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Dato: 8. februar 2017

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Danepork A/S - St. Lihme

Virksomhedens adresse

Tørskindvej 19, 7183 Randbøl

CVR nummer

13222495

Virksomhedstype

6.4a Slagterier med kapacitet > 50 tons/dag

Tidspunkt for tilsynet

Baggrunden for tilsynet

Prioriteret tilsyn.
Besigtigelse af støj og lugtreducerende foranstaltninger i
forbindelse med kommende ibrugtagning af
miljøgodkendelse til udvidelse til 350 t/døgn af 18. marts
2016

Varsling af tilsynet

Tilsynet var varslet med brev af 1. december 2016

Deltagere fra virksomheden

Leo Grønvall, Jan Nielsen og Kristian Dalegaard

Øvrige deltagere
Tilsynet udført af

Benedikte Vandsø Christensen og Tanja Smetana

Tilsynet omfattede

Besigtigelse af udligningsbassin, ny vej, støjvolde samt
afkast fra svideovn

Materiale udleveret

Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1• 8270 Højbjerg
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • aar@mst.dk • www.mst.dk
Miljøstyrelsen • Strandgade 29 • 1401 København K
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Håndhævelser
Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser
afstedkommet af nærværende tilsyn.
Dato

Type

21. juni 2016

Indskærpelse af ulovlig
påbegyndt aktivitet

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Det blev indskærpet, at det ikke var en
miljøgodkendt aktivitet, at der havde stået en
køletrailer på el i læssegraven ud mod St.
Lihme Møllevej i perioden fra fredag
eftermiddag den 3. juni til mandag morgen
den 6. juni 2016.
DanePork A/S har den 18. oktober 2016
ansøgt om at få aktiviteten godkendt.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde

Konklusion

29. marts 2016

Årsrapport

11. januar 2016

Indberetning af slagtetal

26. februar 2016

Indberetning af slagtetal

19. maj 2016

Indberetning af slagtetal

7. juli 2016

Indberetning af slagtetal

13. oktober 2016

Indberetning af slagtetal

Indberetning og resultatet af egenkontrollen er i overensstemmelse med gældende vilkår.

Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.
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Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse af 13. januar 2010
2. Miljøgodkendelse af forskellige anlæg af 14. oktober 2014
3. Miljøgodkendelse af ændring af driftstiden af 14. oktober 2014
4. Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse til 116 tons/døgn af 15. april 2015
5. Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse til 350 tons/døgn

