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1. INDLEDNING 
Danish Crown A/S har i sommeren 2012 ansøgt om overflytning af detailpakkeri 

fra den nedlukkede forædlingsfabrik i Hadsund. For fabrikken i Herning betyder 

det en udvidelse i det eksisterende detailpakkeri. Med denne afgørelse 

miljøgodkendes denne ændring.  Ændringen indebærer en ændring af et 

fryseanlæg til et køleanlæg og samtidig forøgelse af ammoniakmængden fra de 

hidtidige 27,2 tons til 28,8 tons. De nye anlægsdele opføres i overensstemmelse 

med den europæiske standard for sikkerheds- og miljøkrav til kølesystemer, 

EN378. Miljøstyrelsen er derudover i øjeblikket ved at behandle det overordnede 

sikkerhedsniveau for hele virksomheden, således at det også fremover sikres, at 

ammoniakkøleanlægget er godt vedligeholdt, at det lever op til moderne 

standarder, samt at der opretholdes et velfungerende sikkerhedsstyringssystem.  

Det vurderes på det grundlag, at forøgelsen ikke har væsentlig betydning for 

risikoen fra ammoniakkøleanlægget som helhed.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 

godkender Miljøstyrelsen hermed en forøgelse af produktionen i virksomhedens 

detailpakkeri fra ca. 70 tons pr. dag til ca. 85 tons pr. dag.  Ændringen indebærer 

ombygning af et emballagelager til kølerum, ændring af en del af 

ammoniakkøleanlægget fra frost til køl, samt forøgelse af ammoniakmængden fra 

27,2 til 28,8 tons.  

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Der er stillet et enkelt supplerende vilkår i forbindelse med miljøgodkendelsen. Der 

er indsendt fuldstændig ansøgning inden 7. januar 2013, og miljøgodkendelsen 

gives derfor i henhold til hidtil gældende regler under forudsætning af, at 

udvidelsen tages i brug inden 7. januar 2014, jf. § 53, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 

1454 om godkendelse af listevirksomhed af 20. december 2012. Godkendelsen 

bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden denne dato.  

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden den 7. januar 

2014.  

 

A2 Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens 

indhold. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Der er ved miljøgodkendelsen lagt vægt på, at udvidelsen i detailslagteriet kan ske 

uden væsentlig gene for naboerne, og at virksomheden fortsat kan overholde 

vilkårene i miljøgodkendelsen af 2. juli 2005. Der er ikke fundet behov for at stille 

yderligere vilkår i forbindelse med miljøgodkendelsen.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Danish Crown A/S er beliggende i Herning by, tæt ved banegård og gågade. 
Slagteriet er beliggende i erhvervsområde 11.E2 i Herning Kommunes 
kommuneplan 2009-20 og er omfattet af lokalplan 11.E2.2.  
 

Figur 1: Kommuneplanrammer for Herning. Danish Crown A/S er beliggende i det blå 
erhvervsområde 11.E2.  

 
 
Virksomhedens område er afgrænset af Dronningens Boulevard, 
Fonnesbechsgade, Grønnegade og Sjællandsgade. De umiddelbart tilgrænsende 
arealer er:  

- Mod nord og nordvest: Centerområde med beboelse til 2-3 etager. 
Desuden er der et p-areal nærmest slagteriet, samt Danmarksgades 
parkeringsplads. Herning Kongrescenter ligger i en afstand af ca. 180 
meter mod nord.  

- Mod øst: Område for åben/lav boligbebyggelse på den anden side af 
Sjællandsgade.  

- Mod syd: Hovedvej og baneterræn, herunder perroner tilhørende Herning 
station. På den anden side af baneterrænet ligger Knudmosen, hvoraf en 
stor del er mose, eng, sø og hede registreret efter naturbeskyttelseslovens § 
3. Nærmeste § 3-områder ligger i en afstand af 300-350 meter mod syd.  

 
Der er ca. 140 adresser med boligstatus indenfor 200 meter af anlægget. Heraf er 
en del etageejendomme.  
 
Danish Crown A/S ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.  
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3.2.2 Generelle forhold 
Der er stillet vilkår om, at en kopi af afgørelsen til enhver tid skal være tilgængelig 
på virksomheden, samt driftspersonalet skal være orienteret om afgørelsens 
indhold. 
 

Der er indsendt fuldstændig ansøgning inden 7. januar 2013, og miljøgodkendelsen 

gives derfor i henhold til hidtil gældende regler under forudsætning af, at 

udvidelsen tages i brug inden 7. januar 2014, jf. § 53, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 

1454 om godkendelse af listevirksomhed af 20. december 2012. Godkendelsen 

bortfalder, hvis den ikke er taget i brug inden denne dato.  

