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Midlertidig lempelse af støjgrænser i forbindelse med ekstraordinære slagtninger lørdage og 
søndage i perioden 11. august til og med 2. december 2007. 
 
 
 
 
Godkendt den 9. august 2007 
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Side 2 

1. INDLEDNING 
 
En omfattende brand på svineslagteriet i Skive mandag den 16. juli 2007 har medført at slagte-
riet i en længere periode er sat ud af drift. Dermed har Danish Crown mistet en slagtekapacitet 
på ca. 30.000 svin pr. uge. Branden i Skive kom kun 3 måneder efter at en anden storbrand 
satte svineslagteriet i Blans ud af drift, og branden i Skive forstærker dermed i alvorlig grad de 
kapacitetsproblemer, der opstod efter branden i Blans.  
 
Der er endnu ikke skabt fuldt overblik over skaderne i Skive, men på nuværende tidspunkt er 
det håbet, at slagtning og opskæring kan genoptages på den ene af de to slagtelinier i løbet af 8 
-10 uger, altså i uge 39-40/2007.  
 
På nuværende tidspunkt er tidsplanen behæftet med mange forbehold, idet der kan vise sig 
mange tekniske problemer for planens gennemførelse. 
 
På den baggrund ønsker Danish Crown at forøge slagtningerne i Herning med 4.000 svin/dag 
på lørdage og søndage i perioden fra 11. august til og med 11. november 2007. 
 
Slagtningerne sker i tidsrummet fra kl. 06:00 – 18:45. 
 
Indkørsel af svin sker på lørdage kl. 06:00 – 18:00 og søndage kl. 07:00 – 18:00. Der forventes 
indkørsel af indtil 25 svinebiler pr. dag. 
 
Udkørsel af færdigvarer vil ske fra kl. 08:00 frem til kl. 19:00 både lørdage og søndage. 
 
 
2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 5, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøcenter 
Århus hermed en midlertidig lempelse af støjgrænserne i vilkår 3.3.11 i Ringkjøbing Amts miljø-
godkendelse af 2. juli 2005, j.nr. 8-76-1-657-20-02 af slagteriet. Denne er fortsat gældende i det 
omfang, den ikke ændres med nedenstående vilkår. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Godkendelsen bortfalder den 31. december 2007. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
 
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Drift 
 
A1  På lørdage og søndage i perioden fra 11. august til og med 2. december 2007 kan der 

slagtes indtil 4.000 svin/dag. Der kan slagtes indtil 44.000 svin/uge og 1.753.000 
svin/kalenderår. 
 
Slagtningerne skal ske i tidsrummet fra kl. 06:00 – 18:45. 
 
Indkørsel af svin skal ske på lørdage og søndage fra kl. 07:00 – 18:00. 

                                                 
1  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. 
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Bortkørsel af færdigvarer skal ske i tidsrummet lørdage og søndage fra kl. 07:00 – 
19:00. 
 

Støj 
 

Støjgrænser 
B1 Støjgrænsen for område II (jf. i vilkår 3.3.11 i den gældende miljøgodkendelse), nord for 

slagteriet, lempes med 5 dB(A) til 50 dB(A) i tiden lørdag fra kl. 14:00 – 18:00 og søndag 
fra kl. 06:00 – 18:00. 
 

B2 Støjgrænsen for område III (jf. i vilkår 3.3.11 i den gældende miljøgodkendelse), svaren-
de til kommuneplanområde NØ.06 øst for slagteriet, lempes med 10 dB(A) til 50 dB(A) i 
tiden lørdag fra kl. 14:00 – 18:00 og søndag fra kl. 06:00 – 18:00. 
 

B3 Støjgrænsen for område III (jf. i vilkår 3.3.11 i den gældende miljøgodkendelse), svaren-
de til kommuneplanområde NØ.06 øst for slagteriet, lempes med 5 dB(A) til 45 dB(A) i 
tiden lørdag fra kl. 18:00 – 19:00 og søndag fra kl. 18:00 – 19:00. 
 