Besigtigelse
I forbindelse med miljøgodkendelse til produktionsudvidelse til 350 tons/døgn af 18. marts
2016 er der i vilkår B2 stillet vilkår om etablering af støjbegrænsende tiltag, lugtbegrænsende
tiltag samt grundvandsbeskyttende tiltag, inden påbegyndelse af produktionsudvidelsens tre
etaper.
Følgende tiltag skal etableres i etape 1:
Ny adgangsvej via Tørskindvej, lukning af eksisterende adgangsvej, 3 m høj støjskærm langs
læssegrav ud mod St. Lihme Møllevej, 5 m høj støjvold langs ny adgangsvej frem mod ny
port, forhøjelse af svideovnsafkastet til 9,5 meter, udvidelse af forsinkelsesbassin, fast
belægning på den del af adgangsvejen, der ligger i NFI.
Følgende tiltag skal etableres i etape 2:
Indendørs aflæsserampe for svinemodtagelse, 4 m høj støjvold mod øst, 3 m høj støjvold
mod nord, køletrailere flyttes, så køleaggregatet vender mod øst, forhøjet afkast til 65 – 70 m
fra rumventilation, svideovn, buffertank og biomaterialetank, placering af animalske
biprodukter indendørs.
Følende tiltag skal etableres i etape 3:
5 m høje støjskærme langs nye læssegrave
Bygning 8a etableres.
Det udvidede forsinkelsesbassin og brønd med afspærreventil blev besigtiget. Bassinet er
ikke blevet taget i brug endnu. Miljøstyrelsen gjorde DanePork A/S opmærksom på, at der
senest 2 uger før bassinet tages i brug, skal indsendes en tegning over bassinet, hvoraf
afspærreventilen fremgår. Ved uheld kan der lukkes af fra afløb fra bassinet til St. Lihme
Bæk, således at spildet kan holdes tilbage i bassinet.
DanePork A/S har den 20. december 2016 indsendt tegningsmateriale over
forsinkelsesbassinet, hvoraf afspærreventilens placering fremgår.
DanePork A/S har allerede forud for ibrugtagning af etape 1 etableret støjvolden mod øst,
støjvolden mod nord samt den 5 m høje støjvold langs adgangsvejen frem mod ny port.
Voldene er beplantet i overensstemmelse med lokalplanens retningslinjer. Støjvoldene og
den nyetablerede adgangsvej med indkørsel fra Tørskindvej blev besigtiget. Anlægsarbejdet
er stort set færdigt. DanePork A/S forventer, at den nye adgangsvej kan åbnes den 12. januar
2017. Når vejen tages i brug lukkes den nuværende adgangsvej ud mod St. Lihme Møllevej.
DanePork A/S oplyste, at indkørslen til Leo Grønvalls private bolig også lukkes, så der kun
kan komme biler ind til slagteri og privat beboelse via den nye adgangsvej.
Den nye parkeringsplads blev besigtiget. Pladsen er etableret med afløb til
forsinkelsesbassinet. På pladsen skal personalet i slagteriet parkere i fremtiden, i stedet for
som nu, hvor der er parkeringspladser til slagteriets personale langs det vestlige skel.
Parkeringspladsen er endnu ikke taget i brug.
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Miljøstyrelsen har med brev af 23. september 2016 taget til efterretning, at
parkeringspladsen flyttes længere mod nord i forhold til parkeringspladsens placering i VVM
redegørelsen fra november 2015. Miljøstyrelsen har vurderet, at en flytning af
parkeringspladsen ikke i sig selv vil give anledning til forurening, og ændringen vurderes at
falde inden for rammerne af VVM redegørelsen.
Parkeringspladsen må først tages i brug, når der foreligger en miljøgodkendelse deraf, hvilket
DanePork A/S har ansøgt Miljøstyrelsen om den 18. oktober 2016.
DanePork A/S har endvidere søgt Miljøstyrelsen om at få flyttet parkeringspladsen for
slagteriets administrative personale om bag administrationsbygningen. Ansøgningen
behandles i øjeblikket.
Den nye adgangsvej samt voldanlæg blev besigtiget. Der bliver opsat skiltning ved vejen ud
mod Tørskindvej, der anviser vejen til DanePork A/S. Placeringen af bygning 8a og 8b, som
DanePork A/S den 18. oktober 2016 har søgt om at etablere allerede i etape 1 i stedet for i
etape 3, blev udpeget. Bygning 8a og 8b vil komme til at ligge i skellet mod vest fra den nye
adgangsvej i nord til St. Lihme Møllevej i syd. Ansøgningen behandles i øjeblikket.
De nye portanlæg ved den nye indkørsel til slagteriet blev besigtiget. Der er opsat en høj bom,
