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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af 
driftstider. 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 7. juni 2012 modtaget ansøgning fra 
Danepork A/S, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl om ændring af 
driftstiden fra kl. 05.00 – 16.00 til kl. 07.00 – 18.00. Denne ændring vil 
gælde i en begrænset periode, indtil der er etableret den fornødne 
støjdæmpning, således at Danepork A/S kan overholde deres støjgrænser 
for natperioden.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til 
forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, 
er derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Danepork A/S har ansøgt om, ændring af vilkår B5 i deres miljøgodkendelse 
fra 13. januar 2010, som lyder som følgende: 
 
Virksomhedens driftstid skal placeres i tidsrummet mellem kl. 05.00 – 
16.00, og lørdage mellem kl. 05.30 – 15.00, dog maksimalt 8 lørdage om 
året. 
 
Der ansøges om at ændre driftstiden i hverdage til kl. 05.00 – 18.00, men 
Danepork A/S beskriver, at den faktiske driftstid vil blive i tidsrummet 
mellem kl. 07.00 – 18.00. Det er derfor en ændring af driftstiden fra kl. 
05.00 – 16.00 til kl. 07.00 – 18.00, der behandles her. 
 
Der søges kun om en midlertidig ændring af driftstiden. Ændringen er 
nødvendighed i en periode indtil der kan etableres de fornødne 
støjdæmpende foranstaltninger, der gør det muligt at overholde de 
gældende støjgrænser ved produktion i perioden kl. 05.00 – 07.00 som er i 
natperioden.  
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøstyrelsens vurdering 
Den 13. januar 2010 meddelte Miljøstyrelsen Odense miljøgodkendelse til 
Danepork A/S. I miljøgodkendelsen er de vejledende støjgrænser anvendt 
for slagteriet. For overholdelse af støjgrænser, er der beskrevet nogle 
forudsætninger.  
 
Disse forudsætninger er dog siden blevet ændret, og for at slagteriet kan 
overholde deres støjgrænser, er det en nødvendighed at ændre driftstiden i 
en begrænset periode. Der er senere i denne afgørelse, beskrevet hvilke 
foranstaltninger slagteriet skal gennemføre, for igen at kunne producere i 
tidsrummet kl. 05.00 – 16.00.   
 
Disse tiltag er blevet muliggjort ved en ny lokalplan for slagteriet, som er 
meddelt den 23. maj 2012. Slagteriet skal nu søge om byggetilladelse til 
opførelsen af de støjdæmpende foranstaltninger.  Efter etablering af de 
støjdæmpende foranstaltninger, skal slagteriet dokumentere at 
støjgrænserne kan overholdes ved produktion i tidsrummet mellem kl. 
05.00 – 16.00.  
 
Partshøring 
Denne ansøgning har været sendt i nabohøring hos Laila og Thomas Munk, 
St. Lihme Møllevej 9, 7183 Randbøl den 19. juni 2012. Miljøstyrelsen har 
den 1. juli 2012 modtaget Laila og Thomas Munks indsigelse omkring 
ændringen af arbejdstiden. De ønsker ikke nogen ændring af driftstiden, da 
de mener, der vil blive yderligere uacceptable støj- og andre 
forureningsgener.  Miljøstyrelsen Odense vurderer, at der ikke vil blive 
yderligere gener, da det kun er driftstiden der ændre sig, og ikke en ændring 
i produktionsmængden.  
 
Danepork A/S har som Laila og Thomas Munk påpeger, overskredet 
slagteriet støjvilkår i den såkaldte natperioden mellem kl. 05.00 – 07.00 
med 12 dB(A) ved St. Lihme Møllevej 9, 7183 Randbøl. 
 
 I det der betegnes som dagsperioden er støjen beregnet til 58 dB(A) ved St. 
Lihme Møllevej 9, 7183 Randbøl, så hvis usikkerheden på 3 dB(A) 
modregner, er støjbidraget lige indenfor grænseværdien på 55 dB(A).  
 
