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Afgørelse om at ændring af udløbssted for kølevand samt 
ændring af rensning af procesluft på TripleNine Pharma A/S, 
Esbjerg ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har modtaget følgende to anmeldelser:  
 
Anmeldelse vedr. ændret luftrensning: 
Miljøstyrelsen Odense har den 5. august 2010 via Esbjerg kommune 
modtaget TripleNines anmeldelse om ændret rensning af procesluft ved at 
begrænse brugen af det termiske forbrændingsanlæg og nedlæggelse af 
den 80 m høje skorsten. Den 4. november 2011 modtog Miljøstyrelsen 
Odense efter dialog med virksomheden en ændring af anmeldelsen til kun 
at omhandle ændret rensning af virksomhedens procesluft. 
 
Anmeldelse vedr. ændret udløbssted: 
Miljøstyrelsen Odense har den 1. december 2010 modtaget TripleNines 
anmeldelse om ændring af udløbssted for kølevand fra dioxin- og 
resteriliseringsanlægget. Kølevandet, der i dag udledes i Grådyb 
tidevandsområde ved pumpeøen, ønskes flyttet til virksomhedens 
eksisterende nødoverløb i 5. bassin i Esbjerg Havnebassin. 
 
Sagen har været drøftet på efterfølgende møder. Desuden har 
Miljøstyrelsen anmodet om svar på opklarende spørgsmål. Disse er 
besvaret på møde den 2. november 2011. 
 
 
De to anmeldelser er med nærværende afgørelse behandlet samlet. I 
denne forbindelse er vurderet, at de anmeldte ændringer ikke har 
kumulative påvirkninger. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projekterne ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-
bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige 
og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Ændring af luftrensning: 
I 2008 nedlagde TripleNine produktionen af fiskemel. På den baggrund er 
virksomhedens emission af stoffer i procesluften mindsket væsentligt. I 
2009 modtog virksomheden påbud om nye lugtvilkår, svarende til 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Efterfølgende målinger viste, at 
virksomhedens immissionskoncentrationsbidrag for lugt lå væsentligt under 
de vejledende grænser. Procesluften er ikke belastet i samme grad som 
tidligere, og målinger og beregninger viser, at virksomheden vil overholde 
de vejledende B-værdier for lugt selv uden rensning af procesluften. 
 
Derfor ønsker virksomheden at ændre lugtrensningen og derved reducere 
energiforbruget (anslået ca. 10.000.000 kWh pr. år) og forbruget af den 
naturgas, der bruges ved termisk forbrænding, da der ikke længere er det 
samme miljømæssige behov for rensning af procesluften. Virksomheden 
ønsker fremover kun at anvende termisk forbrænding til at rense 
procesluften i forbindelse med resterilisering, da procesluften ved drift af 
resteriliseringsanlægget er den mest belastede. For de øvrige processer vil 
virksomheden rense procesluften i eksisterende posefilter/støvvasker samt 
gennem eksisterende scrubber. 
  
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A1. 
 
Ændring af udløbssted: 
TripleNine udleder i dag kølevand to forskellige steder. Udledning af 
kølevand fra ekstraktionsanlægget ledes til forhavnen til 5. bassin via 
kommunal spildevandsledning, mens kølevand fra dioxin- og 
resteriliseringsanlægget ledes til Grådyb tidevandsområde, hvor kølevandet 
pumpes fra pumpeø for enden af Molevej. Virksomheden ønsker at flytte 
sidstnævnte kølevandsudløb til virksomhedens nuværende nødoverløb i 
Fiskerihavnens 5. bassin. Der vil ikke ske ændringer i kølevandsmængder 
eller sammensætning, og der vil kun være en termisk påvirkning fra 
kølevandet i udløbet, da kølevandet ikke indeholder forurenende stoffer.  
 
