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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskiftning af kølekondensa-
tor.  
 
Miljøcenter Odense har den 3. maj 2010 modtaget ansøgning fra Slagteriet 
Brørup A/S, om udskiftning af den nuværende kølekondensator.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Slagteriet Brørup A/S har den 3. maj 2010 ansøgt om at udskifte den nuvæ-
rende kølekondensator. Begrundelsen er, at kølekondensatoren ikke har 
haft kølekapacitet nok, når det blev varmt. Den nye kondensator vil medføre 
en forøget kølekapacitet, lavere energiforbrug samt en reduktion i ammoni-
akmængden. Den nye kondensator har en kapacitet 8428 KW, hvor den 
nuværende har en kapacitet på 4644 KW. 
 
Slagteriets konsulent Rambøll har fortaget beregninger af støjen i forbindel-
se med udskiftningen af kølekondensatoren. Udskiftningen vil medføre en 
stigning i natperioden i referencepunkterne på 0 – 0,5 dB. 
 
Virksomheden fik den 13. februar 2009 udført støjmålinger i de mest føl-
somme områder, det vil sige boligområder. Disse målinger viser et støjbi-
drag på 27,4 – 34,3 dB om natten, og dermed vil virksomheden med en 
forøgelse på 0,0-0,5 dB ikke overskride deres støjvilkår på 35 dB om natten. 
 
I forbindelse med udskiftningen af kølekondensatoren, vil den eksisterende 
receiver blive fjernet fra taget. Dermed vil mængden af ammoniak der bliver 
opbevaret på taget, blive reduceret. Dette vil medføre en reduktion af risiko-
en for større uheld på anlægget.  
 
 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøcenterets vurdering 
Slagteriet Brørup A/S har fremsendt et sikkerhedsdokument, som beskriver 
de nuværende risikoforhold på virksomheden. Miljøcenter Odense er i gang 
med at behandle dokumentet. Udskiftningen af kølekondensatoren vil i for-
hold til de nuværende forhold medføre en mindsket risiko for større uheld. 
 
Slagteriet vil kunne overholde de gældende støjvilkår, og der vil ikke være 
yderligere forurening i forbindelse med udskiftningen af kølekondensatoren. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, derfor at udskiftningen af kølekondensatoren 
kan rummes indenfor den allerede eksisterende miljøgodkendelse af 17. juli 
2006 samt tillægsgodkendelsen af 3. april 2009. 
 
VVM - afgørelse 
Udskiftning af kølekondensatoren, er omfattet af VVM – bekendtgørelsen, 
og der er udarbejdet en VVM – screening af projektet. Vurderingen af VVM 
– screeningen er, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirkning på mil-
jøet. VVM – afgørelsen vil blive annonceret den 6. juli 2010 i Ugeavisen 
Holsted-Brørup-Rødding-Vejen. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
 
Afgørelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Holsted-Brørup-Rødding-Vejen 
den 6. juli 2010 og på www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim. Klagen skal 
senest være modtaget den 3. august 2010 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
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Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Malene Jozeffa Sørensen  
72 54 84 07  
maljs@ode.mim.dk  
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Kopi til:  
Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, post@vejenkom.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 20, 2110 København Ø, 
syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
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