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1. INDLEDNING 

Danish Crown Esbjerg, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg har den 8. april 
2010 sendt en ansøgning om ændrede lugtvilkår i forbindelse med opførel-
se af en 50 meter skorsten ved slagteriets destruktionshal. Der er den 19. 
maj 2010 holdt et møde mellem Danish Crown Esbjerg og Miljøcenter 
Odense omkring det fremsendte materiale. På mødet blev det aftalt at slag-
teriet skulle fremsende yderligere materiale. Dette er modtaget den 31. maj 
2010. 

Den 17. oktober 2007, blev Danish Crown Esbjergs miljøgodkendelse re-
vurderet. I den forbindelse valgte Miljøcenter Odense at følge BREF-
noterne som anbefaler, at slagterier indkapsler deres diffuse lugtkilder. I 
slutningen af 2009 var destruktionshallen blevet opført, og slagteriet fik ud-
ført lugtmålinger som beskrevet i miljøgodkendelsen af 2007. 

 
Der er lavet målinger på destruktionshallen samt på hele den øvrige virk-
somhed. Ud fra disse målinger er der lavet en teknisk/økonomisk redegø-
relse, som skulle danne grundlag for fastsættelse af de fremtidige lugtgræn-
ser på slagteriet. 
 
Der er fortaget en VVM-screening af skorstenen. Miljøcenter Odense har 
den. 4.august 2010 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om vilkårsændringer, 
revurderer Miljøcenter Odense hermed slagteriets lugtvilkår i forbindelse 
med opførelsen af et 50 meter højt afkast ved destruktionshallen. 
 
Nye vilkår for indretning og drift af destruktionshallen, vilkår A1 og A2, med-
deles efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven, vilkår A1 og A2 er retsbeskyttet i 8 
år. 
 
Ændring af lugtvilkår, vilkår B1 og B2, meddeles som påbud efter § 41, jf. § 
41 b, i miljøbeskyttelsesloven. Vilkår B1 og B2 er ikke retsbeskyttet. 
 
Vilkårene i denne afgørelse erstatter vilkår 9-12 i Revurdering af miljøgod-
kendelser samt tillægsgodkendelse til produktionsudvidelse, af 17. oktober 
2007.  
 
Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelsen af denne afgørelse. 
 
2.1 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår blev varslet den 25. juni 2010 overfor virksomhe-
den i form af udkast til afgørelse. Virksomheden har haft bemærkninger til 
enkelte punkter. Enkelte af bemærkningerne har Miljøcenter Odense taget 
til efterretning, men nedenstående har Miljøcenter Odense vurderet ikke 
skal ændres. 
 
Danish Crown Esbjerg har til afsnit 3.2.3: 
 ....der er ikke udført målinger på de diffuse kilder..... kommenteret at der 
bør tilføjes... fordi det ikke er teknisk muligt at fortage sådanne målinger. 
 
Det er valgt ikke at ændre på formuleringen, og gør opmærksom på at virk-
somhedens lugtbidrag gælder for hele virksomheden, og dermed også de 
diffuse lugtkilder.  
 
Danish Crown Esbjerg, har stillet spørgsmålstegn til, om nye vilkår ikke 
medfører en retsbeskyttelse på 8 år. 
 
MCO giver Danish Crown Esbjerg ret i at vilkårene vedrørende destruk-
tionshallen, vilkår A1 og A2 er nye, og disse meddeles efter § 33 i miljøbe-
skyttelsesloven. 
 
Lugtvilkår B1 og B2 er en revurdering af vilkårene for virksomhedens sam-
lede lugtbidrag. Vilkårene meddeles derfor efter § 41 i miljøbeskyttelseslo-
ven. Der er ingen retsbeskyttelse på disse vilkår.  
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2.2 Vilkår for revurderingen 
Indretning og drift af destruktionshallen 
A1 Skorstenen skal etableres som beskrevet i scenarie 7 i ansøg-

ningsmaterialet af 8. april 2010. Skorstenen skal etableres snarest 
og senest den 1. december 2010. 

 
A2 Dørene til destruktionshallen skal holdes lukkede, også under på-

læsningen. 
  
 Driften af destruktionshallen skal ske således, at lugtgenerne i om-

givelserne minimeres mest muligt. 
 
