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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om etablering af 
skorsten ved bygning 6J, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af 70 
meter høj skorsten ved Novozymes A/S granuleringsfabrik.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven1. 
 
 
Vilkårsændring 
Følgende vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af Novozymes A/S 
bygning 6JPG fra 14. august 2007 ændres fra: 
 
14. Novozymes A/S skal foretage egenkontrolmålinger af 

enzymstøv i afkast uden højeffektive filtre: 
 

 afkast 4 kølebed og 5 tørrebed: 4 gange om året 
 afkast 6, 7, 8: På tilsynsmyndighedens forlangende, 

dog højst en gang om året. 
 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger – dvs. 3 
én-times målinger under produktion af tilstrækkeligt 
termostabile enzymer. Målingerne skal foretages, når 
enzymprotein flowet er på niveau med eller højere end ved 
produktionen af Phytase. 
 
Analyseresultater over 10 μg/Nm3 skal rapporteres til 
tilsynsmyndigheden hurtigst muligt. 
 
Måling af emissionskoncentrationer skal udføres i 
overensstemmelse med gældende Luftvejledning fra 
Miljøstyrelsen. Målinger skal foretages under normale 
driftsforhold og hvor emissionen antages at være maksimal. 
 
Målingerne skal foretages af et firma akkrediteret til at 
foretage målinger og analyser af relevante stoffer. 
Tilsynsmyndigheden kan bestemme at Novozymes A/S selv 
udfører målinger og analyser. 
 
Såfremt måleresultatet viser at emissionsgrænsen er 
overskredet, skal måleresultater sendes til 
tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter målingernes 
udførelse. Målerapporten skal være ledsaget af oplysninger 
om driftsforhold relevant for måleresultaterne. 

 
 
til: 
 
  

                                                             
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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14. Novozymes A/S skal foretage egenkontrolmålinger af 
enzymstøv i afkast uden højeffektive filtre:  
 

 Skorsten: 4 gange om året. 
 Afkast 4 kølebed og 5 tørrebed: På 

tilsynsmyndighedens forlangende, dog kun ved 
analyseresultater over 30 μg/Nm3 i skorsten. 

 Afkast 6, 7, 8: På tilsynsmyndighedens forlangende, 
dog højst en gang om året.  

 
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger – dvs. 3 
én-times målinger under produktion af tilstrækkeligt 
termostabile enzymer. Målingerne skal foretages, når 
enzymprotein flowet er på niveau med eller højere end ved 
produktionen af Phytase.  

 
Analyseresultater over 30 μg/Nm3 i skorsten skal 
rapporteres til tilsynsmyndigheden hurtigst muligt. 

 
Måling af emissionskoncentrationer skal udføres i 
overensstemmelse med gældende Luftvejledning fra 
Miljøstyrelsen. Målinger skal foretages under normale 
driftsforhold og hvor emissionen antages at være maksimal.  

 
Målingerne skal foretages af et firma akkrediteret til at 
foretage målinger og analyser af relevante stoffer. 
Tilsynsmyndigheden kan bestemme at Novozymes A/S selv 
udfører målinger og analyser.  

 
Såfremt måleresultatet viser at emissionsgrænsen er 
overskredet, skal måleresultater sendes til 
tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter målingernes 
udførelse. Målerapporten skal være ledsaget af oplysninger 
om driftsforhold relevant for måleresultaterne.  

 
 
Sagens oplysninger 
Novozymes A/S har ved brev af 21. juni 2013 søgt om miljøgodkendelse af 
etablering af 70 meter høj skorsten ved bygning 6J, samt ændring af vilkår 
14 i virksomhedens miljøgodkendelse af 6JPG af 14. august 2007.  
Novozymes A/S har på eget initiativ siden marts 2012 undersøgt forskellige 
muligheder for begrænsning af emission af enzymstøv, og har løbende 
fremsendt status til Miljøstyrelsen på dette arbejde. Skorstenen ønskes 
etableret for yderligere at begrænse virksomhedens samlede bidrag til 
luftforurening i omgivelserne for lugt og enzymstøv. Ønsket om yderligere 
begrænsning af lugt og enzymtøv begrundes med, at enzymprodukterne 
gennem tid er blevet stærkere - har fået et højere enzymproteinindhold – 
og fordi der hos Novozymes er et ønske om at anvende enzymer, der i 
granuleringsprocesserne er mere lugtende. Etablering af Novo Nordisk’ nye 
hovedkvarter på den anden side af Smørmosevej – tæt ved 
granuleringsfabrikken - har sat yderligere fokus på disse lugtgener. 
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Miljøteknisk vurdering 
Den primære kilde til lugt og enzymstøv fra Novozymes produktion i 
Bagsværd, er fra processerne køling (afkast 4) og tørring (afkast 5) i 
bygning 6J, som sammen med bygningerne 6P og 6G tilsammen udgør 
virksomhedens granuleringsfabrik (6JPG). Her bliver enzymprodukterne 
granuleret, tørret, sigtet, påført voks og kølet, hvorefter det færdige 
produkt kan emballeres.  
 
