a af 22. november 2004. 
 
Sted Rumfang (m3) Vægt (tons) 

Ekstraktør 18,7 12,5 

Opsamlingstank 2,1 1,4 

Separatortank 1,1 0,7 

Resten af anlægget 4,0 2,6 

I alt (variation ved pejling) 25,9 17,3 (15,3 - 19,3) 

Tabel 6b. Fordeling af hexan i anlægget. (Tabel 6a revideret) 
 
Sted Rumfang (m3) Vægt (tons) 

I anlægget 75 49,5 

I lagertanke 45 29,7 

I alt 120 79,2 

Tabel 7a af 22. november 2004. 
 
Sted Rumfang (m3) Vægt (tons) 

I anlægget 30 19,8 

I lagertanke 120 80,4 
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I alt maksimalt (anlæg og tanke) 120 80,4 

Tabel 7b. Den maksimale hexanmængde på virksomheden. (Tabel 7a revideret) 
 
Som følge af nærværende påbud om en reduceret makismal hexan mæng-
de i anlægget (de reviderede tabeller tabel 6b og tabel 7b), vil TripleNine 
Fish Protein ikke længere være en risikovirksomhed. Det varslede påbud af 
30. marts 2009, er således ikke længere aktuelt. 
 
Klagevejledning 
Påbudet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• 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 
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker 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 senest være modtaget senest den 10. februar 2010 inden kl. 16.00. Vi 
videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen 
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 påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse 
Påbudet vil blive offentliggjort på www.blst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Annie Aa. Rigbolt 

anaar@ode.mim.dk 
72 54 84 59  
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Kopi til: 
Esbjerg Kommune, miljo@esbjergkommune.dk
Arbejdstilsynet, ta@at.dk
Esbjerg Brandvæsen, lnc@esbjergkommune.dk
Syd- og Sønderjyllands Politi, blf001@politi.dk, kje027@politi.dk
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