Beregninger viser, at den termiske påvirkning i 5. bassin vil være meget 
begrænset, og det vurderes, at påvirkningen ikke vil kunne række ud over 
havnebassinet og dermed ikke kunne påvirke Natura 2000 områder.  
 
I forhold til det nuværende udløb vil udløbet i 5. bassin og dermed den 
termiske påvirkning i øvrigt flyttes længere væk fra det beskyttede 
Vadehavsområde.  
  
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A2. 
 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe 
afgørelse i sagen. 
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Sagens oplysninger 
Anmeldelserne er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Ændringerne er omfattet af bilag 2, punkt nr. 14 ”Ændringer eller udvidelser 
af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at 
blive udført, når de kan være til skade for miljøet.” Projekterne er omfattet af 
bilagspunkt 14, da ændringerne vedrører allerede godkendte anlæg. 
 
 
Miljøstyrelsen Odense har foretaget en høring af Esbjerg kommune samt af 
Naturstyrelsen Ribe. Begge har meddelt, at de ikke har kommentarer til 
projektet. 
 
Udkast til afgørelse er sendt til virksomheden og til Esbjerg Havn, da de er 
grundejere.  
 
Kommunen oplyser, at der ikke er kendskab til bilag IV-arter inden for det 
område, der kan påvirkes af projektet 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Vadehavsområdet, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projekterne ikke i sig selv 
eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke 
Vadehavsområdet væsentligt.  
 
Det skyldes, at den eneste påvirkning af recipienten som følge af 
kølevandsudledningen er den termiske påvirkning. Den samlede mængde 
kølevand opvarmes maksimalt 3°C fra indtag til udledning. Virksomheden 
har foretaget en overslagsberegning på, hvor stor temperaturstigning 
kølevandet vil kunne forårsage inde i havnebassinet nær udløbet. 
Beregningerne viser en temperaturstigning på 0,24 °C efter opblanding af 
vandet, desuden vil der være en yderligere opblanding af vandet fra resten 
af bassinet samt i 6. bassin. Det vurderes derfor, at den maksimale termiske 
påvirkning er meget begrænset inde i selve havnebassinet, og at den 
termiske påvirkning som følge af kølevandsudledningen er begrænset til 
havnebassinet. Havnebassinet er ikke Natura 2000 område og er ikke 
omfattet af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007.  
 
Virksomheden kan i øvrigt efter gennemførelse af projektet om ændret 
luftrensning ikke vende tilbage til den tidligere produktion, hvor procesluften 
var mere belastet og hvor virksomhedens emission af stoffer var større. Ved 
projektets gennemførsel fastholdes den nuværende mindre forurenende 
produktion. 
 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som 
virksomheden har beskrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de 
miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
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Hvis projektet ændres, er virksomheden forpligtet til at anmelde den 
påtænkte ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om 
ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden virksomheden udnytter en meddelt 
miljøgodkendelse til det anmeldte projekt, bør virksomheden foretage 
fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til 
stede.  
 
Offentliggørelse 
Denne afgørelse offentliggøres på www.mst.dk samtidig med 
offentliggørelsen af den miljøgodkendelse, som er nødvendig for 
påbegyndelse af projektet.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense 
SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 5. oktober 
inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. Involverede i 
klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til at afgive 
bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en 
klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. 
Denne opkrævning skal benyttes 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.  

 
 

 4 

http://www.mst.dk/


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. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Kopi til: 
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
miljo@esbjergkommune.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsrådet.dk 
Geenpeace Danmark,Bredgade 20, Baghuset 4. sal, 1260 København K 
hoering.dk@greenpeace.org 
Esbjerg Havn, Hulvejen 1, 6700 Esbjerg, adm@portesbjerg.dk 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, rib@nst.dk  
Flemming Larsen, Skyttevænget 36, 6710 Esbjerg V 
 
 
 
Bilag A1 og A2: Screeningsnotater 
Kortbilag 
 
 
 
 
       
      
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

          
 Ruth Krogsgaard Sørensen 
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Bilag A1          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed Miljøstyrelsen 

Basis oplysninger  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Produktionen på TripleNine Esbjerg blev ændret i 2008, således at der ikke længere produceres fiskemel. Nu er hovedproduktionen 

forædling og behandling af fiskemel og fiskeolie, produceret på andre fiskemelsfabrikker. Dette har betydet, at der er sket en væsentlig 

reduktion i bl.a. lugtemissionen. Virksomheden foretog i 2009 lugtmålinger med efterfølgende OML-beregninger med den ændrede drift. 