Afkast 4 og 5 er ikke udstyret med absolutfiltrering (HEPA-filter). Her er 
der i stedet etableret rensning med bl.a. demister, cyklon og vådscrubber, 
hvilket for nuværende renser luften tilstrækkeligt til, at virksomheden 
overholder Miljøstyrelsens vejledende krav til udledning af enzymstøv og 
lugt.  
 
Det fremgår af ansøgningen (bilag A), at Novozymes på baggrund af ønsket 
om at nedbringe immission af enzymstøv og lugt har undersøgt 9 
forskellige løsninger til nedbringelse af lugt og enzymstøv, bl.a. 
biofiltrering, forbrænding af afkastluft, kulfiltrering, recirkulering af luft, 
ozon behandling m.fl.  
 
Til vurdering af de forskellige løsningsmodellers fordele og ulemper har 
Novozymes lagt følgende parametre til grund: 
 

 Enzymreduktion – vurdering af virkningsgraden overfor enzym  

 Lugt reduktion – vurdering af virkningsgraden overfor lugt  

 Øvrigt miljø – vurdering af andre spildstrømme fra anlægget ud 
over luften  

 Robusthed og pålidelighed af løsningen  

 Drift omkostninger  

 Investerings omkostninger  

 Pladskrav  
 
Virksomhedens vurdering af de forskellige løsningsmodellers samt 
kombination af flere modeller er gennemgået i ansøgningens bilag 1. 
 
Det er Novozymes konklusion, at den løsningsmodel, som imødekommer 
flest parametre, er etablering af en skorsten i kombination med de 
nuværende rensningsforanstaltninger. Novozymes har dog valgt en 
løsning, som giver mulighed for senere at supplere med pose- og HEPA 
filtre, hvis det senere skulle vise sig nødvendigt for overholdelse af de 
eksisterende vilkår for enzymstøv - hvilket som nævnt ikke pt. er 
nødvendigt for overholdelse af miljøgodkendelsens gældende vilkår. 
 
Det er Miljøstyrelsen vurdering, at etablering af en skorsten i sig selv ikke 
er bedst tilgængelig teknik (BAT). BAT foreskriver primært minimering og 
dernæst rensning af emissioner. Etablering af en højere skorsten medfører 
alene fortynding i form af en forøget spredning af emissionerne og følgende 
lavere B-værdi. En skorstensløsning kan således ikke stå alene, hvis der er 
stillet vilkår om emissionsbegrænsning på baggrund af massestrøm samt 
emissionskoncentration i afkast.  
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Novozymes anvender imidlertid i forvejen teknologi, herunder også rense- 
og filterteknologi, som må betragtes som BAT, og skorstenen må således 
betragtes som et supplement til de allerede anvendte 
renseforanstaltninger. Dertil kommer at den ønskede løsningsmodel giver 
mulighed for at etablere absolutfiltrering. Absolutfiltrering (f.eks. ved 
HEPA-filtre) begrænser effektivt emissionen af enzymstøv, men kan ikke 
minimere lugtemissioner. Det er således primært problematikken omkring 
lugt, som påkræver etablering af en skorsten.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Novozymes på tilfredsstillende måde 
har gennemgået relevante løsningsmuligheder for yderligere nedbringelse 
af både enzymstøv og lugt.  
 
