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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af GSP-produk-

tion  

 

Miljøstyrelsen har den 02.02.2022 modtaget jeres ansøgning om etablering af 

Ground Seasoned Pork (GSP) produktion via Byg og Miljø. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af GSP-produktion på Danish Crown A/S, 

Ringsted, ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godken-

delse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-

relsen tager dette til efterretning. 

 

Oplysninger i sagen 

Danish Crown A/S – Ringsted ønsker at etablere en produktion af Ground Seaso-

ned Pork (GSP) med en forventet produktionskapacitet 12.000 forender svarende 

til 60 ton/dag.  

Den nye produktionslinje etableres i eksisterende bygninger, hvor der i dag foregår  

opskæring. Produktionen vil forgå i toholdsskift inden for fabrikkens normale mil-

jøgodkendte produktionstid – på hverdage mellem kl. 6 og 23 samt i enkelte week-

ender. 

 

Produktet i GSP-produktionen vil blive kølet med nitrogen fra eget anlæg. Til rum-

køling etableres der nye køleflader i det rum, hvor GSP-produktionen kommer til 

at foregå. Der er i dag allerede køleflader med ammoniak, som køler rummet, og 

der etableres nye og ny rørføring til disse i forbindelse med etablering af GSP-pro-

duktionen. Rummene køles allerede med ammoniak, og GSP produktionen bety-

der, at der vil ske en merfyldning på 107 kg ammoniak på fabrikkens samlede an-

læg, hvoraf de 25 kg skyldes øget rørsystem og de 82 kg skyldes fordampere, så 

den samlede fyldning herefter vil være 45,1 tons.  

I forbindelse med projektet vil der blive bygget et mindre rum til lager af peber og 

et tavlerum.  

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022 
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På nuværende tidspunkt sælges og transporteres forenderne fra fabrikken i Ring-

sted som ophængte eller udbenede forender. Med den nye produktion vil disse i 

stedet forlade fabrikken som GSP kød. Der vil således ikke komme en ændring i 

transport af råvare/produkter, som følge af den nye produktion. 

  

Støj 

Der skal leveres nitrogen og peber til produktionen. Disse leverancer vil ske i peri-

oden mellem kl. 6 og 22 og vil kunne holdes inden for det kørselsmønster, der er 

benyttet i den seneste gennemførte støjkortlægning. 

Der er opsat vakuumpumper og ventilationsanlæg på taget af den eksisterende 

bygning. Ændringerne medfører, at der etableres 7 nye støjkilder. Der er fra eks-

tern støjrådgiver redegjort for, at de nye kilders bidrag til lydtrykket i reference-

punkterne er uændrede og ligger under 0,1 dB merstøj. 

 

Spildevand 

Det oplyses, at GSP produktionen ikke er vandforbrugende i processen, samt  

at der nedtages eksisterende produktionsudstyr i det område, hvor GSP produktio-

nen etableres. Rengøring af det eksisterende udstyr og det nye udstyr er sammen-

lignelig i vandmængde, forbrug af kemi og forureningsgrad af spildevandet. 

Den nye produktion vurderes således ikke at medføre betydende ændringer i spil-

devandet fra området.   

 

Lugt og støv 

GSP-produktionen er hakning og mixning af kød – lignende processer foregår alle-

rede i de lokaler, hvor den nye produktion etableres. Håndtering og tilsætning af 

peber kommer til at foregå i helt lukkede systemer, og det vil ikke medføre lugtaf-

givelse eller støv til det eksterne miljø. På baggrund af ovenstående vurderes etab-

leringen af GSP-produktionen ikke at medføre ændringer af lugtemissionen fra fa-

brikken. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 

På baggrund af oplysningerne i sagen vurderer Miljøstyrelsen, at etablering af GSP 

produktionen ikke vil medføre væsentlige ændringer af virksomhedens påvirkning 

af omgivelserne mht. støj, spildevandsudledning og støv- og lugtemission. Etable-

ringen af GSP-produktionen vurderes at kunne rummes inden for vilkårene i virk-

somhedens gældende miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at æn-

dringen ikke er omfattet af reglerne om miljøvurdering i miljøvurderingsloven, da 

ændringerne ikke vil medføre øget forurening. 

 

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. 
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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/). 

 

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 07.03.2022.  

 

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 

E-mail: aamik@mst.dk 

+45 29 12 86 34 

 

 

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

Ringsted Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening  

Friluftsrådet  

Styrelsen for Patientsikkerhed 

 