 
3.2.3 Indretning og drift 
Det vurderes, at udvidelsen i detailpakkeriet samt den deraf følgende 
udvidelse/ombygning af køleanlægget er dækket af vilkårene i virksomhedens 
revurderede miljøgodkendelse af 2. juli 2005.  

 
3.2.4 Støj 
Der vil i forbindelse med udvidelsen/ombygningen af køleanlægget blive etableret 
to nye støjkilder, nemlig en ny ammoniakpumpe, som vil være i drift alle ugens 7 
dage, samt et posekøleanlæg, som er i drift i dagtimerne på hverdage. Derudover 
vil lastvognstrafikken øges med to biler i tidsrummet kl. 6.15 -14.15.  
 
Danish Crown A/S har i forbindelse med ansøgningen om udvidelse i 
detailpakkeriet redegjort for, at virksomhedens støjgrænser kan overholdes med 
etableringen af de nye støjkilder. Den væsentligste stigning i støjniveauet vil ske i 
1. sals højde på Grønnegade, hvor støjniveauet vil stige maksimalt 0,9 dB(A) som 
følge af udvidelsen (støjnotat af 3. maj 2013).  
 
3.2.5 Affald 
Det vurderes, at vilkårene i virksomhedens øvrige miljøgodkendelser er dækkende 
for udvidelsen af detailpakkeriet.  
 
3.2.6 Jord og grundvand 
Det vurderes, at vilkårene i virksomhedens øvrige miljøgodkendelser er dækkende 
for udvidelsen af detailpakkeriet.  
 
3.2.7 Til og frakørsel 
Det vurderes, at vilkårene i virksomhedens øvrige miljøgodkendelser er dækkende 
for udvidelsen af detailpakkeriet.  
 
3.2.8 Spildevand 
Danish Crown A/S har oplyst, at udvidelsen i detailpakkeriet kun vil forårsage en 
mindre stigning i spildevandsmængden. Herning Kommune oplyser dog, at 
slagteriet har problemer med at overholde vilkår for maksimalt indhold af fedt i 
spildevandet, og at det derfor kræver en nærmere dialog med slagteriet.  
 
Det er således en forudsætning for miljøgodkendelsen af udvidelsen i 
detailpakkeriet, at spildevandsforholdet er afklaret med Herning Kommune.  

 
3.2.9 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Danish Crown har fremsendt en kvantitativ beregning af, hvorledes de nye 
anlægsdele påvirker det samlede sikkerhedsniveau fra virksomheden. Beregningen 
viser, at isokurven for stedbunden individuel risiko på 10-6 pr. år flytter 20 meter 
længere mod vest. I forhold til det eksisterende niveau er der tale om en forøgelse 
på 7,5 %. Mod nord, øst og syd er der ingen forøgelse.  
 
Miljøstyrelsen er i øjeblikket i færd med at vurdere virksomhedens 
sikkerhedsdokument og det samlede risikobillede fra virksomheden, ligesom der 
arbejdes på at revidere reguleringsgrundlaget for ammoniakkøleanlæg. Det 
vurderes derfor, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere vilkår.  De nye 
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anlægsdele opstilles i overensstemmelse med kravene i standarden for sikkerheds- 
og miljøkrav til kølesystemer, EN378, og er således indrettet med højest mulige 
sikkerhedsniveau. Miljøstyrelsen vurderer således, at ændringen ikke 
repræsenterer en minimal forøgelse af risikoniveauet, men at ændringen i øvrigt 
ikke bidrager væsentligt til den samlede risiko fra anlægget.  

 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Herning Kommune har i forhold til miljøgodkendelse og VVM-screening af 

udvidelsen i detailpakkeriet udtalt, at der ikke forventes påvirkning af bilag 4 arter 

som følge af udvidelsen samt at udvidelsen er i overensstemmelse med 

lokalplanen. Vedrørende spildevand skriver kommunen:  

 

Virksomheden anfører at udvidelsen kun medfører en lille forøgelse af 

spildevandsmængden, og de mener derfor ikke kræver en ny 

spildevandstilladelse. 

Slagteriet har dog i dag problemer med at overholde grænseværdien for 

fedt i gældende spildevandstilladelse fra 2006. Det skal derfor undersøges 

nærmere hvilken betydning denne udvidelse får for netop dette krav. 

Derudover skal vi vide hvor meget spildevand der forventes afledt, og 

hvilke rengøringsmidler der forventes anvendt, før vi kan vurdere om det 

kræver en ny tilladelse 

 

Miljøstyrelsen forudsætter på den baggrund, at Danish Crown A/S afklarer 

spildevandsforholdet med Herning Kommune.  