Lugt 

Lugtgrænse 
B1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 8 

LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv, samt offentlige formål 
og 10 LE/m3 ved erhvervsområder. 

 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

B2  Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 
skal dokumentere, at grænseværdien i vilkår C1 for lugt er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 
 
Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke 
afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal ud-
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føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50 %, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det geometriske gen-
nemsnit af måleseriens lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virk-
somheden. 

 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
I forbindelse med revurderingen i 2007, blev slagteriets lugtgrænser sat til 
5-6 LE/m3 i bymæssig bebyggelse, og 10 LE/m3 i erhvervsområder. Disse 
grænseværdier var dog kun gældende for punktkilder, d.v.s. lugt, der er 
opsamlet og udledt gennem afkast, og tog ikke hensyn til de diffuse lugtkil-
der. I forbindelse med revurderingen, argumenterede Danish Crown for at få 
højere lugtgrænseværdier i forbindelse med etableringen af destruktionshal-
len, hvor en del af de diffuse kilder skal indkapslet. Miljøcenter Odense 
valgte dog at vente med at ændre grænseværdien, til der forelå en tek-
nisk/økonomisk redegørelse.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Virksomheden er beliggende i et område hvor Byplanvedtægt 001 er gæl-
dende. Miljøcenter Odense har været i kontakt med Esbjerg Kommune, og 
der er ikke lokalplanændringer på vej for området. 
 
Danish Crown Esbjerg er beliggende ca. 2 km fra Natura-2000 området, 
vadehavet. Miljøcenter Ribe har haft ansøgningen til kommentering, og har 
vurderet at det nye lugtafkast ikke vil få nogen betydning for habitatområdet 
eller for nogen arter på habitatdirektivets bilag IV. 
 

 6 



3.2.2 Indretning og drift 
Virksomheden har ud fra fremsendte OML-beregninger dokumenteret, at de 
ved at opføre en 50 meter højt afkast, vil kunne overholde et vilkår på max. 
8 LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv, samt offentlige formål og 10 
LE/m3 ved erhvervsområder. Der er sat vilkår om at, skorstenen skal være 
etableret senest den 1. december 2010. 
 
For at minimere generne udenfor slagteriet, er det nødvendigt med en jævn-
lig rengøring af destruktionshallen. Destruktionsaffaldet skal desuden afhen-
tes hyppigt. Slagteriet har i det fremsendte materiale oplyst, at blød kategori 
III-affald bliver afhentet 3 gange om dagen, mens der afhentes kategori II-
affald 1 gang dagligt. Desuden afhentes der mave/tarmindhold til biogas 1 
gang dagligt. De oplyste afhentningshyppigheder er ud fra den nuværende 
produktion. Slagteriet forventer dog at gå ned i produktionsmængde. Det 
vides ikke på nuværende tidspunkt hvilken indflydelse det vil få på afhent-
ningshyppigheden.  
 
3.2.3 Lugt 
Da der tidligere har været problemer i forhold til lugt på Danish Crown Es-
bjerg, valgte Miljøcenter Odense i forbindelse med revurderingen af miljø-
godkendelsen i 2007, at stille vilkår om opførelse af en destruktionshal for at 
samle de kraftigst lugtende diffuse kilder i et afkast. Denne destruktionshal 
var færdig i slutningen af 2009.  
 
I samme revurdering, var der stillet vilkår om, at der skulle udtages og ana-
lyseres en række lugtprøver fra en interimistisk skorsten, når hallen var op-
ført. Ud fra disse resultater skulle der udarbejdes en teknisk/økonomisk re-
degørelse. Der er ikke udført målinger på de diffuse kilder inden de er ble-
vet indkapslet. 
 
I forbindelse med revurderingen i 2007, blev slagteriets lugtgrænser sat til 
5-6 LE/m3 i bymæssig bebyggelse, og 10 LE/m3 i erhvervsområder. Disse 
grænseværdier var dog kun gældende for punktkilder, d.v.s. lugt, der er 
opsamlet og udledt gennem afkast, og tog ikke hensyn til de diffuse lugtkil-
der. I forbindelse med revurderingen, argumenterede Danish Crown for at få 
højere lugtgrænseværdier i forbindelse med etableringen af destruktionshal-
len, hvor en del af de diffuse kilder skal indkapslet. Miljøcenter Odense 
valgte dog at vente med at ændre grænseværdien, til der forelå en tek-
nisk/økonomisk redegørelse.  
 
