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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af 
blodudtrækningsanlæg på Danish Crown A/S afdeling Horsens 

Miljøstyrelsen har den 27. februar 2013 modtaget ansøgning fra Danish 
Crown A/S om etablering af anlæg til blodudtrækning på Danish Crown Horsens.  

Oplysninger i sagen 

Danish Crown A/S  ønsker, at etablere et anlæg til blodudtrækning som en 
integreret del af driften for datterselskabet Dat-Schaub, som driver tarmrenseriet 
på slagteriet i Horsens. Denne proces er de seneste 15 år blevet udført på en af Dat-
Schaubs fabrikker i Esbjerg.  Før denne tid blev blodudtrækningen udført ude på 
tarmafdelingerne på de respektive slagterier.  
 
Processen for blodudtrækningen er, at tarmene nedsænkes i en saltopløsning i et 
døgns tid. Saltopløsningen udskiftes nogle gange over dette døgn. Til slut saltes og 
pakkes de færdigbehandlede tarme og læsses på lastbiler for videre transport. 
Saltopløsningen til processen fremstilles af salt fra slagteriets eksisterende saltsilo. 
 
Dat-Schaub har beregnet, at blodudtrækningen vil medføre et ugentligt merbrug af 
vand på 287 m3 pr uge og et salt forbrug på 10,8 tons pr uge. Set i forhold til det 
nuværende vandforbrug vil forøgelsen af vandforbruget udgøre 1,5 %. 
Virksomheden har beregnet, at det forøgede saltforbrug vil medføre, at 
kloridindholdet i spildevandet øges med ca. 350 mg/l til ca. 1000-1500 mg/l.  
 
Der forventes et forøget ressourceforbrug af vand på ca. 14.500 m3 drikkevand om 
året, samt et merbrug af salt på ca. 540 tons. Et tilsvarende forbrug udgår på Dat-
Schaub Esbjerg, så det samlede forbrug er uændret.  
 
Blodudtrækningen vil medføre en mindre mængde blod fra tarmene til 
spildevandet. Denne mængde vil være minimal i forhold til den mængde blod som 
udledes fra slagteriet i øvrigt. Virksomheden spildevand afledes jf. 
tilslutningstilladelse meddelt af Horsens Kommune.  
 
Det forøgede saltforbrug vil blive opbevaret i eksisterende saltsiloer. Det forøgede 
forbrug forventes at resultere i at antallet af mobile kilder bliver forøget med en 
lastbil hver anden uge. Kørslen med rensede tarm vil forblive uændret.  
 



2 

Med hensyn til affald, vil kasserede råvarer/tarme blive bortskaffelse som kategori 
III materiale og genanvendt til dyrefoder. Saltlagen vil blive bortledt til kloak i 
overensstemmelse med meddelt tilslutningstilladelse fra Horsens Kommune.  

Miljøstyrelsens vurdering 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget for blodudtrækning kan etableres i 
forbindelse med eksisterende tarmrenseri i det integrerede datterselskab Dat-
Schaub inde på slagteriet i Horsens.   
 
Miljøstyrelsen vurderer, at anlægget kan etableres og drives i overensstemmelse 
med virksomhedens gældende miljøgodkendelse af 29. juni 2012.  
 
Miljøstyrelsen vurderer således, at anlægget kan drives på virksomheden uden at 
medføre omgivelserne forøget forurening. Omfanget af forøget støj fra forøget 
lastbiltrafik vurderes at være minimal. Anlægget vurderes ikke at få indflydelse på 
virksomhedens lugt- og luftforurening.  
 
Virksomheden afleder spildevand jf. virksomhedens tilslutningstilladelse meddelt 
af Horsens Kommune. Virksomhedens spildevand vil med et væsentligt forøget 
forbrug af salt, resultere i en ændret sammensætning af spildevandet. Horsens 
Kommune har til sagen udtalt, at den forøgede mængde spildevand ligger indenfor 
rammerne af den hidtil gældende tilslutningstilladelse. Horsens Kommune oplyser 
desuden, at de accepterer, at der efter aftale med Horsens Vand A/S kan udføres 
forsøg med tilsætning af salt til processpildevandet fra slagteriet. Formålet er, at 
undersøge effekten på Horsens Vands forrenseanlæg. Alternativt vil det kræve 
underboring af produktionslokaler at nå frem til ledning for sanitært spildevand, 
som kan bringe det saltmættede spildevand fra blodudtrækning i tarmrenseriet 
udenfor forrenseanlægget.  
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk.  
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen 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 skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 19. april 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
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.  
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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.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
 
Kopi til:  
Horsens Kommune: horsens.kommune@horsens.dk 
Horsens Kommune ved Hans Weber: hpw@horsens.dk 
Danmarks naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet: soehoejlandet@friluftsraadet.dk 
  
 
Med venlig hilsen  

 

 

Anne Mette Kloster 
Cand. scient.  
72 54 43 74 
amklo@mst.dk 

 

 


