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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen Odense hermed at Danish Crown Esbjerg A/S i 
forbindelse med udskiftningen af 2 kølekondensatorer, kan modtage en 
tankbil med ca. 3.000 kg ammoniak.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven1. 
 
Vilkårsændringen 
Vilkår 25 i miljøgodkendelse af 17. oktober 2007 ændres midlertidig fra: 
 
Ammoniak til på-/efterfyldning af køleanlæg må ikke modtages i beholdere, 
der er større end 80 kg. Der skal føres journal over de modtagne mængder 
med datoangivelse. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden 
i 4 år. 
 
til: 
 
Slagteriet kan i forbindelse med udskiftningen af kølekondesatorerne mod-
tage ca. 3.000 kg ammoniak fra tankbil. 
 
Når anlægget er blevet påfyldt, skal der sendes en opgørelse over den på-
fyldte mængde. 
 
Sagens oplysninger 
Danish Crown Esbjerg A/S har ved brev af 2. februar 2011 søgt om ændring 
af, hvor store mængder ammoniak der må håndteres i forbindelse med på-
fyldning af deres køleanlæg. I vilkår 25 i virksomhedens miljøgodkendelse 
af 17. oktober 2007, står der beskrevet at slagteriet påfylder deres kølean-
læg med 80 kg´s ammoniak beholdere. 
 
Danish Crown Esbjerg har planlagt at udskifte 2 kølekondensatorer. Efter 
udskiftningen skal køleanlægget påfyldes ammoniak. Slagteriet har i forbin-
delse med udskiftningen af kølekondensatorerne valgt at køre ammoniak-
mængden ned til en minimumsmængde. Der sker derfor ikke en ændring i 
den samlede mængde af ammoniak på slagteriets køleanlæg.  
 
Miljøteknisk vurdering 
Danish Crown Esbjerg A/S er i henhold til risikobekendtgørelsen2, en risiko-
virksomhed da der er ca. 28,4 tons ammoniak på slagteriet samt mere end 
150 personer indenfor en radius på 300 meter. I slagteriets sikkerhedsdo-
kument dateret den 27. september 2007 er det beskrevet, hvordan der på-
fyldes ammoniak fra 80 kg´s beholdere til køleanlægget. 
 
I barrierediagrammet, som ligger til grund for den beregnede risiko på virk-
somheden, er der ikke taget højde for mængden af ammoniak i påfyld-
ningsbeholderen. Dermed er det ikke en sikkerhedsbarriere at påfyldnings-

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
2 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. 
december 2006, Bilag 1. pkt. 3. 
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beholderen kun indeholder 80 kg. De sikkerhedsforanstaltninger der er an-
ført i barrierediagrammet for påfyldningsscenariet er gældende for påfyld-
ning fra beholdere uafhængig af påfyldningsbeholderens størrelse. 
 
Konsekvensen ved et uheld ved påfyldning fra tankbil vil dog være større i 
forhold til påfyldning fra 80 kg´s beholdere, idet beskadigelse af tankbilen vil 
resultere i et væsentligt større udslip af ammoniak end hvis en ammoniak-
beholder bliver beskadiget. Til gengæld er risikoen for at beskadige en tank-
bil væsentlig mindre end risikoen for beskadigelse af en 80 kg´s beholder.  
 
Desuden vil en påfyldning med 80 kg´s beholdere, betyde en håndtering og 
tilkobling af ca. 38 flasker med ammoniak. Det betyder at sandsynligheden 
for udslip reduceres ved brug af tankbil. Da risikoen afhænger af både kon-
sekvens og sandsynlighed, vurderer Miljøstyrelsen Odense, at risikoen for 
et udslip ikke øges væsentligt ved påfyldning fra tankbil.  
 
En af de væsentlige uheld der kan forekomme med tankvognen, er en på-
kørsel af et andet køretøj. Det er derfor planlagt at påfyldningen af ammoni-
ak vil ske en søndag, så risikoen for påkørsel på slagteriets grund, er blevet 
minimeret. 
 
Denne vilkårsændring er gældende indtil 1. maj 2011. Hvis slagteriet frem-
over ønsker at påfylde ammoniak fra tankbil, skal sikkerhedsdokumentet 
revurderes.  
 
Udtalelse fra andre myndigheder 
Miljøcenter Odense har sendt ansøgningsmaterialet i høring hos henholds-
vis Esbjerg Kommune, Beredskabet og Politiet. Der er ikke indkommet be-
mærkninger til en midlertidig tilladelse til påfyldning af ammoniak.  
 
Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningsmaterialet har været annonceret i Esbjerg Ugeavis den 23. fe-
bruar 2011. Der er indkommet en bemærkning fra en borger med henvis-
ning til et formodet udslip af ammoniak i september 2010. Miljøstyrelsen 
Odense har taget kontakt til virksomheden, men kan konstatere, at der ikke 
i nævnte periode har været udslip fra virksomheden. Miljøstyrelsen Odense 
har endelig vurderet, at der ikke er en forøget risiko i forbindelse med på-
fyldning fra tankbil. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 23. 
marts 2011 og kan ses på www.mst.dk/annoncering. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
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 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 

 
Klagevejledning 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klagen sendes til Mil-
jøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
ode@mst.dk og skal være modtaget senest den 23. april 2011 inden kl. 
16.00. Miljøstyrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklage-
nævnet. 
 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage koster et gebyr på 
500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virk-
somheder, organisationer og offentlige myndigheder. De modtager en op-
krævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har mod-
taget klagen fra Miljøstyrelsen. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-
den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annoncer-
ingsdatoen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer 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 adgang til at ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