 
3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
3.1 Begrundelse for afgørelse 
Statens Miljøcenter har valgt at give en tidsbegrænset lempelse støjgrænserne for slagteriet i 
Herning for at begrænse Danish Crowns tab som følge af den situation, som koncernen uden 
egen skyld er kommet i. Centret finder, at naboerne bør kunne affinde sig med det forhøjede 
støjniveau i en begrænset periode, indtil Danish Crown har løst sine akutte kapacitetsproble-
mer. 
 
3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Lugt 
Det fremgår af ansøgningen, at den periode, hvor der udsendes lugt forlænges tilsvarende den 
øgede driftstid. Den udsendte lugts styrke og karakter vil være som på hverdage. Der foreligger 
dokumentation for at lugtvilkårene overholdes. 
 
3.2.2 Støj 
For at begrænse genevirkningerne i den tidlige morgen af de lempede støjgrænser for naboer-
ne, særligt i kommuneplanområde NØ.B6, øst for slagteriet, er der ikke givet tilladelse til indkør-
sel af slagtesvin før kl. 07:00. Det indebærer, at svin må overnatte i foldene, for at slagtningerne 
kan påbegyndes kl. 06:00 som ønsket. 
 
3.2.3 Spildevand 
Det fremgår af ansøgningen, at der er den fornødne kapacitet i det kommunale spildevands-
rensningsanlæg, bl.a. fordi de ekstra slagtninger primært placeres i weekender, hvor belastnin-
gen af anlægget er lavere end på hverdage. 
 
3.2.4 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Risikoen ved oplaget af ammoniak er ikke påvirket af den ændrede drift. 
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4. OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING 
 
4.1 Offentliggørelse 
 
Da der er tale om en force majeure situation, har det ikke været muligt at sende ansøgningen i 
offentlig høring jf. godkendelsesbekendtgørelsens2 § 11. 
 
Miljøgodkendelsen vil blive annonceret i Herning Folkeblad den 9. august 2007. 
 
4.2 Klagevejledning 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den kon-
krete 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 underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Alle 1, 8270 Høj-
bjerg eller post@aar.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 6. september 2007 inden 
kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Godkendelsen kan udnyttes umiddelbart uanset eventuel klage med mindre Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
  
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden den 9. februar 
2008. 
 
4.2 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Danish Crown A.m.b.A., Hovedkontoret:  
 
Herning Kommune,  
Sundhedsstyrelsen:  
Fødevareregion Nord:  
Arbejdstilsynet 
Danmarks Naturfredningsforening:  
Friluftsrådet:  
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:  
Forbrugerrådet:  
Dansk Ornitologisk Forening: 

dc@danishcrown.dk; csn@danishcrown.dk; 
annj@danishcrown.dk;  
kommunen@herning.dk;  
sst@sst.dk; 
region.nord@fvst.dk; 
at@at.dk;  
dn@dn.dk; 
fr@friluftsraadet.dk; 
ae@aeraadet.dk; 
fbr@fbr.dk; 
natur@dof.dk; 

 

                                                 
2  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
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5. ANSØGNING 
 
Uddrag af Danish Crowns ansøgning af 18. juli 2007 om nøddrift på en række af Danish 
Crowns afdelinger, efter branden i Skive den 16. juli 2007: 
 
Sagens baggrund: 
 
En omfattende brand på svineslagteriet i Skive mandag den 16. juli 2007 har medført at slagteriet 
i en længere periode er sat ud af drift. Dermed har Danish Crown mistet en slagtekapacitet på ca. 
30.000 svin pr uge. Den foreløbige opgørelse over brandens omfang viser, at slagteriets opskæ-
rings- udbenings- og pakkefaciliteter er udbrændt, mens andre væsentlige dele af slagteriet er sod 
og vandskadet. Branden i Skive kom kun 3 måneder efter at en anden storbrand satte svineslagte-
riet i Blans ud af drift, og branden i Skive forstærker dermed i alvorlig grad de kapacitetsproble-
mer der opstod efter branden i Blans.  
 