Miljøcenter Odense modtog den 8. april 2010 den teknisk/økonomiske re-
degørelse. Der er i redegørelsen lavet beregninger på et lugtbidrag på 10, 
9, 8, 7, 6, og 5 LE/m3. Virksomheden har valgt kun at regne på opførelse af 
en skorsten, og har ikke kalkuleret med andre rensemetoder. Der er i afsnit 
3.2.4 argumenteret for dette valg. 
 
 
Virksomheden har argumenteret for at få et vilkår på 10 LE/m3 på hele virk-
somheden. Slagteriet finder ikke, at der er tale om en lempelse ved at gå fra 
de nuværende 5-6 LE/m3 til de ønskede 10 LE/m3. Argumentet er blandt 
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andet, at tidligere diffuse lugtkilder, som har givet et betydeligt lugtbidrag til 
omgivelserne, nu er blevet gjort kontrollerbar. De udførte lugtmålinger indi-
kerer, at den diffuse lugt fra biprodukterne i perioder har medført et lugtbi-
drag langt større end 10 LE/m3. Slagteriet mener derfor, at de med en lugt-
grænse på 10 LE/m3 vil få en betydelig skærpelse af slagteriets lugtvilkår. 
 
Slagteriet har i deres redegørelse arbejdet ud fra 2 scenarier. Det ene sce-
narie er en ny skorsten på fællesafkastet, hvor der bliver lavet en rørforbin-
delse fra destruktionshallen til fællesafkastet. Det andet scenarie er at bibe-
holde det eksisterende fællesafkast, og så etablere en ny skorsten i forbin-
delse med destruktionshallen.  
 
Det eksisterende fællesafkast er i dag fuldt udnyttet for så vidt angår den 
luftmængde, der kan sendes igennem. Der er i forbindelse med fællesafka-
stet (scenarie 1) beregnet på at udskifte eksisterende afkast med en ny 
skorsten på mellem 30- 35 meter med en større diameter. Dette vil medføre 
at virksomhedens lugtbidrag vil kunne holde sig under 8-10 LE/m3 og prisen 
for dette vil være mellem 1,86 og 1,94 millioner. For at få lugtbidraget ned 
på under 5-7 LE/m3 kræves en skorstenshøjde på mellem 40-50 meter, og 
der skal i givet fald etableres et nyt skorstensfundament. Prisen på dette er 
mellem ca. 2,8 til 3,1 millioner. 
 
Det andet scenarie (scenarie 2) er at bibeholde det eksisterende fællesaf-
kast og så etablere en ny skorsten ved destruktionshallen. Denne metode 
medfører opførelsen af en 50 meter højt afkast – kan holdes lige over  godt 
7 LE/m3. Denne skorsten vil koste omkring 1,3 millioner. Der vil i praksis 
blive ledt dele af luften fra det eksisterende fællesafkast til det nye afkast. 
Dette vil medføre en reduktion i støj og energiforbrug.  
 
Miljøcenter Odense er enige med Danish Crown Esbjerg i, at der ud fra en 
proportionalitetsbetragtning bør opføres en 50 meter skorsten i forbindelse 
med destruktionshallen. Det kan ses, at der med metoderne fra scenarie 1 
og scenarie 2 til at nå 7 LE/m3 vil være en merudgift på ca. 1,5 millioner hvis 
scenarie 1 vælges. Miljøcenter Odense vurderer, at med en tilladelse til et 
lugtbidrag på max. 8 LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv, samt of-
fentlige formål og 10 LE/m3 ved erhvervsområder, vil naboerne til slagteriet 
mærke en væsentlig forbedring i lugtbidraget fra slagteriet. 
 
De udførte OML- beregninger er alle beregnet ud fra, at alle receptorhøjder 
er 1,5 m høje, og der er ikke taget hensyn til det noget højere byggeri om-
kring slagteriet.  
 
