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 Danish Crown - Blans 
 Langbro 7B og 9   
 6400 Sønderborg  
  

 
 
 
 
 
 
      
Påbud om nyt støjvilkår.  
Danish Crown - Blans meddeles hermed påbud om nyt støjvilkår. Det nye 
støjvilkår omfatter støjgrænser ved Blans By samt midlertidig lempelse af 
støjgrænsen om natten ved nærmeste nabo. 
 
Påbudet gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41 b. 
 
Indkomne bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 4. september 2009 påbud om nyt støjvilkår. 
 
Vi har den 23. september 2009 modtaget bemærkninger fra Danish Crown 
Blans til påbudet. Danish Crown Blans fremfører ikke nye synspunkter end 
hvad der tidligere er blevet oplyst. 
 
Varslet har ligeledes været sendt i høring ved de berørte parter ved område 
R1. Der er i den forbindelse til Miljøcenter Odense blevet oplyst, at naboer-
ne synes, at virksomheden støjer meget, samt at en frist til 1.januar 2013 for 
overholdelse af de i dag gældende støjgrænser vurderes at være lang tid.  
  
Baggrund for påbudet. 
Danish Crown – Blans fik sin første miljøgodkendelse i 1975. Den seneste 
miljøgodkendelse har Sønderjyllands Amt meddelt den 18. januar 2000. 
Godkendelsen blev den 2. oktober 2006 revurderet af Sønderjyllands Amt 
med uændrede støjvilkår. 
 
I godkendelsen er der fastsat støjgrænser i punkterne R1 (nærmeste nabo) 
og R2 (i skel). Sønderjyllands Amt har vurderet, at der ikke vil opstå støjge-
ner ved nærmeste nabo (R1), og at der derfor ikke var behov for at fastsæt-
te støjvilkår ved Blans By, som er beliggende længere fra virksomheden. 
 
Danish Crown – Blans har den 16. februar 2009 fremsendt en støjrapport 
og efterfølgende den 7. maj 2009 fremsendt en støjhandlingsplan, der dan-
nede grundlag for drøftelser på mødet afholdt på virksomheden den 27. maj 
2009. 
 
Støjrapporten viste markante overskridelser af de fastsatte støjgrænser ved 
R1 om aftenen og om natten. 
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 Støjvilkår Målt støj 
 I skel (R2) Nærmeste bo-

lig (R1) 
Støjrapport 
(R1) 

Blans By* 
(R3) 

Man-fre kl. 6-
18 
Lørdag 6-14 

60 55  49 41 (45) 

Man-fre 18-22 
Lørdag 14-22 
Søn og hel-
ligdage 7-22 

60 45 49 40 (40) 

Alle dage 22-
6 
Søn- og hel-
ligdage 22 - 7 
 

60 40 49 41 (35) 

*Der har ikke været stillet vilkår for Blans By (R3), men Miljøcenter Odense 
har ved brev af 1. april 2009 oplyst, at det må forventes, der vil blive stillet 
vilkår om støjgrænser svarende til boligområde for åben og lav bebyggelse. 
De forventede støjgrænser for R3 er angivet i parentes. 
 
Ved brev af 7. maj 2009 foreslår Danish Crown – Blans en handlingsplan, 
der fokuserer på at overholde et kommende støjvilkår ved Blans By.  
 
Af det fremsendte materiale vurderes det, at den afledte effekt heraf vil væ-
re et støjniveau på ca. 43 dB(A) om natten i punkt R1. 
 
Danish Crown Blans udtrykte ønske om at få lempede støjgrænser ved R1, 
da virksomheden vurderede at det ville være dyrt at kunne overholde de 
gældende støjgrænser, ca. 3,2 mio kr. 
 
På mødet den 27. maj 2009 blev det fra Miljøcenter Odense tilkendegivet, 
at der i udgangspunktet ikke vil blive meddelt permanent lempede støjvilkår, 
men at støjgrænserne kan lempes i en periode, hvor virksomheden arbejder 
henimod, at de gældende støjgrænser kan overholdes. 
 
Ved brev af 26. juni 2009 har Danish Crown fremsendt supplerende oplys-
ninger og virksomheden har udtrykt ønske om en lempelse på 4 dB for R1 i 
natperioden.  
 
Danish Crown – Blans ønsker at foretage dæmpninger i to tempi, afslutten-
de i marts 2010. Dette vil give flg. resultat for støjniveauet om natten, jf. 
brev af 26. juni 2009. 
 R1 aften R1 nat R3 nat 
Nuværende 49,1 49,1 40,5 
Efter dæmpning, 
sommer 2009 

49 48,5 38 

Efter dæmpning, 
vinter 2010 

45 44 36 

Grænseværdi 45 40 35 
Ønsket lempelse 0 4 0 
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Af brev af 26. juni 2009 fremgår flg. pris pr. dB 
 
Dæmpning i R1 48-44 44-40 
Omkostning 665.000 2.595.000 
Kr/dB 166.000 650.000 
  
Miljøcenter Odense udbad sig flere oplysninger, som delvist er blevet frem-
sendt den 14. august 2009.  
 
Heraf fremgår det, at dæmpes støjbidraget i R3 ned til det forventede krav 
på 35 dB fra 36 dB vil det betyde en yderligere dæmpning i R1 på 0,5 dB. 
 