Forventet tidsplan for genoptagelse af slagtninger i Skive: 
 
Der er endnu ikke skabt fuldt overblik over skaderne i Skive, men på nuværende tidspunkt er det 
håbet, at slagtning og opskæring kan genoptages på den ene af de to slagtelinier i løbet af 8 -10 
uger, altså i uge 39-40/2007.  
 
På nuværende tidspunkt er tidsplanen behæftet med mange forbehold, idet der kan vise sig man-
ge tekniske problemer for planens gennemførelse. 
 
Planlagte driftstider og driftsperiode: 
 
På den baggrund ønsker Danish Crown at forøge slagtningerne i Herning med 4.000 svin/dag på 
lørdage og søndage i perioden fra 11. august til og med 11. november 2007. 
 
Slagtningerne sker i tidsrummet fra kl. 06:00 – 18:45. 
 
Indkørsel af svin sker på lørdage kl. 06:00 – 18:00 og søndage kl. 07:00 – 18:00. Der forventes 
indkørsel af indtil 25 svinebiler pr. dag. 
 
Begrundelse for de trufne valg: 
 
Kølerumskapaciteten på et slagteri er en flaskehals i produktionen, og er derfor afgørende for de 
trufne valg. 
 
Køleprocessen på et moderne svineslagteri er, at svinene efter slagtningen nedkøles hurtigt i en 
køletunnel. Efter passage af køletunnelen er svinene meget kolde på overfladen, mens kernetem-
peraturen er væsentligt højere. Derfor skal svinene hænge i et udligningskølerum indtil næste 
dag, hvor hele svinekroppen har opnået en ensartet lav temperatur. Det betyder, at der på de en-
kelte slagterier er behov for udligningskølerum af en størrelse, der kan rumme en hel dags slagt-
ninger.  
 
Der findes ikke reservekapacitet i udligningskølerummene, og derfor kan der ikke uden videre 
etableres aftenhold på de slagterier, der i dag kun arbejder på daghold. Etablering af ekstra ud-
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ligningskølerum vil typisk kræve en byggeperiode på 5-6 måneder. Dette forhold betyder, at Da-
nish Crown er nødsaget til at arbejde i weekender i stedet for i aftenperioden. I weekender kan 
udligningskølerummene – ligesom på hverdage – tømmes for de svin der er slagtet dagen før, og 
derved skabes plads til de nyslagtede svin. 
 
Ved valget af de afdelinger der i en periode skal overtage slagtningerne fra Skive har følgende 
hovedhensyn været udslagsgivende: 
 

• Danish Crown lægger vægt på at fastholde flest mulige af vore velkvalificerede medar-
bejdere fra Skive. Af denne årsag har det været vigtigt at kunne tilbyde medarbejderne 
arbejde på de slagterier, der ligger nærmest ved Skive, for derved at holde pendlingsaf-
standen på et minimum. Det er Danish Crowns vurdering, at pendlingstider der ligger ud 
over ca.1,5 time hver vej, vil være en hindring for at fastholde medarbejderne, og derved 
i væsentlig grad vanskeliggøre genstart af slagteriet i Skive. 

 
• Danish Crown lægger også vægt på, at de levende svin ikke skal transporteres unødigt 

langt. Også af denne årsag er de slagterier der ligger nærmest Skive blevet udvalgt. Den 
kortest mulige transport har naturligvis også positive effekter på trafikintensiteten og på 
energiforbruget til transport. 

 
• Danish Crown er overfor forsikringsselskabet forpligtiget til at minimere driftstabet, idet 

der er en forventning om, at de dokumenterede driftstab og meromkostninger vil blive 
dækket af forsikringen. Derfor kan svinene ikke transporteres længere væk end højst 
nødvendigt. 

 
• Der skal være fornøden kapacitet på de kommunale renseanlæg, så den øgede spilde-

vandsmængde kan modtages og renses. 
 
Miljømæssige konsekvenser på de enkelte virksomheder: 
 
Lugt: 
 
Den periode hvor der udsendes lugt forlænges tilsvarende den øgede driftstid. Den udsendte 
lugts styrke og karakter vil være som på hverdage.  
 
Der foreligger dokumentation for at lugtvilkårene overholdes. 
 