Novozymes oplyser, at man ved etablering af skorstenen vil sammenføre de 
to eksisterende afkast uden absolutfiltrering (afkast 4 og 5) og et afkast 
med absolutfiltrering (Ny-Glatt, eksisterende afkast 3). Luftmængden i det 
samlede skorstensafkast forøges dermed betydeligt. Det fremgår af 
Luftvejledningen2, at en virksomhed ikke bør kunne overholde 
emissionsgrænseværdier ved fortynding med afkastluft fra andre 
processer. Miljøstyrelsen lægger med sin afgørelse derfor vægt på, at 
virksomheden - trods sammenlægning af eksisterende afkast i skorsten - 
ikke har mulighed for alene at fortynde udledningen af enzymstøv for at 
overholde vilkår. Derfor ændres vilkår 3 om emissionsvilkår i 
godkendelsen af 6JPG ikke med denne afgørelse. De enkelte 
afkast/kanaler, som ledes til skorstenen, skal således fortsat overholde 
emissionsvilkår på 0,25 mg/Nm3. 
 
Bilag 3 til ansøgningen er en OML-beregning for henholdsvis lugt og 
enzymstøv. Skorstenshøjden er beregnet ud fra et ønske om lavt 
lugtebidrag hos ny receptor (Novo Nordisk’ nye bygning) samt øvrige 
naboer. Herefter er der foretaget en OML beregning på enzymstøv fra 
skorstenen. Heraf fremgår det, at hovedgodkendelsens vilkår om en B-
værdi på 3 nanogram (10-9 g) for enzymstøv er overholdt ved en emission 
på 30 µg/Nm3. Novozymes har derfor ansøgt om, at det eksisterende 
rapporteringsvilkår på 10 µg/Nm3 (for hvert enkelt afkast) erstattes med et 
nyt rapporteringsvilkår på 30 µg/Nm3. Vilkåret accepteres af 
Miljøstyrelsen, idet virksomheden med OML-beregninger har vist, at B-
værdien kan overholdes ved denne emission.  
 
Der stilles med afgørelsen desuden vilkår om, at Miljøstyrelsen ved 
konstateret overskridelse af rapporteringsvilkåret, kan kræve at 
Novozymes måler emissionen af enzymstøv i hvert enkelt procesafkast, for 
at afgøre om vilkår 3 i miljøgodkendelsen er overskredet.  
 
 
VVM 
Novozymes A/S er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 6 
(bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12-2010). I overensstemmelse med 
bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14 har Miljøstyrelsen derfor foretaget en 
VVM-screening af projektet, for at vurdere om det kan påvirke miljøet 
væsentligt og dermed er VVM-pligtigt.  
 
                                                             
2 Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2001. 
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I forbindelse med screeningen samt nærværende miljøgodkendelse er 
Gladsaxe kommune blevet bedt om en udtalelse vedr. bilag IV arter samt 
planforhold. Kommunen har oplyst, at projektområdet er omfattet af 
kommuneplanramme 6E3 og lokalplan 135. Heri er der bestemmelser om 
maksimal bygningshøjde på hhv. 16 meter (i kommuneplanen) og 12 meter 
(i lokalplan 135). Kommunen vurderer imidlertid, at det ønskede anlæg 
ikke er i strid med lokalplanens principper om at sikre, at 
erhvervsanvendelsen finder sted under hensyntagen til omkringliggende 
områder. Der vil derfor kunne dispenseres fra lokalplanbestemmelsen om 
maksimal bygningshøjde, og der vil heller ikke være behov for ændrede 
kommuneplanrammer. 
 
Kommunen udtaler endvidere, at projektet ikke berører bilag IV-arter eller 
medfører ændrede trafikforhold. Kommunen bemærker i øvrigt, at 
skorstenen vil kunne opleves af boligejere og beboere i området som en 
negativ visuel miljøpåvirkning. 
 
Novozymes har if. med VVM-screeningen forholdt sig til potentielle 
lysgener for naboer i de nærmeste boligområder øst og syd for 
virksomheden, ved beregning af skyggeeffekter fra skorstenen. Der er 
foretaget beregning af skyggekastning på hhv. årets længste samt årets 
korsteste dag. Beregningerne illustrerer, at der ikke kastes skygger i 
boligområdet om sommeren, hvor skyggekastningen vurderes at være mest 
generende. 
 