 

Kommunen har ligeledes ikke haft kommentarer til supplement til ansøgningen af 

16. april 2013.  

 

Brand & Redning, Herning Kommune har udtalt, at de ikke har yderligere 

bemærkninger til udvidelsen end de, der er fremsendt den 26. juni 2013 i 

forbindelse med behandlingen af virksomhedens sikkerhedsdokument. Disse 

bemærkninger omhandler primært beredskabets dialog med virksomheden 

omkring beredskabsindsats og sikkerheden på ammoniakkøleanlægget.  

 

 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om miljøgodkendelse af detailpakkeriet har været annonceret på 

Miljøstyrelsens hjemmeside, www.mst.dk den 9. januar 2013.  

Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen. 

 
3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
Miljøgodkendelsen har været i høring hos virksomheden som en del af udkast til 

afgørelse om risikoaccept. Danish Crown A/S har den 26. september 2013 

fremsendt høringssvar vedrørende afgørelsen om risikoaccept. Der var i den 

forbindelse ikke anført kommentarer for så vidt angår miljøgodkendelsen af 

detailpakkeriet.  

 

Virksomheden har den 17. december 2013 igen tilkendegivet, at de ikke har 

kommentarer.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.  

 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og 

omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 

 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 2. juli 

2005 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne 

godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 

 

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 

på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 

 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af pkt. 6.4.a. i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1.  

 

4.1.3 BREF 
Virksomhedens aktiviteter er omfattet af BREF’en for slagterier og animalske 

biprodukter.  

 
4.1.4 Revurdering 
Godkendelsen af etableringen af detailpakkeriet vil blive revurderet i 

overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en 

miljøgodkendelse skal revurderes, når EU Kommissionen meddeler BAT-

konklusioner for virksomhedens hovedlistepunkt. På nuværende tidspunkt 

forventes BREF’en at blive taget op til revision i 2015.   

 
4.1.5 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 1, stk. 2, nr. 2b i Risikobekendtgørelsen på grund af 
virksomhedens oplag af ammoniak samt dens placering nær boligområder. 
Virksomheden er dermed kolonne-2 virksomhed og skal i henhold til § 4 
udarbejde og sende et sikkerhedsdokument til myndighederne. Der er foretaget en 
særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden 
etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Se i øvrigt pkt. 
3.2.9. 

 
4.1.6 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 7f, i VVM-bekendtgørelsen. Der er 
foretaget en VVM-screening af etableringen af detailpakkeriet, jf. Miljøstyrelsens 
afgørelse af 7. juni 2013.  

 
4.1.7 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af Natura 2000 områder, og er derfor ikke 
omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. 

 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelse fortsat: 
 
Revurderet miljøgodkendelse af 2. juli 2005 

 



   

 9

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Herning Kommune 

tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af 

spildvandet til det kommunale spildevandsrenseanlæg. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 

 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  
� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� 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 underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 17. januar 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 

Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 

noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 

stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 

begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 

godkendelsen. 
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Danish Crown A/S, Randers csn@danishcrown.dk, 

annj@danishcrown.dk, 

dc@danishcrown.dk,  

Danish Crown A/S, Herning clj@danishcrown.dk, 

saar@danishcrown.dk  

Herning Kommune  kommunen@herning.dk 

    lise.andersen@herning.dk  

Herning Kommunale Beredskab bermj@herning.dk  

    brand@herning.dk 

Sundhedsstyrelsen Nord  senord@sst.dk  

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland midtvestjylland@friluftsraadet.dk  
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse 
 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
 

Bilag E: Liste over sagens akter 
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Virksomheder 

J.nr. MST-1270-00792 

Ref. tasme 

Den 10. december 2013 

 
 

Bilag D: Lovgrundlag – Referenceliste 

Love  

Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 

Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 

Bekendtgørelser  

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 

(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1454 af 20. december 2012 med senere 

ændringer 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 

miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1309 af 18. 
december 2012 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere 
ændringer 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 

kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 2007 med 

senere ændringer 

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 

med senere ændringer 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  

Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 

Nr. 5/1999 om spildevandstilladelser 

Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 

Fra november 2004 – Håndbog om miljø og planlægning. 

Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 

Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 

Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
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Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra 
Miljøstyrelsen 

Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af miljøgodkendelser. 

Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen 

Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept 

Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU 

Arbejdsrapport nr. 4/2007 om vurdering af sundheds- og miljømæssige risici i 

forbindelse med gasudslip på risikovirksomheder 

BREF-noter  

Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best 
Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries. 
European Comission, May 2005. 

Andet materiale 

AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer (jan. 2006) 

Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 1985 

med ændringer af 13. oktober 1990. 