Virksomheden har ud fra de fremsendte lugtmålinger dokumenteret, at de 
kan overholde de max. 8 LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv, samt 
offentlige formål og 10 LE/m3 ved erhvervsområder, og Miljøcenter Odense 
ser derfor ingen grund til at tillade 10 LE/m3 i boligområder og blandet bolig 
og erhverv som slagteriet har ønsket. Miljøcenter Odense har desuden vur-
deret ud fra de indsendte oplysninger, som er nærmere beskrevet i afsnit 
3.2.4, om der er andre brugbare rensemetoder, men har vurderet at den 
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mest anvendelige metode er at opføre en skorsten i forbindelse med 
destruktionshallen. 
 
Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en ny lugtvejledning, og lugtvilkårene kan 
forventes taget op til ny revurdering, hvis der kommer ændringer i loven, der 
kræver dette. Det samme gør sig gældende hvis der kommer nye BREF-
noter. 
    
3.2.4 BAT 
Der er i det fremsendte materiale omtalt kemisk rensning, afbrænding af 
luften, biofilter samt opsætning af en skorsten. 
 
Kemisk rensning: ved en kemisk rensning vil der blive anvendt kemikalier, 
som vil medføre en del kemikalieaffald. Det er desuden også en metode der 
er meget energikrævende. Miljøcenter Odense vurderer på det grundlag, at 
det ikke er en egnet rensemetode.  
 
Afbrænding af luften: Der har været tale om muligheden for at afbrænde 
luften, både på afkastet fra destruktionshallen samt på slagteriets fællesaf-
kast. Dette vil kræve en opvarmning til ca. 850 ◦C, en metode der kræver 
meget energi. Da virksomheden allerede genanvender overskudsvarmen 
fra køleanlæg samt fra svideovnen, er det ikke muligt også at anvende den 
producerede overskudsvarme, som vil blive dannet ved afbrændingen af 
luften. En termisk afbrænding fungerer bedst ved afkast med en lille luft-
mængde. Der vil for begge afkast være tale om en stor luftstrøm, og der-
med vil metoden ikke være optimal. Miljøcenter Odense vurderer på dette 
grundlag, at det ikke er en egnet rensemetode. 
 
Biofilter: Miljøcenter Odense har bedt Danish Crown redegøre for mulighe-
den for at anvende et biofilter på fællesafkastet, og dermed få det samlede 
lugtbidrag længere ned. Problemerne med et biofilter er, at med de luft-
mængder der skal igennem filteret skal det have en dimension på 27 x 27 
meter hvilket er urealistisk på slagteriet. Desuden, vil der være risiko for at 
mikroorganismerne vil gå i dvale, når der ikke er produktion, og dermed ikke 
er tilstrækkelig effektive når der så kommer gang i produktionen igen. Det er 
desuden en meget dyr løsning. 
Miljøcenter Odense vurderer på dette grundlag, at det ikke er en egnet ren-
se metode. 
 
Skorsten: Danish Crown Esbjerg er kommet med flere forslag til opsætning 
af en skorsten. Der er lavet beregninger både på et nyt fællesafkast, samt 
en særskilt skorsten i forbindelse med destruktionshallen. 
 
De teknisk/økonomiske beregninger viser, ud fra proportionalitetsprincippet, 
at man vil få mest miljø for pengene ved at opføre en skorsten i forbindelse 
med destruktionshallen.  
 
3.2.5 Diffuse lugtkilder 
Efter at havde indkapslet de diffuse lugtkilder fra destruktionsaffaldet, vil 
slagteriets fortsatte diffuse lugtkilder være svinebilerne ind til slagteriet, og 
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bilerne fra DAKA, der afhenter destruktionsaffaldet. Al trafik af lastbiler fore-
går gennem udkørslen til Exnersgade, i stedet for som tidligere af Gammel-
by Ringvej, hvor der var flere personer der blev generet af grisetransporter-
ne. Aflæsningen af svin foregår i dag i en aflukket aflæsningshal. Efter af-
læsning tørskrabes bilerne, inden de køres til vaskepladsen, dette også for 
at minimere den diffuse lugt. Der er i revurderingen fra 17. oktober 2007, 
stillet vilkår om tørskrabning af grisetransporter.  
 