På baggrund af screeningen har Miljøstyrelsen vurderet, at etablering af 
skorstenen ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er 
VVM-pligtigt. Der er forud for afgørelsen om ikke-VVM pligt foretaget 
partshøring af Novo Nordisk A/S i Bagsværd, idet virksomheden er 
vurderet at være særligt berørt af projektet. Novo Nordisk har 12. august 
2013 oplyst, at de ikke har bemærkninger til afgørelsen. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 Kbh. K eller mst@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 19. september inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Virksomheder videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning 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 bliver tilbagebetalt, 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.  

 
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. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden 
opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes 
miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved 
domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har 
offentliggjort afgørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Gladsaxe kommune, kommunen@gladsaxe.dk 
Embedslægeinstitutionen Øst, seost@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
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BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
  
 
  



 

Novozymes A/S 
Krogshøjvej 36 
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Denmark 

Telephone: 
+45 4446 0000 
Telefax: 
+45 4446 2630 

E-mail: 
cbsc@novozymes.com 
Internet: 
www.novozymes.com 
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Miljøministeriet  
Miljøstyrelsen  
Strandgade 29 
1401 København K 
Att.: Jakob Müller Dato: 21. juni 2013 
 CBSc-ENV-13-3016 
 Ba/6JPG/01 
 
 
 
  
 

Ansøgning om etablering af skorsten ved bygning 6JPG  

 
 
Med henvisning til Miljøbeskyttelsesloven §33 stk. 1 ansøger Novozymes A/S om etablering af en 
70 meter høj skorsten ved bygning 6JPG.  
 
Bygning 6JPG har en miljøgodkendelse af 14. august 2007. Site Bagsværd har en overordnet 
miljøgodkendelse af 14. august 2007.  
 
Skorstenen ønskes etableret for yderligere at begrænse imissionen af lugt og enzymstøv fra 
bygning 6JPG.  
 
Denne yderligere begrænsning af lugt og enzymtøv begrundes i, at produkterne gennem tid er 
blevet stærkere - har fået et højere enzymproteinindhold – samt er blevet mere lugtende.  
 
Novozymes har løbende siden marts 2012, fremsendt status til Miljøstyrelsen på projektet om 
yderligere begrænsning af emissionen fra 6JPG. 
 
I forbindelse med projektet har Novozymes arbejdet med flere forskellige løsningsmodeller. 
Fordele samt ulemper ved de forskellige modeller samt en kombination af flere modeller er 
gennemgået og sammenfattet i bilag 1. Endvidere er baggrund for valg samt Novozymes 
overvejelser i denne forbindelse gennemgået.   
 
Af bilaget fremgår det, at løsning af lugt problematikken kræver en skorsten. Den teknisk og 
økonomisk bedste løsning vurderes at være en 70 meter høj skorsten i kombination med det 
eksisterende scrubbersystem. Denne løsningsmodel vil endvidere senere kunne suppleres med 
pose- og HEPA filtre til erstatning for vådscrubberne, hvilke dog ikke forventes at blive nødvendigt 
for overholdelse af vilkår for enzymstøv. 
 
Ved etablering af skorstenen vil afkastet for henholdsvis køle- og tørrebed på taget af bygning 6J 
blive nedlagt. Desuden vil afkastet på taget af bygning 6P fra ny Glatt blive nedlagt. Der vil blive 
etableret nye kanaler fra kølebed afkast, tørrebed afkast og afkast fra Glatt anlæg. Kanaler samles 
og føres til en fælles ventilator inden skorstenen. Derefter vil afkastene bliver ledt gennem 
skorstenen.  
 



Side 2 af 3 

Føringsvejene samt skorstensventilatoren placeres således at det er mulig senere at indbygge 
både pose og HEPA filtre i afkastsystemet uden at skulle ændre væsentligt på kanalerne og 
komponenternes placering. Ventilator samt lyddæmper placeres i bygning langs 6J, denne 
bygning vil senere kunne udbygges til at indeholde eventuelt fremtidige filtre.  
 
Skorstenen placeres på arealet på sydsiden af 6J mellem bygning 6J og vejen (placering se bilag 
2), hvor der nu er parkeringspladser. Skorstensplaceringen er ikke endelig fastlagt da den vil 
afhænge af kanal designet.  
 
Bilag 3 er en worst case OML beregning udarbejdet af Force. Den viser lugtemmisioner ved 
skorstenshøjder omkring 50, 60 og 70 meter.  
 
