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Afgørelse om at etablering af fjerkræslagteri i eksisterende 
bygninger på adressen Skanderborgvej 19, 8751 Gedved
ikke er VVM-pligtigt

Miljøstyrelsen har den 13. juli 2012 modtaget jeres reviderede 
anmeldelse via Horsens kommune om etablering af fjerkræslagteri i 
eksisterende bygninger på adressen Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.

Afgørelse
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er 
VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i 
VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov 
om planlægning.

Screeningen viser, at det anmeldte projekt ikke vurderes at bidrage til 
en væsentlig forøgelse af forureningsmængden i området omkring 
virksomheden.

Miljøstyrelsen konkluderer, på det foreliggende grundlag, at det 
anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt. 

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om 
at projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan 
træffe afgørelse i sagen.

Sagens oplysninger
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.

Etablering af fjerkræslagteri i eksisterende lokaler på Skanderborgvej 
19, 8751 Gedved er omfattet af bilag 2, punkt 7f i nævnte 
bekendtgørelse.

mailto:bkje@alectia.com
mailto:hqja@alectia.com
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Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Horsens Kommune og 
nærmeste naboer til Skanderborgvej 19, 8751 Gedved i forbindelse 
med det originalt anmeldte projekt af den 13. april 2012. Der er 
senere indsendt et revideret projekt den 13. juli 2012. 

Der har ikke været fortaget en fornyet høring af nærmeste naboer, 
idet ændringen af projektet er en tilretning, som er i overensstem-
melse med de punkter i anmeldelsen som både kommunen og en 
enkelt nabo har haft bemærkninger til. 

Horsens Kommune har udtalt, at anvendelse af arealet til 
fjerkræslagteri er i overensstemmelse med lokalplan for området, og 
ikke er i konflikt med den netop vedtagne helhedsplan for området. 

Der har været en enkelt kommentar fra en nabo angående 
støjgrænser i den gældende lokalplan. Dette punkt er blevet ændret i 
den reviderede anmeldelse, således at støjgrænserne er i 
overensstemmelse med lokalplanen. 

Kommunen oplyser, at der ikke er kendskab til bilag IV-arter inden 
for det område, der kan påvirkes af projektet. 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på nærmeste Natura 2000-område nr. 54, 
Yding Skov og Ejer skov som ligger ca. 6,4 km fra virksomheden, jf. 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke 
Natura 2000-områder væsentligt eller bilag IV-arter.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I 
har beskrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte 
ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om 
ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt 
miljøgodkendelse til at påbegynde det anmeldte projekt, bør I 
foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen 
fortsat er til stede. 
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Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 20. juli 2012.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt 
angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 
§§ 58 og 59.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage 
skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 
2400 København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en 
klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 
3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren 
på gebyret. Klagen afvises ved for sen betaling. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret 
er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist 
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Anne Mette Kloster
Biolog, Cand. scient. 
72 54 43 74
amklo@mst.dk

Tanja Smetana
Biolog
72 54 44 42
tasme@mst.dk

Bilag: VVM-screeningsskema

mailto:tasme@mst.dk
mailto:amklo@mst.dk
http://www.nmkn.dk/
mailto:nmkn@nmkn.dk
http://www.mst.dk/
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Kopi til:
Sendt pr e-mail den 20. juli 2012: 
-Horsens Kommune: horsens.kommune@horsens.dk; 
hpw@horsens.dk
-Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Sendt pr post den 18. juli 2012: 
-Skanderborgvej 18. Per Eriksen, 8751 Gedved
-Skanderborgvej 19c. Aksel Christiansen og Gerda Grotkort -
Christiansen, 8751 Gedved
-Skanderborgvej 21. Kim Rasmussen, 8751 Gedved
-Skanderborgvej 23. Stefan Johan Christiansen, 8751 Gedved
-Skanderborgvej 25. Gert Sørensen, 8751 Gedved
-Engvej 4. Finn Skjoldborg, 8751 Gedved
-Andelsboligforeningen Odinsgaard
Spedalsø Torv 4, 1. sal
8700 Horsens. 
-FIH ERHVERVSBANK A/S, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø

mailto:dn@dn.dk
mailto:hpw@horsens.dk
mailto:horsens.kommune@horsens.dk


Bilag A      Skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed

Basis oplysninger Tekst

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Etablering af fjerkræslagteri I eksisterende slagteribygninger på adressen Skanderborgvej 19, 8751 Gedved. 