Virksomheden ønsker på baggrund af disse målinger at ændre lugtrensningen, idet der ikke længere er behov for at lede alle delstrømme 

igennem termisk forbrænding for at overholde virksomhedens nugældende lugtkrav - eller Miljøstyrelsens vejledende lugtgrænse.  

 

Virksomheden ønsker at nedlægge det termiske forbrændingsanlæg på afdeling 1, mens det termiske forbrændingsanlæg på afdeling 2 

bibeholdes. Ifølge virksomhedens beregninger er der kun behov for at lede procesluft til termisk forbrænding, når der sker en resterilisering af 

fiskemel. For de resterende anlæg/processer er det tilstrækkeligt at lede procesluften til eksisterende støvvasker/posefilter og herfra til 

eksisterende scrubber. Afdeling 1 forventes i øvrigt nedlagt inden udgangen af 2012.  

 

De fremsendte resultater af emissionsmålingerne og de efterfølgende OML beregninger viser, at virksomheden med god margin kan 

overholde Miljøstyrelsens vejledende lugtgrænse efter gennemførelse af de ønskede ændringer af luftflowet/luftrensning. 

Projektet omhandler således udelukkende en ændring af luftflowet, idet der ikke etableres nye renseforanstaltninger. 

Efter gennemførsel af projektet vil virksomheden ikke kunne vende tilbage til den tidligere produktion. 

Navn og adresse på bygherre TripleNine Pharma A/S 

Fiskerihavnsgade 35 

6700 Esbjerg 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Henrik Sørensen 

79120979 

Projektets placering Fiskerihavnsgade 31 

6700 Esbjerg 

Projektet berører følgende kommuner Esbjerg 

Oversigtskort i målestok Se kortbilag 1 

Kortbilag i målestok - 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 

december 2006 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 X   Virksomheden er omfattet af pkt. 6a og 7h. Projektet er omfattet af pkt. 14, da der er tale 

om en ændring på et eksisterende anlæg. 



 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

X    Der bygges intet nyt anlæg. Det er kun virksomhedens luftflow og dermed rensemetoden 

for delstrømme, der ændres. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 
X    TripleNine Fish Protein A.m.b.a. Der bygges ikke nye anlæg. 

Esbjerg Havn er grundejer – TripleNine lejer arealerne. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

X    Der bygges ikke noget nyt i forbindelse med projektet. Der sker udelukkende ændringer af 

nogle rørføringer. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

X    Der bygges ikke noget nyt i forbindelse med projektet. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

X    Projektet giver ikke anledning til opbevaring eller anvendelse af nye stoffer/produkter. 

 

Virksomhedens samlede luftmængde er ifølge målinger maksimalt 65.000 m3/time, med 

følgende fordeling på anlæggene: 

 Max. 12.000 m3/time fra ekstraktionsanlægget  

 Max. 700 m3/time fra lipidanlægget  

 Max. 15.000 m3/time fra mellager 3,4 og pilletering  

 Max. 1.000 m3/time fra dioxin-anlægget  

 Max. 7.300 m3/time fra resteriliseringsanlægget 

 Max. 30.000 m3/time fra mellager 2. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Ikke strækningsanlæg 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Ikke strækningsanlæg 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

X    Der vil ikke være behov for råstoffer i anlægsfasen eller ved drift som følge af projektet. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

X    Der vil ikke være væsentligt behov for vand i forbindelse med etablering af projektet. I 

driftsfasen vil der ikke være øget behov for vand. Det skyldes at scrubberen hvori 

procesluften planlægges renset, også bruges inden rensning af procesluft i termisk 

forbrænding. 