Af bilaget fremgår det, at rådgiveren anbefaler etablering af en 70 meter høj skorsten, til løsning af 
lugtproblematikken. Dette begrundes hovedsageligt i hensynet til Novo Nordisk nye bygning som 
er placeret på den anden side af Smørmosevej.   
 
Bilag 4 er en OML beregning udarbejdet af Novozymes, med en fastsat enzymstøvskoncentration 
på 30µg/Nm3 og en skorstenshøjde på 70 meter. Af bilaget fremgår det, at Novozymes med 
denne enzymstøvskoncentration vil kunne overholde B-værdien på 3 ng/m3 uden for Novo-
gruppen.  
 
Ved skorstensløsningen vil Novozymes kunne sikre fremtidig overholdelse af lugtbidraget anført i 
vilkår 8 samt af B-værdien for enzymstøv anført i vilkår 6 i den overordnede miljøgodkendelse for 
Bagsværd.  
 
Der findes et tværgående BREF dokument om spildevands- og luftrensning og dertil hørende 
styringssystemer, som beskriver de teknikker der i dag generelt benyttes i den kemiske industri. 
Der er ikke udarbejdet noget BREF dokument specifikt for enzymproduktion eller produktion som 
er umiddelbart beslægtet med den.  
 
Det er BAT (bedst tilgængelig teknologi) i henhold til BREF dokumentet: 
 
-at støv og partikler i luftstrømme fjernes ved filtrering i bl.a. våde scrubbere, posefiltre og ved brug 
af forbehandlingsteknikker, så som cyklon.  
 
Ud over scrubbersystemet sker der er der i bygning 6J recirkulationen fra køle- og tørrebed via et 
posefiltersystem af en delstrøm af luften. Dette system bidrager til fjernelse af støv og partikler 
inden luften føres op gennem skorsten og afkastes.   
 
Ud fra koordinaterne i OML-beregningerne, som viser forsvindende små mængder af lugt og 
enzymstøv i retningen af omliggende habitater såsom Smørmosen, må det konkluderes, at 
hverken lugt eller enzymstøv vil indvirke negativt på dette habitat.  
 
I forbindelse med etablering af skorstenen ved bygning 6JPG, vil det blive nødvendigt at revidere 
vilkår 14 i miljøgodkendelsen for 6JPG, da en sammenlægning af flere afkast vil øge den 
afkastede luftmængde. 
 
Vilkåret hedder i dag, at ”Analyseresultater over 10µg/Nm3 skal afrapporteres til 
tilsynsmyndigheden hurtigst muligt”. For at bringe vilkåret i overensstemmelse med de 
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sammenførte luftmængder til skorstenen forslår Novozymes, at dette revideres til 
”Analyseresultater over 30 µg/Nm3 skal afrapporteres til tilsynsmyndigheden hurtigst muligt”.    
 
Der er endvidere stillet krav til leverandøren til skorstenen og ventilator, således, at det sikres, at 
der ikke vil ske en overskridelse af grænseværdierne for støj i henhold til vilkår 15 i den 
overordnede miljøgodkendelse for Bagsværd. Den nye skorsten vil indgå i støjkortlægningen, så 
det sikres, at kravet overholdes.    
 
Ud fra ovenstående mener Novozymes, at have belyst baggrunden for opførelse af en 70 meter 
høj skorsten ved bygning 6J samt redegjort for valget af denne løsning. Opførelsen af skorsten vil 
kræve ændring af et vilkår i miljøgodkendelsen for 6JPG. Derudover mener Novozymes, at 
ændringen vil kunne ligge indenfor den eksisterende miljøgodkendelse for 6JPG.  
 
Hvis du har spørgsmål til ansøgningen er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på 
telefon 30773770.    
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Christine Schiøler Bärenholdt 
Miljøspecialist 



 

    

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag 1.  
 
 

 
 

Løsninger til reduktion af lugt og enzym fra 6J/6P 

 

Dette memo beskriver forskellige mulige tekniske løsninger til at reducere lugt- og enzym 

emissionen fra bygning 6J og 6P. 

 

Dette er blevet gjort ved at indhente erfaringer fra eksisterende anlæg i Novozymes samt se 

på metoder brugt i andre industrier. Der er indsamlet viden fra specialister internt i 

Novozymes og fra konsulenter fra Eurofins A/S samt Force A/S 

 

Følgende løsninger blev udvalgt som relevante og der er beskrevet fordele og ulemper ved 

de forskelige løsninger. 