- Esbjerg Kommune, Miljøforvaltningen, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
raadhuset@esbjergkommune.dk 

- Esbjerg Kommune BRAND & REDNING, Torvegade 74, 6700 Es-
bjerg, brandogredning@esbjergkommune.dk 

- Syd – og Sønderjyllands Politi, Kirkegade 76, 6700 Esbjerg, 
sjyl@politi.dk  

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk 

 

mailto:ode@mst.dk
mailto:raadhuset@esbjergkommune.dk
mailto:brandogredning@esbjergkommune.dk
mailto:sjyl@politi.dk
mailto:syd@sst.dk
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- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 Køben-
havn 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 Eg-

tved, sn@dof-sydostjylland.dk 
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BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
 
 
Randers, den 2. februar 2011 
ANNJ 
 
 
 

Vedrørende påfyldning af ammoniak 
 
Som oplyst i mail den 10. januar 2011, planlægger Danish Crown i Esbjerg at skifte 
kølekondensatorer. Efter udskiftningen skal anlægget påfyldes ammoniak, idet an-
lægget har kørt med en minimumsmængde netop pga. den planlagte udskiftning. 
Mængden af ammoniak i anlægget øges altså ikke i forhold til den i sikkerhedsdo-
kumentet oplyste mængde. 
 
I den gældende miljøgodkendelse for Danish Crown Esbjerg fra 17. oktober 2007 
er der givet vilkår vedr. risiko/forebyggelse af større uheld på baggrund af DC Es-
bjergs sikkerhedsdokument af 27. september 2007. 
 
Vilkårene er: 
24. Slagteriet skal indrettes og drives som beskrevet i sikkerhedsdokument af 27. 

september 2007. 
25. Ammoniak til på-/efterfyldning af køleanlæg må ikke modtages i beholdere, der 

er større end 80 kg. Der skal føres journal over de modtagne mængder med 
datoangivelse. Journalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden i 4 år. 

26. Der skal årligt redegøres for mængden af påfyldt ammoniak på køleanlægget 
med angivelse af, hvorledes den erstattede mængde er bortskaffet. 

 
Da det drejer sig om påfyldning af ca. 3000 kg ammoniak, er det uhensigtsmæssigt 
at fylde på fra 80 kg’s flasker. Derfor søger Danish Crown Esbjerg dispensation for 
vilkår nr. 25. Påfyldningen ønskes foretaget fra tankbil.  
 
I sikkerhedsdokumentet fra 27. september 2007 er den beregnede risiko for påfyld-
ningsscenariet (appendiks D) svarende til acceptkriteriet. Der er i barrierediagram-
met, som ligger til grund for den beregnede risiko, ikke taget højde for mængden af 
ammoniak i påfyldningsbeholderen. Det er altså ikke i beregninger i sikkerhedsdo-
kumentet anført som en sikkerhedsforanstaltning, at påfyldningsbeholderen kun 
indeholder 80 kg. De sikkerhedsforanstaltninger (barrierer), der er anført i barriere-
diagrammet for påfyldningsscenariet er gældende for påfyldning fra beholdere uaf-
hængig af påfyldningsbeholderens størrelse. 
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Konsekvensen ved et uheld ved påfyldning fra tankbil vil dog være større i forhold 
til påfyldning fra ammoniakflasker, idet beskadigelse af tankbilen vil resultere i et 
væsentligt større udslip af ammoniak end, hvis ammoniakbeholdere beskadiges. Til 
gengæld skal der noget mere til at beskadige en tankbil, og et andet forhold, der 
skal tages i betragtning er, at hvis samme mængde skulle påføres med 80 kg fla-
sker, ville det betyde håndtering og tilkobling af ca. 38 flasker. Det vil sige, at sand-
synligheden for udslip reduceres ved brug af tankbil. Da risikoen afhænger af både 
konsekvens og sandsynlighed, vurderes det, at risikoen for udslip ikke øges væ-
sentligt ved påfyldning fra tankbil. 
 
Transporten af ammoniakken foretages af autoriseret fragtmand, der er underlagt 
reglerne i ADR-konventionen. Påfyldningen vil foregå en søndag, hvor der ikke er 
produktion og dermed ikke den normale trafik på fabriksområdet. Dette mindsker 
risikoen for, at tankbilen beskadiges. Det er et autoriseret kølefirma, der står for 
påfyldningen, og processen vil være overvåget ved placering af en operatør ved 
tankbilen og ved beholderen, hvortil der påfyldes, således at de kan reagere ved at 
lukke ventiler, hvis der skulle opstå en utæthed i slange eller tilkobling. Ammoniak-
ken tilføres anlægget vha. trykket i tankbilen, hvorefter det fordeles i anlæggene 
vha. pumper. Der er monteret kontraventiler ved påfyldningsstederne, der sikrer, at 
ammoniakken kun kan løbe ind i anlægget – ikke ud. Der er masker og handsker til 
rådighed for personalet. 
 
Som tidsplanen i øjeblikket ser ud, vil påfyldningen finde sted søndag den 13. marts 
2011 eller søndag den 20. marts 2011. 
 
Hvis I har brug for yderligere oplysninger, er I velkommen til at kontakte underteg-
nede. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
DANISH CROWN 
 
Anette Nymann Jensen 
Miljøkoordinator 
 

 
Danish Crown A/S, Marsvej 43, DK-8960 Randers SOE 
Phone: +45 89 19 19 19 
Direct: +45 89 19 12 46 
Mobile: +45 29 22 24 23 
Fax: +45 89 19 13 77 
E-mail: annj@danishcrown.dk
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