på den nye adgangsvej lige inden slagteriet, der vil forhindre lastbiler i at passere udenfor
lukketid. Personbiler vil kunne passere under bommen. Daka biler og beredskabet vil få en
adgangskode eller kort, så de kan passere.
Ved indkørslen til selve slagteriet er der blevet opsat en port (sluse). Porten vil blive låst, og
personale og andre med ærinde på slagteriet vil få udleveret låsekort, så de kan passere.
DanePork A/S har den 18. oktober 2016 søgt om at få flyttet forrenseanlægget og buffertank
til den bygning mod nord, hvor der i dag er vaskehal. Stedet for placering af ny buffertank
blev udpeget. Buffertanken kommer til at ligge udenfor NFI området.
Afkastet fra svideovnen blev besigtiget. DanePork A/S har forhøjet afkastet til 13 m i stedet
for 9,5 m. 13 m er den højde, der maximalt er tilladt i lokalplanen.
Biomaterialetanken med den påsatte snegl blev besigtiget. Sneglen medfører, at tanken ikke
som tidligere skal åbnes, når der skal hældes materiale fra forrenseanlægget og opfej fra
vaskehallen ned i tanken. Tiltaget med påsætning af snegl skal mindske diffus lugt. DanePork
A/S forsøger sig pt. med tilsætning af svovlsyre til tanken for at se, om det kan reducere
frekvensen af udskiftning af kulfiltre i afkastet fra tanken. Palletanken med svovlsyre blev
besigtiget. Tanken er placeret i et ”miljøskab” med opsamlingskapacitet. Tanken stod
placeret ved siden af biomaterialetanken, hvor risiko for påkørsel er lille.
Opfølgning på foranstaltninger forud for etape 1
Status på de foranstaltninger, der jf. vilkår B2 skal etableres på DanePork A/S inden etape 1 i
miljøgodkendelsen af 18. marts 2016 kan tages i brug, blev gennemgået:
Ny adgangsvej via Tørskindvej: Vejen er etableret og porten og bom, der skal forhindre
lastbiler i at køre ind på slagteriet udenfor de vilkårsfastsatte tidspunkter er næsten
færdigetableret.
5 m høj støjvold frem mod læssegrav: Støjvolden er etableret. (Endvidere er støjvolden langs
hele den nye adgangsvej samt støjvolden mod øst etableret, begge foranstaltninger er krav
forud for etape 2).
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Forhøjelse af svideovnens afkast til 9,5 m: DanePork A/S har forhøjet svideovnens afkast til
13 m og har den 6. december 2016 fremsendt lugtrapport Måling af lugtemission fra
slagteriet og beregning af lugtspredning til omgivelserne af 28. november 2016, der viser, at
lugtgrænserne i vilkår D3 er overholdt.
Forsinkelsesbassin
Forsinkelsesbassinet til overfladevand er etableret med en kapacitet, der svarer til hele
produktionsudvidelsen. Miljøstyrelsen har den 7. juli 2016 og 15. september 2016 godkendt
bassinets opbygning og volumen jf. vilkår E7 og E8 i godkendelsen fra 18. marts 2016.
3 meter høj støjskærm i læssegrav:
Støjskærmen er endnu ikke sat op. DanePork A/S har den 18. oktober 2016 søgt om, at
kravet om støjskærm i læssegraven bortfalder, når bygning 8b er etableret. Bygning 8b vil
skærme støjen.
Ifølge vilkår B1 skal Miljøstyrelsen skriftligt tilkendegive, at de forureningsbegrænsende
tiltag er udført. Når porten og støjskærm i læssegrav er færdigetableret, bedes DanePork A/S
give Miljøstyrelsen besked. Som dokumentation for at foranstaltningerne er etableret, er det
tilstrækkeligt, at der indsendes fotos. DanePork A/S skal senest 2 uger før etapens opstart
skriftligt underrette Miljøstyrelsen om, at etapen påbegyndes.
St. Lihme Miljøgruppe har bedt Miljøstyrelsen om en orientering, når DanePork A/S starter
hver enkelt etape op.
I øvrigt
Miljøstyrelsen orienterede DanePork A/S om, at slagteri- BREF’en vil blive startet op i løbet
af 2017, og at DanePork A/S vil blive tilbudt at deltage i processen sammen med de øvrige
slagterier, der er omfattet af BREF-dokumentet for slagterier og animalske biprodukter. .

Tilsynet gav ikke anledning til yderligere bemærkninger.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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