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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for 60 m3 tank til mave-tarmindhold
Miljøcenter Århus har den 12. november 2010 modtaget ansøgning fra Danish Crown amba
om godkendelse af en 60 m3 tank til mave-tarmindhold på Danish Crown i Sæby.
Afgørelse
Miljøcenter Århus 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
Danish Crown Sæby søger om godkendelse til opstilling af en 60 m3 kegleformet glasfibertank til mave-tarmindhold. Tanken erstatter den hidtidige opbevaring af mave-tarmindhold,
som har bestået af 2 stk. containere på hver ca. 14 m3 med placering i renseanlægsbygningen.
Afhentningen af mave-tarmindholdet vil fremover ske med tankbiler, der kan indeholde 60
m3. Danish Crown vurderer, at det vil mindske antallet af kørsler til ca. 1/3 af det nuværende
niveau. Overførslen fra tank til tankbil vil ske med slange, hvor fortrængningsluften føres retur og videre til slagteriets hovedskorsten på 48 m via tilslutning til det eksisterende ventilationsanlæg. Lugt fra mavetarm-indhold er hidtil blevet emitteret via ventilationsluft
fra renseanlægsbygningens 16 meter høje afkast.
Ved et væsentligt spild af gødning vil en spærreventil i kloaksystemet kunne lukkes og spildet dermed tilbageholdes i en opsamlingssump i renseanlægsbygningen, hvorfra det kan
fjernes med slamsuger.
Miljøcenterets vurdering
Miljøcenter Århus vurderer, at opstillingen af tanken er en væsentlig forbedring af opbevaringen af mave-tarmindhold i forhold til hidtil. Mavetarm-indholdet vil fremover blive opbevaret i
et lukket system, hvorfra lugt afkastes i langt større højde end hidtil. Endvidere fjernes den
diffuse lugt fra ind- og udkørsel med containere i renseanlægsbygningen.

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.
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Støjmæssigt vil operationen med optrækning og afsætning af containere i renseanlægsbygningen forsvinde. Til gengæld kommer tankbilen og pumpningen af indhold fra tank til bil som
nye kilder. Overordnet vurderes det dog, at dette er en forbedring støjmæssigt, idet antallet
af lastbiler som kører til og fra vil mindskes væsentligt.
Det vurderes, at sikringen mod evt. udslip af gødning ved aktivering af spærreventil og opsamling i sump i renseanlægsbygningen er tilfredsstillende.
Klagevejledning til og med 31. december 2010
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter
Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller post@aar.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 6. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.
Klagevejledning efter 1. januar 2011
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og bliver til Natur- og
Miljøklagenævnet. Miljøministeriet, Miljøcenter Århus skifter navn til MST Århus. Klager, som
indgives efter 1. januar 2011 sendes til MST Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller
post@aar.mim.dk. MST Århus videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Afgørelsen kan indtil 31. december 2010 ses på www.blst.dk og herefter på www.mst.dk eller
kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret/MST Århus. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 82 43 eller post@aar.mim.dk.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, 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 annonceret.
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