I partshøringen beder Laila og Thomas Munk om, at Miljøstyrelsen skal 
håndhæve de gældende støjgrænser i miljøgodkendelsen, da Danepork A/S 
tydeligt fortsat ikke overholder støjgrænserne. Der er den 29. juni 2012 
kommet en opdatering af hvilke forskellige støjdæmpende foranstaltninger 
der skal iværksættes og hvad de vil betyde for naboerne til Danepork A/S.  
Projektet er delt ind i 2 trin.  
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Trin 1 er som er som følgende: 
 

• Produktionstiden flyttes, således at de i fremtiden vil være fra kl. 
07.00 – 18.00 på hverdage, samt kl. 07.30 – 17.30 de 8 lørdag om 
året, der er tilladelse til. Den eneste trafik til virksomheden før kl. 
7.00 vil være medarbejdere, der møder ind for at kunne starte 
produktionen kl. 7.00 

 
• Indkørselsforholdene reguleres således, at der ikke længere køres 

direkte langs skel ved naboen St. Lihme Møllevej 9. Al indkørsel til 
virksomheden sker således fra området foran læsserampen 

 
• I dagtimerne reguleres anvendelse af kølekompressorer på kølebiler 

ved læsning af biler ved rampe. Det har hidtil været forudsat, at der i 
dagtimerne kunne holde 1 bil i perioden 7-18 med kølekompressor i 
drift. Dette ændres til, at dette maksimalt kan ske i 2 timer om 
dagen. Dette sker ved at virksomhedens egne kølebiler indskærpes, 
at de holdes slukkede.  

 
• Der foretages forbedret støjdæmpning af køleanlægget. Dette vil ske 

ved at fjerne tagkonstruktionen over køleanlægget, og i stedet 
forhøje støjskærmen med 1. meter. 

 
Trin 1, forventes at blive påbegyndt den 1. august 2012, og vil medføre en 
reduktion af støjen på 4-5 dB(A) i dagperioden, og slagteriet vil dermed 
komme ned på de vejledende støjgrænser uden at medregne usikkerheden.  
 
Det er af stor nødvendighed, at alle de ovennævnte forudsætninger 
overholdes.  
 
Trin 2 er som følgende: 
 

• Truckkørsel: intern truckkørsel langs skel stoppes. Der vil være 
truckkørsel til udendørs oplag af paller mm. Vest for virksomheden, 
men dog ikke i natperioden. 

 
• Der etableres en ny indkørsel fra St. Lihme Møllevej, således at 

indkørsel langs skel mod vest ved BP1/BP1A kan undgås. Der 
etableres en ny intern vej langs St. Lihme Møllevej og langs skel mod 
øst til virksomheden. Al trafik, der tidligere kørte langs skel mod vest 
kører af denne vej. 

 
• Der etableres støjafskærmning mod vest mod BP1/BP1A. 

 
Trin 2, forventes påbegyndt når trin 1 er gennemført. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at ændringerne i driftsforudsætningerne 
ikke vil medfører en forøget forurening, og ændringen af driftstiden kræver 
dermed ikke en særskilt godkendelse.  
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Miljøstyrelsen Odense har vurderet, at denne ændring af arbejdstiden vil 
være en fordel for naboerne, da der er en del støjklager over virksomheden i 
tidsrummet mellem kl. 05.00 – 07.00, og slagteriet har vist, at de på 
nuværende tidspunkt ikke kan overholde deres støjgrænser i dette tidsrum.  
 
 
Klagevejledning  
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 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 Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller maljs@mst.dk . Klagen skal 
være modtaget senest den 22. august 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
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. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Odense. 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 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.  

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 
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er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler 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.  
 
Kopi til: Laila og Thomas Munk, St. Lihme Møllevej 9, 7183 Randbøl, 
st.lihme@mail.tele.dk  

 
 
Med venlig hilsen 
Malene Jozeffa Sørensen 
Tlf. 72 54 42 54 
maljs@mst.dk
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