Støj: 
 
Det er hensigten at starte slagtningerne kl. 06.00, men på søndage vil der ikke blive indkørt svin 
før kl. 07.00, ligesom der heller ikke vil ske udlæsning af færdigvarer før kl. 07.00.  
 
På slagteriet i Herning er der netop afsluttet omfattende støjdæmpende tiltag (og i øvrigt også 
omfattende lugtbegrænsende tiltag). Støjdæmpningsprogrammet og de forventede resultater her-
af er beskrevet i Teknisk notat N4.014.04 fra Acoustica, dateret 4. august 2004. Notatet er tidli-
gere fremsendt til Ringkjøbing Amt. 
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Støjdæmpningsprogrammets forskellige trin er tilrettelagt, så der opnås overholdelse af miljø-
godkendelsens støjvilkår. Det forventes, at de gennemførte tiltag på nuværende tidspunkt har 
sikret dette. Resultatet af støjdæmpningen er endnu ikke afrapporteret, idet afrapporteringen er 
planlagt til efteråret 2007. 
 
Såfremt der blev etableret nøddrift i weekender på begge slagteriets slagteliner, måtte der på lør-
dag eftermiddage og på søndage forventes en overskridelse af miljøgodkendelsens støjgrænser 
på op til ca. 12 dB(A) i beregningspunkt nr. 147 (Haraldsgade 5, 2. sal). Hovedparten af denne 
overskridelse skyldes intern kørsel med bl.a. svinebiler.  
 
Da der imidlertid kun etableres nøddrift på den ene af de to slagtelinier vil antallet af kørsler med 
svine- og kølebiler være reduceret, hvorved også overskridelsen af støjgrænserne vil reduceres. 
Grundet sommerferie har det ikke været muligt at få udført beregninger af denne reduktion. 
 
Beregningspunkt 147 er det støjmæssigt mest kritiske, og i overensstemmelse med miljøgodken-
delsens vilkår nr. 3.3.11. har beboerne i Haraldsgade 5, 1. og 2. sal tidligere fået tilbudt ventilati-
onsanlæg fra Danish Crown for at muliggøre ventilation uden at skulle åbne vinduer. 
 
I de øvrige beregningspunkter forekommer også overskridelse af støjgrænserne, men disse over-
skridelser er mindre end ovenfor nævnt. 
 
Der er behov for at kunne udkøre færdigvarer frem til kl. 19 både lørdage og søndage, da der er 
dårlige muligheder for at opbevare færdigvarerne til næste dag. Det drejer sig om op til tre køle-
biler i timen mellem kl. 18 og 19. 
 
Spildevand: 
 
I forbindelse med planlægningen af nøddriften er kommunen kontaktet, med henblik på at få 
afklaret, om det kommunale renseanlæg har den fornødne kapacitet til at aftage og rense den 
forøgede spildevandsmængde. Kommunen har meldt tilbage, at der er den fornødne kapacitet, 
bl.a. fordi de ekstra slagtninger primært placeres i weekender, hvor belastningen af anlægget er 
lavere end på hverdage. 
 
Samlet vurdering af de miljømæssige konsekvenser: 
 
Det er Danish Crowns vurdering, at nøddriften ikke vil påføre vore naboer uacceptable gener, 
men vi er naturligvis klar over, at der vil forekomme overskridelser af støjgrænserne. I den for-
bindelse vil vi påpege det relativt korte tidsrum, hvori der etableres nøddrift på slagteriet. 
 
Den aktuelle nøddrift er som bekendt udløst af forhold der er udenfor vores kontrol, og vi ser 
ikke andre realistiske muligheder for at få slagtet de svin, der løbende bliver klar til levering, og 
derfor skal ud af vore leverandørers stalde for at give plads til de næste slagtesvin, der er under 
opvækst. Alternative muligheder - såsom levering til udlandet eller udsættelse af slagtningerne - 
vil i væsentlig grad betyde forringelse af dyrevelfærden for de berørte slagtesvin, og det finder vi 
ikke acceptabelt. 
 
Med venlig hilsen  
Danish Crown