 

 Biofilter 

 Vådskrubber 

 Forbrænding 

 Elektrofiltre 

 Kulfiltre 

 Ozon behandling 

 Skorsten 

 Filtre 

 Recirkulering af luft (closed cycle system) 

 

 

Der er brugt historiske data for enzym immissionen fra 6J for afkastene på kølebed og 

tørrebed, og lugt immissionen er blevet kortlagt ved målinger på produkter i Bagsværd samt 

relevante produkter i Kalundborg. 

 

Vi har vurderet følgende parametre under screeningen. Nogle af disse parametre er vurderet 

efter bedste skøn idet vi ikke har data for NZ’s produkter for de forskellige metoder 

 

  

 Enzymreduktion – vurdering af virkningsgraden overfor enzym 

 Lugt reduktion – vurdering af virkningsgraden overfor lugt 

 Øvrige miljø – vurdering af andre spildstrømme fra anlægget ud over luften 

 Robusthed og pålidelighed af løsningen 

 Drift omkostninger 

 Investerings omkostninger 

 Pladskrav 
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Farvekoder: 

Opfylder bruger krav 

Opfylder delvis bruger krav 

Opfylder ikke bruger krav 

 

 

Biofilter 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

 

Biofilter løsningen er kendt fra gæringen BC/BD i Kalundborg. Det har en vis effekt overfor 

enzym, men virkningsgraden vurderes til at ligge noget mindre end 100%.  

Det er en kendt løsning til at reducere lugt, og virkningsgraden afhængig af hvad lugten 

består af. Vi vil forvente at lugten vil blive reduceret men at der vil komme en egen lugt fra 

selve biofilteret. Filteret i BC har over de sidste 6 år en gennemsnitlig lugt emission på 2400 

LE/Nm3, og ligger med en virkningsgrad på ca. 80%. Man bør kunne opnå virkningsgrader 

op til 90%-95% med større opholdstid, det vil sige større areal. 

Det er en robust løsning rent driftsmæssigt men der vil kunne være variationer i 

rensningsgraden fra produkt til produkt alt efter lugtsammensætningen. 

Biofilteret har lave driftsomkostninger 

Det vil kræve en del plads, estimat ca. 100 m2. 

 

Denne løsning vil kræve en skorsten, hvis højde er afhængig af hvor meget lugt immissionen 

og enzym emmissionen faktisk bliver reduceret. 
 
 
Vådskrubber 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

 

Vi ved fra vores nuværende system at der er en reduktion af enzymkoncentrationen i en 

vådskrubber. Virkningsgraden er afhængig af opholdstiden samt væskekontaktet, så en 

større vådskrubber end den eksisterende vil have en bedre virkningsgrad. Den nuværende 

vådskrubber har en enzym virkningsgrad på 94%. Tallet er baseret på én måling. 

Lugtmålinger fra 6J foretaget i 2012 viste ingen lugtreduktion over vådskrubberen. Den var 

uændret på 400 LE/Nm3 både før og efter skrubberen. Dette kan skyldes at der er tale om 

forholdsvis lave lugtværdier, og at skrubberen i sig selv har en ”egenlugt”. Vi ved fra 

erfaringerne i de sidste år at skrubberen ikke er i stand til at reducere lugt tilstrækkeligt på 

nogle af de mere kraftigt lugtende produkter. Vi har målt de kraftigt lugtende produkter på 

vores anlæg i Kalundborg, de har en lugtværdi på 3000-5000 LE/Nm3.  

En større våd skrubber har en miljøpåvirkning i form af større vandforbrug, og spildevand fra 

bleed af skrubberen, samt forbrug af NaOH/HNO3 ved rengøring.  
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Denne løsning vil skulle kombineres med en skorsten af en vis højde for at reducere 

lugtbidraget tilstrækkeligt. 

 

Forbrændingsanlæg 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

Forbrænding bruges på allerede i Novozymes og vi har erfaring med at det reducerer både 

enzym- og lugt emission effektivt. Denne type anlæg har høje etableringsomkostninger samt 

store driftsomkostninger. Miljøbelastningen er mærket med gul idet der bruges meget energi 

til forbrændingen samt produceres CO2. Anlægget kræver forholdsvis ren luft der er fri for 

partikler, det vil betyde at der også vil skulle etableres posefiltre.  

