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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af salteri og nyt 
emballagelager på Danish Crown Blans. 
 
Miljøcenter Odense har den 21. juni 2010 modtaget ansøgning fra Danish 
Crown Blans om etablering af salteri og ny emballagelager.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Da Danish Crowns fabrik i Rødding skal lukke, ønsker Danish Crown at 
overflytte salteriet herfra til Blans. Det er planlagt, at det nuværende fryse-
hus, med tilhørende maskinstue og øvrige tekniske anlæg skal nedlægges i 
Blans. I de tomme lokaler skal salteriet etableres.  
 
Der er planlagt at opstille 2 udendørs tanke – hver på 30 t tør salt samt 4 
indendørs saltlagetanke hver på 10 m3, eventuelt spild vil blive ledt til rens-
ningsanlægget. To af de indendørs tanke er kølede. Der etableres desuden 
en mindre indendørs ukølet saltlagertank, som skal anvendes til genbrug af 
spildlage. 
 
Der er planlagt at etablere et frostfrit emballagelager på 300 m2, som skal 
placeres vest for slagteriet. 
 
Salteriet vil i de første par uger i forbindelse med opstarten køre i 2 holddrift. 
Derefter i 1. holddrift. Driftstiderne vil være indenfor det samme tidsrum som 
allerede er gældende hos Danish Crown Blans. 
 
Der vil i forbindelse med overflytningen fra Rødding også blive overflyttet en 
ekstra skærelinie, som skal etableres i slagteriets eksisterende udbenings-
afdeling. Der er ikke planlagt yderligere slagtninger. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Slagteriet har den 13. februar 2009 fået udarbejdet en støjrapport af Carl 
Bro Acoustica. Denne rapport viste at slagteriet ikke kan overholde deres 
støjgrænser, der er derfor igangsat en handlingsplan for støjdæmpning. 
 
Det er oplyst af slagteriet, at der i forbindelse med ophør af frysehusaktivite-
terne, blive fjernet flere betydende støjkilder. Slagteriet har garanteret at, 
det nye tekniske anlægs støjkilder har en kildestyrke der ligger under kilde-
styrkerne for de anlæg der fjernes. Samlet vil støjen fra slagteriet blive 
mindsket. 
 
Der vil blive anvendt en mindre mængde vand til saltlagen, samt vand til 
rengøring af produktionslokalerne. Sønderborg Kommune har med brev af 
21. juni 2010 oplyst at så længe slagteriet fortsat sikrer, at udlederkravene i 
udledningstilladelsen overholdes, ser de ingen problemer i at slagteriet får 
en tilladelse til at etablere salteriet i Blans.  
 
Der vil ske en forøgelse af affaldsmængderne, i form af knogler og afpuds, 
og plast fra pakkemaskinerne. 
 
Slagteriet Danish Crown Blans er ikke en risikovirksomhed, dette har Miljø-
center Odense afgjort den 24. februar 2010. Der vil i forbindelse med etab-
leringen af salteriet, ske en reduktion i mængden af ammoniak på 0,7 tons, 
således at den samlede ammoniakmængde vil være på 39 tons i alt.  
 
Miljøcenterets vurdering 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Miljøcenter Odense, at 
ændringerne vil medføre ubetydelige ændringer af slagteriets udsendelse af 
forurening til omgivelserne, i form af støj, spildevand eller affald. Ændrin-
gerne i driftsforholdene vurderes til at kunne indeholdes i den gældende 
godkendelse af 18. januar 2000, revurderet 2. oktober 2006. 
 
VVM – afgørelse 
Etableringen af salteriet og emballagehallen, er omfattet af VVM – bekendt-
gørelsen, og der er udarbejdet en VVM – screening af projektet. Vurderin-
gen af VVM - screeningen er, at projektet ikke vil have en væsentlig påvirk-
ning på miljøet. VVM – afgørelsen vil blive annonceret den 1. september 
2010 i Sønderborg Ugeavis.  
 
Klagevejledning offentliggørelse 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 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 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
 
Afgørelsen vil blive annonceret i Sønderborg Ugeavis den 1.september 
2010 og på www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim. Klagen skal 
senest være modtaget den 29. september 2010 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen 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 afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 
 
Malene Jozeffa Sørensen 
72 54 84 07 
maljs@ode.mim.dk 
 
 
Kopi til:  
Danish Crown - Blans 
Sønderborg Kommune, Rådhuset, post@sonderborg.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk.  
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk.  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk.  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; 
kreds@friluftsraadet.dk.  
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