 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X Nej, ændringen af luftflowet involverer ikke vand. Procesluften vaskes som før i 
eksisterende støvvasker og scrubber. Se ovenfor. 
 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    

X    Ved drift produceres der ikke affald. Ændringen vil medføre at virksomheden nedlægger sit 
termiske forbrændingsanlæg på afd. 1. Det termiske forbrændingsanlæg skrottes og 
fjernes. 



      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 
12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X Der vil ikke frembringes affald eller spildevand ved ændringen af luftflowet. 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Den samlede støjbelastning reduceres ved ændringen, da den termiske forbrænding 
nedlægges, og støjen herfra forsvinder. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Virksomhedens nugældende krav for trimethylamin (TMA) ligger over Miljøstyrelsens 
vejledende B-værdi. Kravet er fastsat i 2002 af daværende Ribe Amt ud fra 
sundhedsmæssige vurderinger, men den vejledende B-værdi antages at være lugtbaseret. 
Baggrunden for denne lempelse var, at TripleNine med den daværende produktion ikke 
kunne overholde den vejledende B-værdi, selv efter gennemførelse af omfattende 
rensemæssige tiltag. Det lempede krav til B-værdien for TMA blev suppleret med lugtkrav. 
 
Som udgangspunkt vil rensegraden for TMA/lugt være højere ved tilledning af procesluften 
til termisk forbrænding end ved at lede luften til eksisterende støvvasker/posefilter og 
efterfølgende til eksisterende scrubber. Ifølge virksomhedens oplysninger er rensegraden 
ved termisk forbrænding forringet i forhold til tidligere som følge af en lavere belastning af 
anlægget. Rensegraden må dog fortsat forventes at være højere i termisk 
forbrændingsanlæg end i støvvasker/posefilter kombineret med scrubber. 
 
Det er virksomhedens vurdering, at Miljøstyrelsens vejledende B-værdi vil kunne 
overholdes med den nuværende produktion – selv efter gennemførelse af ændringen af 
luftflowet. Dette er begrundet i de gennemførte lugtmålinger/-beregninger og 
sammenhængen mellem emissionen af lugt og TMA. Det er i denne forbindelse lagt til 
grund, at skorstenshøjde forbliver den samme. 
 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X Ændringen af luftflowet vil ikke give anledning til vibrationsgener 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Nej, luften vaskes i eksisterende støvvasker/filtreres posefilter samt ledes gennem 
scrubber med indirekte kondensering. 
 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Der er foretaget lugtmålinger med efterfølgende OML-beregninger, der viser, at 
virksomheden efter ændringen af procesluftens rensegrad, kan overholde Miljøstyrelsens 
vejledende lugtgrænser.  
 
Målingerne/beregningerne viser, at virksomhedens procesluft urenset maksimalt vil give et 
immissionskoncentrationsbidrag på 6 LE/m3 i erhversområdet på havnen, og 4 LE/m3 i 
nærmeste boligområde.  
 
Virksomheden ønsker ikke at udlede luften urenset. Ved resterilisering tilledes luften fortsat 
termisk forbrænding, mens øvrige luftstrømme rense ved tilledning til eksisterende 
scrubber med indirekte kondensering. Målinger viser, at rensning af procesluft med 
scrubber vil reducere lugtemissionen med 50-75 %.  
 
Virksomhedens reelle lugtbidrag vil således med god margin overholde de vejledende 
lugtgrænser efter gennemførelse af projektet. 
 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Der etableres ingen lyskilder ved projektet 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X Projektet giver ikke anledning til anvendelse af farlige stoffer.  



Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X Projektet omhandler en ændring af luftflowet på eksisterende virksomhed. Der bygges 
ingen nye anlæg. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   X Ændring af luftflowet forudsætter ikke ændring af gældende lokalplan 381 af 27. marts 
2000. TripleNine ligger ifølge gældende lokalplan i erhvervsområde med tung industri. 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X Ændringen af eksisterende luftflow, forudsætter ikke ændring af Esbjerg kommuneplan 
2010-2022. TripleNine ligger ifølge gældende kommuneplan i erhvervsområde. 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X Ændringen af luftflowet giver ikke anledning til begrænsninger i anvendelsen af 
naboarealerne. 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Ændringen af luftflowet vil ikke give anledning til brug af råstoffer og grundvand, der hindrer 
en fremtidig anvendelse heraf. Der er tillige ingen grundvandsinteresser i området. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X Projektet er en del af virksomhedens driftsomlægning, hvorved der i forhold til tidligere 
produktion vil være væsentlig mindre luftemission af stoffer. Ved projektets gennemførsel 
er det ikke muligt for virksomheden at vende tilbage til den tidligere produktion. På den 
baggrund vurderes det at vådområder ikke påvirkes.   

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X Området ligger i den kystnære del af byzonen. Der bygges ingen nye anlæg i forbindelse 
med projektet.  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Der er ikke skov på TripleNines matrikel. Der bygges desuden ingen nye anlæg. 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X Ændringen foretages på eksisterende virksomhed der ligger i område udlagt til erhverv. Der 
etableres ikke nyt anlæg 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X Virksomheden ligger ikke i Vadehavsområdet. Der etableres ikke nyt anlæg.  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   X Vadehavsområdet er dels Vadehavet, men også nogle af de tilstødende 
landområder. Vadehavet strækker sig fra nord ved Ho bugt til syd den Hollandske by 
Den Helder og i Danmark mod vest til og med Fanø. Området omkring Esbjerg er ikke en 
del af Vadehavsområdet. 
 
Projektet vil ikke påvirke Vadehavet eller andre beskyttede områder. Emissionen vil være 
begrænset i forhold til tidligere godkendt produktion. Der er ca. 1 km. fra virksomheden til 
Natura 2000 området. 
 
Vadehavsområdet er udpeget som Ramsarområde og er desuden med tilstødende 
landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatsdirektivet. 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.  
 
Der forekommer en række bilag IV arter i eller nær Esbjerg området (odder, 
vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, markfirben, spidssnudet frø og strandtudse 
samt snæbel ude i Vadehavet). Der foreligger ikke konkrete oplysninger om, at nogle af 
disse skulle findes på Esbjerg havn, og ud fra lokalitetens beskaffenhed virker matriklen 
ikke som ynglested for nogle af disse arter 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 

  X   Der vil ikke forekomme en øget påvirkning af overfladevand, grundvand og naturområder 
som følge af projektet. 



 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

 
Gennemførelse af projektet vil betyde, at de nugældende lempede kravværdier for TMA 
(trimethylamin) i forhold til B-værdi vejledningen til dels bortfalder.  
Efter gennemførsel af projektet vil virksomheden ikke kunne vende tilbage til den tidligere 
produktion. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Ændringen foregår på en eksisterende virksomhed, der er ca. 400 m til det nærmeste 
blandede bolig og erhvervsområde 

 
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Der er ikke historiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk i området. Der etableres 
ingen nye anlæg. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X Virksomheden ligger i et erhvervsområde med tung industri. 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   X Der ligger andre virksomheder i området med afkast med procesluft. 
Lugtmålinger/beregninger viser at de vejledende grænser til virksomhedens eksterne 
koncentrationsimmissionsbidrag for lugt overholdes med god margen ved ændringen.  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Nej, ændringen vil kun påvirke virksomhedens afkast med procesluft. 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Efter gennemførsel af projektet vil virksomheden ikke kunne vende tilbage til den tidligere 
produktion. Da virksomhedens emissioner er mindsket ved den nuværende produktion 
forventes det at miljøpåvirkningens geografiske areal er mindsket. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Det forventes ikke at personer vil blive berørt da lugtmålinger viser at de vejledende 
grænseværdier for lugt overholdes. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X Miljøpåvirkningen vil være indenfor Miljøstyrelsens geografiske myndighedsområde, hvilket 
fremgår af OML målinger og beregninger 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X Nej. Se under pkt. 40. 