 

 

   

 

 

  

      

 

 

 



 

Bilag E:  
Liste over sagens akter 
 
Titel Brevdato 

VS: Udkast til miljøgodkendelse af detailpakkeri[7 vedhæftede filer]  18-12-2013 

Bilag E 18-12-2013 

Udkast til miljøgodkendelse af detailpakkeri[6 vedhæftede filer]  17-12-2013 

Danish Crown, Herning - beredskabsmyndighedens bemærkninger [1 vedhæftet fil] 17-12-2013 

Fremsendelse af udkast til miljøgodk. til DC  17-12-2013 

Høring af beredskabet  11-12-2013 

Høring i forbindelse med udvidelse af detailpakkeri på Danish Crown A/S, Herning[7 
vedhæftede filer]  

11-12-2013 

udkast til miljøgodkendelse  10-12-2013 

Bilag D  10-12-2013 

Bilag B  10-12-2013 

Bilag C  10-12-2013 

[1 vedhæftet fil]  13-09-2013 

SV: Høring vedrørende udkast til afgørelse om sikkerhedsniveau samt 
miljøgodkendelse for Danish Crown, Herning[3 vedhæftede filer]  

05-08-2013 

Mst-1272-00372/MST-1270-00792 Anmodning om udsættelse af frist samt møde [1 
vedhæftet fil]  

11-07-2013 

Høring vedrørende udkast til afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown, 
Herning[4 vedhæftede filer] 

05-07-2013 

Høring vedrørende udkast til afgørelse om sikkerhedsniveau for Danish Crown, 
Herning[4 vedhæftede filer] 

05-07-2013 

Høring vedrørende udkast til afgørelse om sikkerhedsniveau samt miljøgodkendelse 
for Danish Crown, Herning[6 vedhæftede filer]  

05-07-2013 

Notat N4.030.13 vedr. DC Herning - ekstern støj [1 vedhæftet fil]  03-05-2013 

Svar fra Herning Kommune vedr supplement til ansøgning: ingen kommentarer  02-05-2013 

Detailpak, Danish Crown, Herning [1 vedhæftet fil]  02-05-2013 

VS: Detailpak DC Herning[3 vedhæftede filer]  01-05-2013 

VS: Detailpak DC Herning  01-05-2013 

RE: Notat vedr. ekstern støj ammoniakanlæg og posekøl i detailafd. på DC Herning [1 
vedhæftet fil]  

23-04-2013 

SV: Notat vedr. ekstern støj ammoniakanlæg og posekøl i detailafd. på DC Herning [1 
vedhæftet fil]  

22-04-2013 

Supplerende støjdok: Notat vedr. ekstern støj ammoniakanlæg og posekøl i detailafd. 
på DC Herning [1 vedhæftet fil] 

19-04-2013 

Vedr forespørgsel om dispensation til natdrift [1 vedhæftet fil]  16-04-2013 

Detailpak DC Herning  16-04-2013 

Vedr forespørgsel om dispensation til natdrift [1 vedhæftet fil]  16-04-2013 

Telefon fra CSN vedr supplement til ansøgning med ønske om natdrift  16-04-2013 

Vedr.: SV: Bemærkninger i forbindelse med miljøgodkendelse af Danish Crown, 
Danmarksgade 22, 7400 Herning  

22-01-2013 

Bemærkninger i forbindelse med miljøgodkendelse af Danish Crown, Danmarksgade 
22, 7400 Herning [1 vedhæftet fil]  

22-01-2013 
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Kommunens bemærkninger i forbindelse med miljøgodkendelse af Danish Crown, 
Danmarksgade 22, 7400 Herning [1 vedhæftet fil]  

22-01-2013 

VVMscreeningsafgørelse  21-01-2013 

VVM-screeningsnotat, detailpakkeri, DC Herning  10-01-2013 

Høring af kommunen  10-01-2013 

Høring vedrørende udvidelse i detailpakkeri på Danish Crown A/S, Herning.  10-01-2013 

Høring vedrørende udvidelse i detailpakkeri på Danish Crown A/S, Herning.  10-01-2013 

Annoncering af ansøgning  09-01-2013 

Udskrift af annoncering på hjemmesiden  09-01-2013 

Støj detailpakkeri Herning  06-08-2012 

Kommunens videresendelse af VVM-anmeldelse, mindre produktionsændring Danish 
Crown Herning[5 vedhæftede filer]  

31-07-2012 

VS: VVM-anmeldelse, mindre produktionsændring Danish Crown Herning[6 
vedhæftede filer]  

17-07-2012 

Kvittering for ansøgning  17-07-2012 

Kvittering for ansøgning  17-07-2012 

SV: DC Herning, orientering om mindre udvidelse  13-07-2012 

DC Herning, orientering om mindre udvidelse[5 vedhæftede filer]  29-06-2012 
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