 

Forbrændingsanlægget har en egenlugt hvilket betyder at der også skal etableres en 

skorsten af en vis højde, formentlig over 30 meter så vi er fri af bygning 6J. 

 

 

Våd elektrofilter 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

Enzym reduktionen er ikke kendt, men det forventes at have en vis effekt på 

enzymkoncentrationen. Effektiviteten ville skulle testes i forsøgsanlæg for at kunne vurdere 

om denne teknologi er brugbar. Vi forventer ingen eller kun lille lugt reduktion i elektrofilteret, 

dette underbygges af et forsøg lavet for en del tilbage på Fuglebakken, hvor lugten ikke blev 

reduceret. Vi har dog ingen erfaring med denne teknologi og har derfor vurderet at det ikke 

er en løsning vi vil gå videre med. 

Der vil være et vandforbrug og dermed spildevandsbidrag ved denne type anlæg. 

 

Kulfilter 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

Vi har erfaring med kulfilter fra 4C til acetone. Laboratorieforsøg med aktivt kulfiltrering af 

vores afkast luft, har vist at vi kan forvente en virkningsgrad på 92-95%, baseret på en 

analyse af tre forskellige produkter.  

Kullet skal skiftes eller regenereres dvs. der er behov for to filtre så vi kan opretholde 

produktionen under regenereringen. Der vil blive genereret spildprodukter og lugt under 

regenereringen og/eller ved bortskaffelse af forbrugt kul. Vi forventer høje 

driftsomkostninger, det kulfilteret formentlig skal regenereres med damp hyppigt.  

 

Et aktivt kulfilter vil kræve tilførsel af ren luft fri for partikler, så den skal kombineres med en 

anden løsning, for eksempel at der også etableres en filtrering på posefiltre.    

 

 

 



 
 

 

   Side 4 af 6 
 

Ozon behandling 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

Denne type rensning vil være målrettet lugt fjernelse og ikke fjernelse af enzym. 

Laboratorieforsøg med ozon behandling af vores afkast luft, har vist at vi havde en 

virkningsgrad på henholdsvis 26%, 78% og 95%, baseret på en analyse af tre forskellige 

produkter. 

Et ozon anlæg har lave etableringsomkostninger men forholdsvis høje driftsomkostninger. 

For at have tilstrækkelig reaktionstid for ozonen vil det sandsynligvis være nødvendigt at 

ændre på afkastforholdene. 

 

Ozon løsningen vil skulle kombineres med anden løsning for at reducere enzym emissionen. 

 

 

Skorsten 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

Denne løsning reducerer i princippet ikke lugt og enzym emissionen, men vil kunne reducere 

immissionen. Skorstenshøjden kan dimensioneres efter hvilken immission der kan 

accepteres. Det er en robust og driftssikker løsning, og har ikke nogen miljøbelastning i form 

af vandforbrug eller generering af spildevand. Den har lave driftsomkostninger. 

Beregninger af forskellige skorstenshøjder viser at vi skal op på 70 m for at have 

tilstrækkelig lugtreduktion. 

 

Skorstensløsningen kan kombineres med andre løsninger, f.eks. filtre hvis enzym 

immissionen ikke kan overholdes.  

 

 
Filtre (posefilter samt HEPA filter) 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

Posefiltre kombineret med HEPA filter er brugt i andre af vores fabrikker og er i stand til at 

reducere enzymkoncentrationen med >99%. Prøver af HEPA filteret på Glatt anlægget har 

vist at vi ikke kan regne med at filteret reducere lugt. 

Etableringsomkostningerne er høje for en filterløsning idet det også medfører at der skal 

etableres et transport system til genbrug af enzympulver der filtreres fra. 

Driftsomkostningerne er middelhøje idet vi skal forvente at posefiltrene skal skiftes hver 2 år. 
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Recirkulation af luft (Closed Cycle) 

Enzym red. Lugt red. Øvrige miljø Robusthed Drift omk. Invest. omk.  Pladskrav 

Ved recirkulation af 90% of luften vil det være muligt at reducere luftafledningen væsentligt. 