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   X Ændringen vil kun påvirke rensegraden af procesluften. Målinger viser at de vejledende 
lugtkrav ikke overskrides. 



43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Nej, det er kun rensegraden af procesluften og luftflowet der ændres. 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X Der er en miljøpåvirkning der er indenfor rammerne af miljølovgivningen. 
I forhold til den eksisterende produktion medfører ændringerne og udvidelsen ingen 
væsentlig ændring af immissionerne. 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   X Ændringen er reversibel, da virksomheden til enhver tid vil kunne lede procesluften over 
termisk forbrænding på afd. 2. Luften vil kun påvirkes så længe der er afkast fra 
skorstenen. 

 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X Nej. Da virksomhedens produktion er ændret, er virksomhedens procesluft ikke belastet 
som tidligere. Virksomheden kan derfor ændre luftflowet og rensegraden af procesluften 
uden at overstige de vejledende værdier for lugt. 
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Bilag A2          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed Miljøstyrelsen 

Basis oplysninger  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: TripleNine ønsker at ændre udledningssted for kølevand fra dioxin- og resteriliseringsanlægget. Udledning af dette kølevand sker i dag fra 

pumpeøen for enden af Molevej. Her udledes kølevandet i en buffertank ved Molevej, hvorfra det pumpes via pumpeøen igennem diffuser ud 

i Grådyb tidevandsområde. Udløbsarrangementet skyldes, at der tidligere var forurenende stoffer i virksomhedens direkte spildevandsudløb, 

og at der derfor skulle sikres en passende opblanding. I dag er der ingen forurenende stoffer i kølevandet. Der er udelukkende tale om 

termisk belastet vand. Virksomheden ønsker fremover at udlede kølevandet igennem virksomhedens eksisterende spildevands-nødudløb i 5. 

bassin. Virksomheden har i dag tilladelse til at bruge nødudløbet i 5. bassin i tilfælde af bla. pumpesvigt på pumpeøen. 

Navn og adresse på bygherre TripleNine Pharma A/S 

Fiskerihavnsgade 35 

6700 Esbjerg 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Henrik Sørensen 

79120979 

Projektets placering Esbjerg Havn, Fiskerihavnens 5. bassin 

6700 Esbjerg 

Projektet berører følgende kommuner Esbjerg 

Oversigtskort i målestok Se kortbilag 1 

Kortbilag i målestok Se kortbilag 2 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 

december 2006 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 X   Virksomheden er omfattet af pkt. 6a og 7h. Projektet er omfattet af pkt. 14, da der er tale 

om en ændring på et eksisterende anlæg. 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

X    Der bygges intet nyt anlæg, da kølevandet ønskes udledt i eksisterende kølevandsudløb. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 

 X   TripleNine Fish Protein A.m.b.a. Der bygges ikke nye anlæg. 

Esbjerg Havn er grundejer – TripleNine lejer arealerne. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

X    Der bygges ikke noget nyt i forbindelse med projektet. 



4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

X    Der bygges ikke noget nyt i forbindelse med projektet 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

X    I projektet vil udledning af kølevand fra dioxin- og resteriliseringsanlægget flyttes fra 

Grådyb tidevandsområde til eksisterende udløb i Esbjerg Havns 5. bassin. Fra 

dioxinanlægget er det maksimale flow af kølevand 200m3/time, mens det maksimale flow 

fra resteriliseringsanlægget er 100m3/time. Det maksimale flow af kølevand der flyttes er 

300 m3/time. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Ikke strækningsanlæg 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Ikke strækningsanlæg 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

X    Der vil ikke være behov for råstoffer i anlægsfasen eller ved drift. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

X    Der vil ikke være behov for vand i anlægsfasen. 

