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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for udskiftning af kondensator 

 
Miljøstyrelsen har den 07. juli 2021 modtaget jeres ansøgning om lovliggørelse af  

udskiftning af en kølekondensator på Danish Crown A/S, Aalborg, via Byg og 

Miljø. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøstyrelsen vurderer, at den pågældende ændring 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 

Den nye kondensator, der er af typen Baltimore VXC 680, er sat i drift i forsomme-

ren 2021. Den erstatter en kondensator af typen VXC 5504 opsat i 2006. 

 

Støj 

Den nye Baltimore kondensator har en større kapacitet på 1800 kW vs. tidligere 

1300 kW. Den ny kondensator er, af hensyn til støjudsendelsen, låst på 40 Hz.  

 

Der var i første omgang foretaget beregninger af støjen fra den ny kondensator 

samt væsentligste mobile støjkilder i 3 referencepunkter beliggende i boligområdet 

mod vest på Strandbyvej 11, 19 og 29, jf. Notat nr. N4.037.21 "Støj fra ny konden-

sator, Danish Crown, Aalborg" af 1. juli 2021.  

 

Det kunne med de første oplysninger ikke konstateres, om støjkravene var over-

holdt i omgivelserne, idet det var Miljøstyrelsens vurdering, at ikke alle betydende 

støjkilder ved medregnet i notatet af 1. juli 2021.  

 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
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På Miljøstyrelsens anmodning har Danish Crown A/S  derfor eftersendt en fuld 

støjkortlægning af virksomheden:  

"Danish Crown Beef Aalborg Miljømåling – Ekstern Støj Støjkortlægning 2021, af 

11. november". Der har ikke tidligere været foretaget en fuld støjkortlægning af 

virksomheden.  

 

Støjen er beregnet i et enkelt referencepunkt, RP1 - Skiverenvej 2, som den mest 

støjbelastede bolig iflg. beregningsprogrammet SoundPLAN version 8.2.  

RP1 er beliggende et stykke længere inde i boligområdet end Strandbyvej 11, 19 og 

29, da de udførte beregninger har vist, at der er en skærmende effekt af støjskær-

men langs Tranholmvej for boligerne nærmest Danish Crown A/S. Kortlægningen 

viser, at støjen fra virksomheden, inkl. den nye kondensator, kan overholde støj-

grænserne. 

 

Ammoniakfyldning 

Fra ansøgningsmaterielet fremgår følgende: 

 

"Slagteriets køleanlæg rummede før udskiftning af kondensatoren 4.300 kg am-

moniak.  

 

Den gamle kondensator rummede 294 kg ammoniak, mens den nye rummer 390 

kg, altså en forøgelse på 96 kg. 

 

Køleanlæggets samlede ammoniakfyldning er således forøget til 4.396 kg og der-

med fortsat under tærskelværdien på 5 t." 

 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

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

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 

 

Støj 

Der er ikke tidligere udført en fuld støjkortlægning, og der findes derfor ikke doku-

mentation for, hvad den gamle (Baltimore VXC-5504) kondensators støjbidrag var 

i boligområdet, blot at der i 2006 blev målt på kildestyrken og vurderet, at dens 

kildestyrke var ca. 20 dB mindre end dens forgænger, og dens støjudsendelse lå 

under boligområdets støjgrænser, jf. Teknisk notat N8.040.06 fra 17.10.2006: af 

Carl Bro as "Støjkonsekvens af udskiftning af kølekondensator". 

 

Det fremgår af ansøgningen, at den nye Baltimore VXC 680 låses på 40 Hz.  

  

Der er Miljøstyrelsens vurdering, ud fra det tilgængelig støjdata fra 2006 samt de 

udførte støjberegninger, at der ved udskiftning af kondensatoren ikke sker en for-

øgelse af støjforurening i omgivelserne ved naboer til virksomheder.  

Det fremgår desuden af støjdokumentationen, at virksomheden samlet set inkl. 

den ny Baltimore kondensator overholder støjgrænserne i boligområdet. 
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Ammoniakfyldning 

Ammoniakfyldningen øges med 96 kg til 4.396 kg og er dermed fortsat under tær-

skelværdien på 5 t for, hvornår ammoniakoplag skal vurderes i forhold til Risiko-

bekndtgørelsen2. Forøgelsen vurderes at være uden betydning for evt. diffus emis-

sion af ammoniak fra virksomheden.  

 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

 

Meddelelsen om, at projektet ikke skal screenes efter miljøvurderingsloven annon-

ceres ikke og kan ikke påklages. 

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

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

 

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/). 

 

                                                             
2 Bekendtgørelse 372 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer af 25. april 2016 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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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 14.02.2022.  

 

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 

Aase Mikkelsen 

+45 29 12 86 34 

 

 

 

 

Kopi til:  

Danish Crown, dc@danishcrown.com 

Aalborg Kommune, aalborg@aalborg.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Rådgivning Nord, trnord@stps.dk 

 

 


