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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for 3 mindre ændringer i drifts-
forholdene på Danish Crown Blans 
 
Miljøcenter Odense har den 17. april 2009 modtaget ansøgning fra Danish 
Crown Blans om 3 mindre ændringer i dritsforholdene. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odens 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 
Ændringerne omfatter følgende: 
 
1) Maskinudbening af bove. 
Bove udbenes i dag manuelt i Blans. Denne proces ønskes delvist erstattet 
af en maskinel udbening. Der vil i den forbindelse blive placeret 2 hydraulik-
stationer på taget. Der vil ikke komme flere mobile støjkilder. Anlægget vil 
være i drift i perioden 06-14, dog med mulighed for at fortsætte driften til kl. 
20. 
 
2) Benseparering af kød.  
Fra Holstebro Slagteri flyttes et anlæg til separering af kød fra benaffald, 
primært spidsrygge. Der vil blive etableret 2 små vakuumsugere og en ud-
sugningsventilator på taget. Endvidere vil antallet af mobile støjkilder stige 
med 4 lastbiler pr. dag. Anlægget vil være i drift døgnet rundt, kun afløst af 
en rengøringsperiode på 2 timer om natten. 
 
3) Varmtvandsslagtning af salmonellagrise. 
Efter slagtning og udtagning af plucks samt mavetarmindhold bliver grisen 
ført gennem en skoldekabine, hvor overfladen af grisen skoldes med 80 °C 
vand. Skoldevandet recirkuleres i anlægget. Udsugningsventilator placeres 
eksternt i et separat støjisoleret hus. Anlægget vil være i drift ca. 1 time om 
ugen. 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Danish Crown har den 20. maj og den 11. juni 2009 fremsendt supplerende 
oplysninger. Heraf fremgår det, at lugtbidraget fra hele den rene slagter-
gang udgør ca. 3 % af den samlede lugtemission. Ændringerne vurderes 
derfor af Danish Crown ikke at være betydende for det samlede lugtbillede. 
 
Endvidere fremgår det, at det rådgivende ingeniørfirma Carl Bro – Acoustica 
har vurderet at det må forventes at støjbidragene fra de planlagte ændringer 
ligger mindst 20 dB(A) under grænseværdierne i slagteriets miljøgodken-
delse. Det vurderes endvidere af Carl Bro, at de nye anlæg derfor vil være 
uden praktisk betydning i forhold til slagteriet samlede eksterne støj og ikke 
vil føre til problemer i forhold til overholdelse af grænseværdierne. 
 
Med hensyn til spildevand vil varmtvandsslagtningen af salmonellagrise 
medføre et vandforbrug på 15-25 m3 under slagtningen. Derudover vil der 
være et øget forbrug af vand under rengøring af de 3 nye maskiner. Samlet 
vurderes det dog ikke at give problemer i forhold til slagteriets renseanlæg. 
 
Bensepareringen vil medføre behov for n ekstra kørsel om dagen med bi-
produkter til DAKA. Bortset herfra vil affaldsbilledet ikke ændre sig. 
 
Miljøcenterets vurdering 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Miljøcenter Odense, at 
ændringerne vil medføre ubetydelige ændringer af virksomhedens udsen-
delse af forurening til omgivelserne, i form af støj, lugt, affald eller spilde-
vand. Ændringerne i driftsforholdene vurderes til at kunne indeholdes i den 
nuværende godkendelse af 18. januar 2000, revurderet 2. oktober 2006. 
 
VVM  
Gennemførelsen af de 3 driftsændringer er efter Miljøcenter Odenses opfat-
telse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Miljøcenter 
Odense vurderer, at ændringerne vil medføre en miljøpåvirkning som er helt 
ubetydelig, se ovenfor. Ændringerne er derfor ikke screeningspligtige. 
 
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 

 
                                                 
2 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, Bekendtgørelse nr.1335 af 6. december 2006. 
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Afgørelsen vil blive annonceret i Sønderborg Ugeavis den 1. juli 2009 og på 
www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense eller 
post@ode.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 29. juli 2009 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.  
 
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 
 
 
 
 
Heidi Clausen  
72548473  
hecla@ode.mim.dk  
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Kopi til:  
 
Danish Crown - Randers 
Sønderborg  Kommune, Rådhuset, post@sonderborg.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk.  
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk.  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk.  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; 
kreds@friluftsraadet.dk.  
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