I driftsfasen vil der være brug for kølevand fra havnebassinet. Det maksimale flow af 

kølevand vil være som det eksisterende maksimale flow, 300 m3/time. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

X  

 
  Ingen ændringer. Den eksisterende vandforsyning er tilstrækkelig. 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

X    Ved nedlæggelse af den gamle rørledning til pumpeøen, forventer virksomheden ikke at 
denne graves op. Pumpen forventer virksomheden overtages af Esbjerg Kommune. Der vil 
derfor ikke være affald som følge af nedlæggelsen af den eksisterende rørledning til 
pumpeøen. 
I driftsfasen vil den maksimale mængde kølevand (spildevand) være som hidtil 
300m3/timen. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X Det ansøgte projekt er ændring af placering af udledning af kølevand (spildevand) 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Nej. I forbindelse med projektet skal kølevandet pumpes over en kortere afstand. På den 
baggrund sænkes støjnivauet, da pumpen ved pumpeøen ikke længere vil benyttes af 
TripleNine. Kølevandet pumpes af eksisterende pumpe ud i 5. bassin. Denne pumpe 
bruges allerede til at pumpe kølevand fra virksomhedens andre anlæg. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Nej. Luften påvirkes ikke ved projektet.  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X Nej. Der vil ikke være vibrationsgener ved projektet. Vandet pumpes til eksisterende 
nødoverløb af eksisterende pumpe. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Nej. Der vil ingen støvgener være ved projektet. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Nej. Kølevandet indeholder ingen forurenende stoffer og er kun termisk påvirket, og der vil 
derfor ingen lugtgener være ifm. projektet. 



18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Nej. Der etableres ingen former for lys. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X Nej. Der er ingen farlige stoffer involveret i projektet. Kølevandet vil kun være termisk 
påvirket. 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X Der anvendes et eksisterende nødoverløb i 5. bassin. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   X Ændringen af placering af eksisterende kølevandsudløb, forudsætter ikke ændring af 
gældende lokalplan 381 af 27. marts 2000. Lokalplanen omfatter havnebassinet. 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X Ændringen af placering af eksisterende kølevandsudløb, forudsætter ikke ændring af 
gældende kommuneplanDK2000 af 12. august 1997. TripleNine ligger ifølge gældende 
kommuneplan i erhvervsområde. 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X Nej. Flytning af kølevandsudledningen vil som det eneste give en marginal termisk 
påvirkning af havnebassinet. Ændringen begrænser ikke anvendelsen af naboarealerne. 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Ændringen vil ikke give anledning til brug af råstoffer og grundvand, der hindrer en 
fremtidig anvendelse heraf. Der er tillige ingen grundvandsinteresser i området. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X Nej. Der kan ikke forekomme påvirkning af vådområder på grund af beliggenheden. 
Kølevandets termiske påvirkning vil ikke række uden for havnebassinet. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X Virksomheden ligger i den kystnære del af byzonen. Kølevandet ønskes udledt i 
eksisterende kølevandsudløb.  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Nej. Der ryddes ikke skov ved projektet. 

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X Nej. Ændringen foretages på eksisterende virksomhed, der ligger i område udlagt til 
erhverv. Der etableres ikke nyt anlæg. Overslagsberegninger viser at den termiske 
påvirkning forbliver inde i havnebassinet, hvor der er lempede målsætninger. 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X Virksomheden ligger ved Esbjerg Havn, der ikke er en del af Vadehavsområdet. 
 