Systemet tænkes etableret med en skrubber kondenser hvor luften køles og affugtes. Denne 

proces er temmelig energikrævende. Virkningsgraden på lugt er ikke kendt og der er en 

risiko for at lugtstofferne vil kunne akkumuleres i luften og påvirke produktet. Det vil være et 

bidrag af spildevand fra denne løsning. 

 

Denne løsning skal kombineres med en filterløsning idet luften der skal recirkuleres skal 

være fuldstændig fri for enzymer, for at sikre den korrekte produktkvalitet. 
 
 
Samlet oversigt: 

 

 

 
 
 
 

Til reduktion af enzym emission/immission er der fundet 4 alternative løsninger: 

 

1. Vådskrubber 

2. Forbrændingsanlæg 

3. Skorsten 

4. Filtre 

 

Her er forbrændingsanlægget den løsning der har flest ulemper i form af energiforbrug, CO2 

udledning, driftsomkostninger samt etableringsomkostninger. Denne løsning udelukkes. 

Biofilter

Vådskrubber

Forbræ
ndingsanlæ

g

Våd elektrofilter

Kulfilter

Ozon behandling

Skorsten
Filtre

Closed Cycle

Enzym red.

Lugt red.

Øvrige miljø

Robusthed

Drift omk.

Invest. omk. 

Pladskrav
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Til reduktion af lugt emission/immission er der fundet 3 alternative løsninger: 

 

1. Forbrændingsanlæg 

2. Kulfilter 

3. Skorsten 

 

Her er den bedste løsning etablering af en skorsten idet den har lavere energiforbrug, 

mindre spildstrømme og lavere driftsomkostninger. 

 

Til reduktion af både enzym og lugt emission/immission er der således følgende 

alternative rensningsprocesser: 

 

1. Filtre efterfulgt af kulfilter og afkast gennem en skorsten 

2. Vådskrubber efterfulgt af en skorsten 

3. Filtre og samlet afkast gennem skorsten 

 

 

Den første kulfilter løsning kan ikke anbefales, når den sammenlignes med de 2 andre 

løsninger. Kulfilteret er kun målrettet lugtfjernelse, og kræver dermed at der også etableres 

filtre samtidig med denne løsning. Kulfilteret har flere driftsomkostninger, energiforbrug til 

damp regenerering og er generelt mindre robust end en skorsten. Løsningen kræver 

desuden også der etableres en skorsten, dog af mindre højde. 

 

Derfor anbefales løsning 2 for køle- og tørrebed afkast, således at der etableres en fælles 

skorsten der har en højde som gør at vi overholder enzym immissionen og lugt immissionen. 

For Glatt anlæggene vil det være løsning 3 der anbefales, idet disse anlæg allerede har 

filtre. 

 

For køle-og tørrebed benyttes de nuværende venturi skrubbere og vådskrubbere og 

afkastene samles til en fælles skorsten. Det er ikke nødvendigt at udbygge skrubber 

systemerne for at overholde brugerkravene. 

 

Løsningen bør udarbejdes så det senere er muligt gå til løsning 3, dvs. at tilføje pose-og 

HEPA filtre til erstatning af vådskrubberne. Dette vil fremtidssikre løsningen hvis der senere 

skulle blive behov for yderligere reduktion af enzym emissionen. 
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Bilag B: Liste over sagens akter 
 Ansøgning om etablering af skorsten ved bygning 6JPG. 21. juni 

2013. 
 Mail om uddybende oplysninger om OML beregninger for 

enzymstøv vedr. etablering af ny skorsten ved 6J, Christine Schiøler 
Bärenholdt. 8. juli 2013 

 Høringssvar Gladsaxe Kommune - Notat om mulig miljøpåvirkning 
fra ny skorsten ved Novozymes. 3. juli 2013 

 Miljøgodkendelse, Novozymes A/S, Bagsværd. Overordnet 
godkendelse. Miljøcenter Roskilde. 14. august 2007  

 Revurdering af miljøgodkendelse, Novozymes A/S bygning 6JPG – 
Granulering af enzymer. Miljøcenter Roskilde. 14. august 2007 

 Afgørelse om at etablering af skorsten ved bygning 6J ikke er VVM-
pligtigt. Miljøstyrelsen Virksomheder, København. 13. august 2013. 

 
 
  
      
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jakob Müller  
72 54 42 41  
jamul@mst.dk  
 