3.2.6 Bedst tilgængelige teknik 
I henhold til BREF-noterne anbefales det, at lugt bekæmpes ved selve kil-
den. I slagterier gøres dette ved at indkapsle lugtkilderne. Desuden anbefa-
les der en hyppig afhentning af destruktionsaffaldet. Derudover er der ikke 
flere metoder, som BREF-noterne anbefaler. Der er dog beskrevet flere 
forskellige metoder til bekæmpelse af lugt. Disse metoder er der gjort rede 
for i afsnit 3.2.4. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Esbjerg Ugeavis og kan ses 
på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
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 kla-

geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
Nye og ændrede vilkår kan påklages. En eventuel klage skal være skriftlig 
og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens boulevard 40, 5220 Oden-
se eller post@ode.mim.dk . Klagen skal være modtaget senest den 1. sep-
tember 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Mil-
jøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.2 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Esbjerg Kommune, Miljøforvaltningen, Torvegade 74, 6700 Esbjerg,  
raadhuset@esbjergkommune.dk 
 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe,  
syd@sst.dk 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø,  
dn@dn.dk  
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk 
 
Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V,  
natur@dof.dk 
 

Dansk Ornitologisk forening, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, 
sn@dof-sydostjylland.dk 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
Miljøcenter Odense 
Att. Malene J Sørensen 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
 
Randers den 7. april 2010 
CSN 
 
 
Fremtid lugtgrænseværdi for DC Esbjerg. 
 
Sagens baggrund: 
 
I forbindelse med den seneste revision af slagteriets miljøgodkendelse (da-
teret den 15. oktober 2007) blev der ikke fastlagt et endeligt lugtvilkår. Det 
skyldes, at det i godkendelsen er et krav, at der skal etableres en hal for 
animalske biprodukter (herefter benævnt ”destruktionshal”). Derved bliver 
en tidligere diffus lugtkilde gjort kontrollerbar og denne lugtkilde vil derfor nu 
skulle medregnes ved opgørelsen af slagteriets samlede lugtbidrag i omgi-
velserne. 
 
Det nugældende lugtvilkår fastsætter en lugtgrænse på højst 5 LE/m3 fra de 
hidtidige faste lugtkilder. Denne grænseværdi har været gældende siden 
august 2000, hvor Ribe Amt ændrede det lugtvilkår, der havde været gæl-
dende siden april 1990. Det oprindelige lugtvilkår fra 1990 lød på 5 LE/m3 
fra alle slagteriets kilder, uanset om det var diffuse eller faste kilder. Æn-
dringen i 2000 blev gennemført, fordi der ikke fandtes tekniske muligheder 
for at eftervise et vilkår der også omfattede diffuse kilder. 
 
På grund af stor usikkerhed om størrelsen på lugtbidraget fra den nye 
destruktionshal blev fastlæggelsen af det fremtidige lugtvilkår udskudt ved 
revisionen i 2007, indtil destruktionshallen var etableret og der var foretaget 
lugtmålinger på såvel hallen som slagteriets øvrige kilder. 
 
I vilkår nr. 12 i slagteriets gældende miljøgodkendelse stilles der krav om, at 
slagteriet på baggrund af disse lugtmålinger skal fremsende en tek-
nisk/økonomisk redegørelse til tilsynsmyndigheden. Redegørelsen skal om-
fatte mulighederne for at overholde lugtgrænseværdier på hhv. 10 – 9 – 8 – 
7 – 6 og 5 LE/m3 i omgivelserne.  
 
På baggrund af denne redegørelse vil MCO fastlægge det fremtidige lugtvil-
kår for Danish Crown Esbjerg.  
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Uanset hvilken lugtgrænseværdi der bliver gældende i fremtiden er det Da-
nish Crowns klare overbevisning, at slagteriets naboer vil opleve en væ-
sentlig forbedring af lugtforholdene i det tidsrum, hvor der afhentes bipro-
dukter. 
 
Teknisk/økonomisk redegørelse: 
 
Destruktionshallen er nu etableret og taget i brug med en midlertidig skor-
sten til ventilations-afkastet. Skorstenen er ført til ca. 16 m. højde over ter-
ræn. 
 
