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Virksomheder 

J.nr. 2021 - 68835 

Ref. TASME/amklo 

Den 5. januar 2022 

Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af bygninger til 

frysetunnel og udligningskølerum 

 

Miljøstyrelsen har den 16. december 2021 modtaget jeres ansøgning om opførelse 

af bygninger til hhv. frysetunnel og udligningskølerum via Byg og Miljø. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøstyrelsen vurderer, at de pågældende bygninger ikke giver anledning til øget 

forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 

33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-

relsen tager dette til efterretning. 

 

Oplysninger i sagen 

Danepork A/S ønsker at opføre nye bygninger til hhv. frysetunnel og udligningskø-

lerum. Bygningen til frysetunnel opføres inde midt i den eksisterende bygnings-

masse på den gamle del af slagteriet, mens udligningskølerummet opføres på 

samme sted, hvor det gamle tarmhus stod.  

 

Der vil ikke være nye støjkilder forbundet med bygningerne. De etableres uden 

ventilation, og selve kølekraften leveres af det eksisterende køleanlæg. Der vil ikke 

være udendørs transport ind og ud af bygningerne, dvs. der er ingen trafikale støj-

kilder forbundet med projektet. Danepork A/S har i forbindelse med ansøgningen 

indsendt støjrapport, der viser, at opførelse af bygningerne ikke har nogen reflek-

terende virkning på virksomhedens eksisterende støj, men nærmere har en vis 

skærmende effekt.  

 

Der vil være en mindre forøgelse i spildevandsmængden, idet fryse- og kølerum 

skal rengøres, men det vurderes, at det kan indeholdes i den eksisterende tilslut-

ningstilladelse.  

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
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Vejle Kommune har oplyst, at ansøgningsmaterialet er gennemgået, og at det ikke 

giver anledning til supplerende bemærkninger ud fra en planmæssig og spilde-

vandsmæssig vurdering. Der er ikke ændringer i forhold til bilag IV-arter/rød- og 

gullistede arter.  

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at det ansøgte er godkendelsespligtigt, idet projektet 

ikke er forbundet med forøgelse af virksomhedens støj, lugt, affaldsmængder, spil-

devand eller risiko for forurening af jord og grundvand. Der er heller ikke nye for-

hold, der kræver nye vilkår.  

 

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

• afgørelsens adressat 

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• kommunalbestyrelsen 

• Styrelsen for Patientsikkerhed 

• 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 un-

derretning om afgørelsen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Ne-

mID/MitID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 3. februar 2022.  

 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Tanja Smetana 

Biolog 

 

 

 

 

Kopi til:  

Vejle Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Styrelsen for Patientsikkerhed 

Friluftsrådet 

St. Lihme Miljøgruppe 