Navn og adresse på bygherre Aps nr. 1234 af 29.10.2007, c/o MT JENSEN, Lucernevej 16, 9670 Løgstør

Bygherres kontaktperson og telefonnr. ALECTIA, Bo Koue Jensen eller Hanne Quvang Jacobsen, Skanderborgvej 190, 8260 Viby J, 4075 1418 eller 2713 8040

Projektets placering Skanderborgvej 19, 8751 Gedved

Projektet berører følgende kommuner Horsens Kommune

Oversigtskort i målestok
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Kortbilag 
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Forholdet til VVM reglerne Ja Nej

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010

X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010

x Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes.

Bilag 2, pk. 7 f.(levnedsmiddelindustri- slagterier) 

Ikke 

relevan

t

Ja Bør 

undersøges

Nej Tekst

Anlæggets karakteristika:

1. Arealbehovet i ha: Fjerkræslagteriet indrettes i eksisterende slagteribygninger, hvor der tidligere har været 

fjerkræslagteri med drift indtil 2006/2007. Ejendommen har et grundareal på 17.194 m2. 

2. Er der andre ejere end Bygherre?: X FIH erhvervsbank A/S er ejere af anlægget på nuværende tidspunkt. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 Det bebyggede areal udgør 6.831 m2. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: Bygningshøjder fra 3,7 til 7,8 m. Den højeste skorsten er 10 m. Kommunen oplyser i 

høringssvar af 23. april 2012, at anvendelsen til fjerkræslagteri er i overensstemmelse med 

den gældende lokalplan for området. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af: 
  
   Råstoffer – type og mængde:
   
   Mellemprodukter – type og mængde: 
  
   Færdigvarer – type og mængde: 

Fyringsolie til varmeanlæg forventes opbevaret I eksisterende olietank eller alternativt I nye 

olietanke. Der forventes et forbrug på 20 tons om året.  

Desinfektions og rengøringsmidler

Olier til produktionsanlæg

Kemikalier til vand og dampanlæg

Reagenser til laboratoriet. 

Opbevares i egnede lokaler eller i nærheden ad forbrugsstedet med mulighed for opsamling 
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af eventuelt spild. 

Køleanlægget indeholder ca. 1.500 kg ammoniak. I forbindelse med at der sker svind fra 

anlægget ved diffusion og vedligehold, bliver anlægget efterfyldt via flasker. Der forventes et 

forbrug på ca. 350 kg pr år. 

Færdigvarer i form af kylling: 25.000 tons færdigvarer pr år. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: Ingen strækningsanlæg

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg: Ingen strækningsanlæg

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde:

   I anlægsfasen:

   I driftsfasen:

Ikke behov i anlægsfasen, idet virksomheden skal køre videre i eksisterende bygninger.  Det 

forventes ikke, at der bliver brug for større mængder råstoffer i form af sand og grus i 

forbindelse med renovering af eksisterende bygninger og omgivelser. 

Der skal anvendes fyringsolie og naturgas til opvarmning og damp. Forbruget af olie, ca. 20 

tons pr år, og naturgas ca. 300.000 Nm3 pr år. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde: 
    

      I anlægsfasen:

      I driftsfasen:

Ikke behov i anlægsfasen, idet virksomheden skal køre videre i eksisterende bygninger.

Fjerkræslagteriet skal anvende vand af drikkevandskvalitet gennem slagteprocesserne til 

rengøring og til personaleformål. Der forventes et vandforbrug på 100.000 m3 pr. år. 