 

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

 X 

 

 Vadehavsområdet er dels Vadehavet, men også nogle af de tilstødende 
landområder. Vadehavet strækker sig fra nord ved Ho bugt til syd den Hollandske by 
Den Helder og i Danmark mod vest til og med Fanø. Området omkring Esbjerg er ikke en 
del af Vadehavsområdet. 
 
Projektet vil ikke påvirke Vadehavet eller andre beskyttede områder.  
 
Vadehavsområdet er udpeget som Ramsarområde og er desuden med tilstødende 
landområder omfattet af EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatsdirektivet. 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.  
 
Der forekommer en række bilag IV arter i eller nær Esbjerg området (odder, 
vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, markfirben, spidssnudet frø og strandtudse 
samt snæbel ude i Vadehavet). Der foreligger ikke konkrete oplysninger om, at nogle af 
disse skulle findes på Esbjerg havn, og ud fra lokalitetens beskaffenhed virker matriklen 
ikke som ynglested for nogle af disse arter. 



Der vil forekomme en lokal temperaturstigning i havnebassinet på maksimalt 0,24 grader– 
På denne baggrund vurderes, at ændringen ikke vil kunne registres i det beskyttede Natura 
2000 havområde af Vadehavet. I forhold til det nuværende udløbssted vil 
udledningen/temperatur-belastningen flyttes længere væk fra det beskyttede område. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    X Der vil ikke forekomme en øget påvirkning af overfladevand, grundvand, luft, naturområder 
samt boligområder, da der kun vil være en termisk påvirkning af havnebassinet, hvor 
målsætningerne er lempede. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Nej, udledningen flyttes til eksisterende nødoverløb i 5. havnebassin. Ændringen foregår på 
en eksisterende virksomhed. Der er ca. 400 m til det nærmeste blandede bolig og 
erhvervsområde 

 
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Der er ikke historiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk i området. Der etableres 
ingen nye anlæg. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X Nej. Se pkt. 30. 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   X Der vil ikke være andre udløb end TripleNines kølevand i det eksisterende nødoverløb. 
Virksomheden har ikke andre udløb i 5. bassin. Kølevand fra virksomhedens øvrige anlæg 
(ekstraktionsanlæg) udledes i forhavnen til 5. bassin. Påvirkningszonen for begge de to 
udløb er begrænset og forventes ikke sammenfaldende. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Nej. Projektet påvirker kun havnebassinet termisk. Der vil således ikke være kumulative 
effekter i forbindelse med den øvrige drift af virksomheden. 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X    Den termiske påvirkning flyttes fra området omkring punmpeøen til 5. bassin i Esbjerg 
Havn. Miljøpåvirkningens geografiske udstrækning vil være begrænset. 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

X    Da projektet omhandler flytning af kølevandsudløb hvor der kun er termisk påvirkning, vil 
ingen personer berøres.  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X Nej. Påvirkningen vil ikke række ud over havnebassinet 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X Nej.  



42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   X Virksomheden har sandsynliggjort ved overslagsberegninger, at der maksimalt vil være 
termisk påvirkning af havnebassinet på 0,24 grader. Det vurderes ikke at være væsentligt. 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Nej, der vil kun være en termisk påvirkning fra kølevandet, da det ikke indeholder nogen 
forurenende stoffer. 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X Der vil være en termisk påvirkning af havnebassinet lokalt ved udløbet. Beregninger viser 
dog at Vadehavsområdet ikke påvirkes. 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   X Påvirkningen er reversibel, da den termiske påvirkning ophører såfremt kølevand ikke 
længere ledes ud. 

 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X Nej, da den termiske påvirkning af kølevandet fortyndes og dermed maksimalt påvirker 
havnebassinet med 0,24 grader, vurderes det at Vadehavsområdet ikke påvirkes, og 
påvirkningen af selve havnebassinet vurderes ikke at være væsentlig.  

 
 
 
Dato:  4. september 2012               Sagsbehandler:  Ruth Krogsgaard Sørensen/Annie Aarup Rigbolt                            
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