Der er udført de ønskede lugtmålinger på såvel destruktionshallen som på 
slagteriets øvrige faste lugtkilder. Lugtmålingerne på destruktionshallen er 
udført samtidig med at der sker afhentning af det såkaldte ”blød kategori III- 
affald” da det er denne biproduktstype der erfaringsmæssigt afgiver mest 
lugt når det tømmes fra silo til lastbil. Tidsforbruget ved en sådan afhentning 
af biprodukter er under en halv time. 
 
Lugtmålingerne på de øvrige lugtkilder er udført under normal drift og der er 
i forbindelse med målingerne ført kontrol med driftsforholdene. 
 
Med baggrund i de udførte målinger er der af Slagteriernes Forskningsinsti-
tut (nu Teknologisk Institut) udført OML-beregninger af lugtspredningen ved 
den nuværende situation (med den midlertidige skorsten) samt på de af 
MCO ønskede scenarier. OML-beregningerne er vedlagt som bilag nr. 1 til 
bilag nr. 8. 
 
Målingerne og OML-beregningerne bekræfter, at det er et væsentligt diffust 
lugtbidrag der ”lægges oveni” bidraget fra de hidtidige faste lugtkilder. Ved 
den nuværende situation forekommer der således et lugtbidrag fra destruk-
tionshallen på op til ca. 45 LE/m3 i forbindelse med afhentning af biproduk-
ter. (bilag 8). 
 
I det følgende skema er det beskrevet hvilke tiltag der er nødvendige for at 
opnå de forskellige lugtgrænseværdier.  
 
Det skal her fremhæves, at den nuværende skorsten – kaldet fællesaftræk 
– er fuld udnyttet for så vidt angår den luftmængde der kan sendes igennem 
den. Det er ikke energiøkonomisk eller støjmæssigt forsvarligt at presse 
mere luft igennem den, og der er derfor regnet med en skrotning af den ek-
sisterende skorsten og etablering af en ny med større diameter.  
 
Dette indebærer at der ved flere af scenarierne også skal etableres et helt 
nyt skorstensfundament idet det eksisterende er dimensioneret til den eksi-
sterende skorstens diameter og højde. 
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De nævnte priser er overslagspriser indhentet fra entreprenør og skorstens-
fabrikant. 
 
Beregnet 
lugt-
bidrag. 
LE/m3  

Bilags-
henvisning. 

Kort beskrivelse af nød-
vendige tiltag. 

Prisoverslag for 
gennemførelse. 

10 1 Ny skorsten med større 
diameter, 30 m høj. Rør-
forbindelse fra destruk-
tionshal til fællesafkast 

1.855.000 kr. 

9 2 Ny skorsten med større 
diameter, 33 m høj. Rør-
forbindelse fra destruk-
tionshal til fællesafkast 

1.935.000 kr. 

8 3 Ny skorsten med større 
diameter, 35 m høj. Rør-
forbindelse fra destruk-
tionshal til fællesafkast 

1.935.000 kr.  

7 4 Nyt fundament til større 
skorsten. Ny skorsten med 
større diameter, 40 m høj. 
Rørforbindelse fra destruk-
tionshal til fællesafkast 

2.810.000 kr. 

6 5 Nyt fundament til større 
skorsten. Ny skorsten med 
større diameter, 45 m høj. 
Rørforbindelse fra destruk-
tionshal til fællesafkast 

2.935.000 kr. 

5 6 Nyt fundament til større 
skorsten. Ny skorsten med 
større diameter, 50 m høj. 
Rørforbindelse fra destruk-
tionshal til fællesafkast 

3.065.000 kr. 

7* 7 Separat skorsten – 50 m 
høj – ved destruktionshal. 
Skorstensfundament og 
tilslutning. Eksisterende 
fællesafkast bibeholdes 

1.275.000 kr. 

 
* I dette scenarie bibeholdes det eksisterende fællesaftræk på 45 m højde 
og der etableres en særskilt skorsten på 50 m for destruktionshallen. I prak-
sis vil dele af luften der i dag føres til fællesafkastet blive flyttet til denne 
skorsten for at aflaste fællesafkastet og dermed reduceres energiforbrug og 
støj. 
 
Det er undervejs i forarbejdet til denne teknisk/økonomiske redegørelse 
fravalgt at undersøge forskellige renseteknikker nærmere. Det skyldes to 
forhold. 
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1. Bidraget fra de ”gamle” faste lugtkilder bidrager med omkring 5 
LE/m3 (lidt over og lidt under i to forskellige målinger). Det betyder, 
at et lugtrenseanlæg på destruktionshallen skal have en renseeffekt 
på 100 % for at undgå etablering af en skorsten som supplement. 

