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Afgørelse om at Danish Crown Blans, Langbro 7, Blans, 6400 
Sønderborg ikke er omfattet af Miljøministeriets risikobekendt-
gørelse1. 
        
 
Miljøcenter Odense har den 5. januar 2010 modtaget anmeldelse af ammo-
niak køleanlægget på Danish Crown Blans jf. § 21 i bekendtgørelse 1666 af 
14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer (risikobekendtgørelsen) 
 
Afgørelse efter risikobekendtgørelsens § 1, stk. 4 
Miljøcenter Odense vurderer, at Danish Crown Blans ikke er omfattet risi-
kobekendtgørelsen. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
I risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2 nr. 2, litra b, fastlægges en særlig tær-
skelværdi på 5 tons for ammoniak i anlæg eller oplæg, der er mindre end 
200 m fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor 
mange mennesker opholder sig. En virksomhed bliver kun til en risikovirk-
somhed efter denne særregel, hvis begge forhold er opfyldt. 
 
Jf. Miljøstyrelsens fortolkningsbidrag af 27. august 2007 til risikobekendtgø-
relsen, skal et boligområde forstås som et område, hvor der opholder sig 
eller planlægges at opholde sig 150 personer eller mere. Som boligområde 
regnes også områder, som i kommune- eller lokalplan er udlagt til eller som 
faktisk anvendelse til boligområde eller sommerhusområde, eller blandet 
bolig- og erhvervsområde med overvægt af boliger. 
 
Institutioner skal forstås som typiske offentlige virksomheder som hospita-
ler, plejehjem, børnehaver, skoler og lignende med mindst 10 personer, 
som kræver særlig hjælp til at flytte sig. 
 
 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
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Femtonsreglen: 
Danish Crown har i marts 2007 anmeldte iht. Risikobekendtgørelsen deres 
ammoniak mængde i kølesystemet i Danish Crown Blans til 24,9 tons. 
 
På baggrund af branden i april 2007 og et ammoniakudslip den 29. juni 
2009, har virksomheden fået lavet en ny opgørelse af ammoniakmængden i 
deres køleanlæg. Denne opgørelse viser at der nu er ca. 40 tons ammoniak 
i anlægget. 
 
Virksomheden vurderer, at det primært skyldes at der ved genopbygningen 
af fabrikken er etableret et mere tidssvarende køleanlæg.  
 
Mængden af ammoniak overstiger dermed tærskelværdien på 5 tons. 
 
200 meter reglen og risikofølsom anvendelse: 
Indenfor en radius af 200 meter fra slagteriet, bor der 13 personer. Der er 
således ikke boligområder, eller anden arealanvendelse indenfor en radius 
af 200 m fra virksomheden, hvor det kan forventes, at 150 personer eller 
derover vil opholde sig. 
 
Idet begge forhold, i risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2, nr. 2 litra b, ikke er 
opfyldt for Danish Crown Blans, er virksomheden derfor ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Sønderborg ugeavis onsdag den 24. 
februar 2010. Og kan desuden ses på miljøcenterets hjemmeside 
www.blst.dk  
 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af: 

• Ansøgeren 
• Enhver der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Kommunalbestyrelsen 
• Sundhedsstyrelsen 
• Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. § 99 og § 100 i lovbekendt-
gørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse (miljø-
beskyttelsesloven) 

• Lokalforeninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål. 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk . Klagen 
skal være modtaget senest den 24. marts 2010 inden kl. 16.00. 
 
Miljøcenter Odense sender herefter klagen videre til Miljøklagenævnet 
sammen med det, materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 

 2 

http://www.blst.dk/
mailto:post@ode.mim.dk


Virksomheden får besked, hvis Miljøcenter Odense modtager en klage. 
 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen af denne afgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
Malene Jozeffa Sørensen  
72 54 84 07  
maljs@ode.mim.dk  
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