Danish Crown oplyste endvidere, at de vil arbejde på at dæmpe støjen suc-
cessivt i forbindelse med renovering og udskiftning samt at de sigter på at 
overholde gældende støjgrænser, når den nuværende miljøgodkendelse 
skal revideres, hvad de forventer skal ske i 2016. 
 
Miljøcenter Odense´s vurdering 
Miljøcenter Odense kan tilslutte sig tankegangen om, at der tages ud-
gangspunkt i kommende støjgrænser ved Blans By (R3). Af det fremsendte 
materiale den 7. maj 2009 (bilag 2) fremgår det, at omkostningerne ved at 
nå fra 36 dB(A) om natten til 35 dB(A) i Blans By vil være på niveau med 
omkostningerne pr. dB ved R1 i intervallet 48-44 dB(A). 
 
Miljøcenter Odense finder på den baggrund, at der for Blans By skal stilles 
vilkår om overholdelse af de vejledende støjgrænser svarende til boligom-
råde for åben og lav bebyggelse. 
 
Danish Crown – Blans har udtrykt ønske om en lempelse på 4 dB om natten 
i punkt R1 indtil 2016, hvor godkendelsen senest skal revurderes igen. 
 
Miljøcenter Odense er enig med Danish Crown i, at der kun skal gives en 
lempelse for R1 om natten. Miljøcenter Odense finder dog, at en lempelse 
indtil 2016 er for lang tid, også henset til at virksomheden siden 18. januar 
2000 har været bekendt med støjvilkåret.  
 
Miljøcenter Odense kan acceptere en lempelse for en kortere periode under 
forudsætning af at Danish Crown – Blans aktivt arbejder henimod at støj-
kravene skal overholdes. På mødet den 27. maj 2009 blev det af Danish 
Crown – Blans oplyst, at ved udskiftning af ventilatorer etc. bliver støjen 
inddraget som en vigtig parameter for valg af udstyr. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at en lempelse på 2 dB i en periode indtil 
2013 kan accepteres. Dette svarer til, at med inddragelse af usikkerheden i 
en evt. eftervisning af vilkåret, vil et støjniveau på 44 dB kunne accepteres. 
 
I forbindelse med partshøringen er der indkommet oplysninger om at Da-
nish Crown Blans vurderes til at støje meget samt at en frist indtil 1. januar 
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2013 vurderes at være lang tid, inden at støjniveauet kan overholde de i 
dag gældende støjgrænser. 
 
Miljøcenter Odense har på baggrund af den økonomiske redegørelse fra 
virksomheden delvist imødekommet virksomhedens ønske om at nedbrin-
gelse af støjen kan ske over en periode. Virksomhedens ønske om tidligst 
at have nedbragt støjen til overholdelse af de gældende støjgrænser i 2016 
vurderes at være uacceptabelt, henset til at støjgrænserne har været kend-
te siden år 2000 og at støjgenerne er om natten. Omvendt kan Miljøcenter 
Odense anerkende, at omkostningerne ved at nedbringe støjen til de i dag 
gældende støjgrænser er en udgift af en vis størrelse for virksomheden. 
Miljøcenter Odense vurderer derfor, at nedbringelse af støjen kan accepte-
res over en 3 årig periode.  
 
På baggrund af ovenstående meddeler Miljøcenter Odense at vilkår 8 i gæl-
dende miljøgodkendelse ændres til følgende ordlyd: 
 
Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i 
dB(A) må ved skel, nærmeste naboer og i Blans By ikke overskride følgen-
de: 
 
 I skel (R2) Nærmeste naboer 

(R1) 
Blans By (R3)* 

Man-fre kl. 
6-18 
Lørdag 6-14 

60 55  45 

     
Man-fre 18-
22 
Lørdag 14-
22 
Søn og hel-
ligdage 7-22 

60 45  40 

    
Alle dage 
22-6 
Søn- og hel-
ligdage 22 - 
7 
 

60 42 (indtil 1.1.2013) 
40 (efter 1.1.2013) 

35 

    
Maksimal 
værdi om 
natten 

< 70 55 50 
 

*R3: Lokalplanområdenr 8.3 og 38 533. 
 
Danish Crown – Blans skal inden 1. marts hvert år indsende en redegørelse 
for, hvilke tiltag der er foretaget/igangsat i det forgangne år for at reducere 
støjbelastningen. 
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Støjgrænserne ved Blans By skal være overholdt senest 1. april 2010, hvor 
der også skal være fremsendt dokumentation herfor. 
 
Klagevejledning 
Påbudet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• 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 meddelt Mil-
jøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, 
C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Kla-
gen skal være modtaget senest den 18. november 2009 inden kl. 16.00. Vi 
videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen 
og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbudet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbudet vil blive offentliggjort på www.blst.dk. 
 
Påbudet vil blive annonceret den 21. oktober 2009 i Sønderborg Ugeavis og 
vil endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
     
 
 
Heidi Clausen  
72548473  
hecla@ode.mim.dk  
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Kop til: 
 
Sønderborg Kommune 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Arbejdstilsynet, at@at.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
Georg August Hartmann, Langbro 4, 6400 Sønderborg 
Daniel Møller Berg Larsen og Susanne Møller Larsen, Langbro 3, 6400 Søn-
derborg 
Gitte Marcussen, Blansskovvej 18, 6400 Sønderborg 
Jens Jensen, Langbro 5, 6400 Sønderborg 
Bent Clausen, Langbro 2A, 6400 Sønderborg 
Lena Fink, Langbro 6, 6400 Sønderborg 
 
 