 
2. Et scrubberanlæg til den aktuelle luftmængde (20.000 m3 /time) ko-

ster i størrelsesordenen 1 million kr. i etableringsomkostning. Hertil 
skal lægges en løbende omkostning til kemikalier og til tilsyn og ved-
ligehold, ligesom der må forventes et miljømæssigt uhensigtsmæs-
sigt forbrug af natriummhypoklorit og natriumhydroxyd i scrubberen. 
Derved skabes en ny miljøpåvirkning. 

 
Som nævnt indledningsvis har lugtmålingerne vist, at det er ret betydelige – 
men kortvarige - diffuse lugtemissioner, der nu er bragt under kontrol. Det 
betyder som tidligere nævnt, at uanset at der fastsættes en lugtgrænsevær-
di, der er højere end den nugældende på 5 LE/m3 vil slagteriets omgivelser 
opleve en væsentlig reduktion i lugtbidraget i forbindelse med biproduktaf-
hentning. 
 
Det betyder også, at der i praksis vil ske en betydelig skærpelse af slagteri-
ets lugtvilkår hvis den hidtidige grænseværdi fastholdes. Det skyldes, at den 
hidtidige grænseværdi er relateret til en række klart definerede afkast der 
fandtes på det tidspunkt, hvor grænseværdien blev fastsat. 
 
Det er Danish Cowns opfattelse, at den teknisk/økonomiske redegørelse 
entydigt peger på løsningen med en separat 50 m skorsten ved destrukti-
onsbygningen som den mest hensigtsmæssige løsning. En sådan skorsten 
giver beregningsmæssigt et samlet lugtbidrag fra alle fast lugtkilder på mak-
simalt 7 LE/m3. Det skal bemærkes, at et lugtbidrag på 7 LE/m3 er det mak-
simale der forekommer i løbet af et år, og dette kun såfremt de meteorologi-
ske forhold, der betinger dette, falder sammen med det korte tidsrum hvor 
der sker afhentning af de aktuelle biprodukter. 
 
Danish Crown finder – som mange gange tidligere anført – at det er me-
ningsløst at fastsætte et lugtvilkår på eksempelvis 7 LE/m3. At skelne mel-
lem 5-6-7 o.s.v. lugtenheder antyder, at man kan betragte lugt som en nøje 
defineret størrelse, hvor en grænseværdi kan fastlægges med flere bety-
dende cifre. Dette er ingenlunde tilfældet, og Metodeblad nr. 13 angiver da 
også en usikkerhed - alene på prøveudtagning og analyse - der i bedste 
fald ligger i intervallet -54 % til + 117 %. Hertil skal lægges den store usik-
kerhed der naturligt findes i den efterhånden bedagede OML-model og de 
klimadata der indgår i denne. 
 
Disse usikkerheder betyder, at det på ingen måder er sikkert, at en fremtidig 
kontrolmåling og 
-beregning vil vise, at en lugtgrænse på 7 LE/m3 vil være overholdt, selvom 
den faktiske lugtemission måtte være den samme som ved de allerede 
gennemførte målinger. 
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Danish Crown finder derfor, at det eneste rigtige er at fastsætte lugtvilkåret 
til ikke under 10 LE/m3. 
 
Vi ser frem til en snarlig afgørelse fra MCO, så vi kan komme i gang med de 
fornødne tiltag og de nuværende lugtforhold omkring slagteriet derved for-
bedres. 
 
Vi deltager naturligvis gerne i et møde om sagen, såfremt MCO finder be-
hov herfor. 
 
 
Med venlig hilsen  
Danish Crown 
 
 
____________________ 
Claus Skodborg Nielsen 
Miljøkoordinator. 
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Bilag B: Lovgrundlag - Referenceliste 
Lbk. 1757 af 22. december 2006 Bekendtgørelse af lov om miljøbe-

skyttelse  
 

Bekg. 1640 af 13. december 2006 Bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomheder 
 

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Malene Jozeffa Sørensen  
72 54 84 07  
maljs@ode.mim.dk  
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