Vandforsyning skal jf. lokalplan ske ved Gedved vandværk. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet: 

X I forudsætningsredegørelsen fra Kommuneplan 2009 skrives, at Horsens Kommune er på 

vej til at få udarbejdet en samlet vandforsyningsplan for kommunen, da kommunen i dag 

administrerer ud fra 3 forskellige vandforsyningsplaner for henholdsvis Brædstrup, Gedved 

og Horsens Kommuner. Der er i kommunen tilstrækkelige grundvandsressourcer, der kan 

forsyne kommunens borgere med rent og godt drikkevand, og der vurderes derfor ikke at 

være behov for at importere vand fra en nabokommune. 

Horsens Kommune oplyser til sagen, at det forventede vandforbrug på 100.000 m3 pr. år 

ikke forventes at ville udgøre et problem. 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget: 
    
       Farligt affald:

Horsens Kommune har 17. februar 2011 meddelt tilslutningstilladelse for fjerkræslagteriets 

spildevand. Der må i en opstartsperiode udledes 250 m3 biologisk let nedbrydeligt 
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      Andet affald:
  
      Spildevand:

spildevand pr døgn til spildevandsledningen i Skanderborgvej. Horsens Kommune har givet 

tilsagn om, at der kan meddeles ny tilslutningstilladelse for fjerkræslagteriets spildevand 

ved fuld produktion, når denne bliver realiseret. 

Det forudsættes, at alt spildevand ledes gennem det nuværende flotationsanlæg og 

efterfølgende tilledes det kommunale renseanlæg i Gedved. Dette vil muligvis kun blive 

aktuelt i kort tid eller måske slet ikke aktuelt, da Horsens Kommune har oplyst, at Horsens 

Vand forventer, at projektet til nedlæggelse af Gedved Renseanlæg skal i udbud i maj 2012. 

Gedved renseanlæg forventes nedlagt sidst i 2012. 

På sigt når Gedved renseanlæg er nedlagt, er det planen, at tilføre spildevandet til Horsens 

Vands forrenseanlæg, der er etableret i forbindelse med Danish Crown svineslagteriet syd 

for Gedved, for dernæst at ledes til renseanlægget i Horsens. Når dette bliver aktuelt, skal 

flotationsanlægget ikke anvendes, men spildevandet skal passere en fedtudskiller inden 

tilslutning til spildevandsledningen i Skanderborgvej. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger:

X Horsens Kommune oplyser til sagen at projektet ikke vurderes at give anledning til 
ændringer i Kommunens bestående ordninger for så vidt angår bortskaffelse af affald. 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: X Der anmeldte projekts støjgrænser er i overensstemmelse med gældende lokalplan for 
områderne. Og er i overensstemmelse med de vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: X

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: X

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: X Fjerkræslagteri giver anledning til støv. Det vurderes, at der med miljøgodkendelsen kan 

fastsættes vilkår, som sikrer, at det ikke giver anledning til gener for omkringboende. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener: X Fjerkræslagteri giver anledning til lugt. Det vurderes, at der med miljøgodkendelsen kan 

fastsættes vilkår, som sikrer, at det ikke giver anledning til gener for omkringboende.

18. Vil anlægget give anledning til lysgener: X Fjerkræsslagteriet skal være i drift døgnet rundt. Der vil være udendørs orienteringslys ved 

bygninger og parkeringsplads, som vil være tændt eller styret af sensorer i aften-, nat- og 

tidlige morgenperioder. Det vurderes, at lys fra virksomheden ikke vil give anledning til 

uacceptable gener. 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld: X Projektet indeholder et ammoniakkøleanlæg. Indholdet af ammoniak er under 

tærskelværdien for kolonne 2 i risikobekendtgørelsen, hvorfor virksomheden ikke er 

omfattet af denne. 
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Anlæggets placering

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse: 

X Ejendommen har indtil 2006/2007 været brugt til fjerkræslagteri. Ejendommen ligger i 
landzone, lokalplan G-62 for erhvervsområde- Gedved Fjerkræslagteri, er gældende for 
området. Siden ophør af slagterivirksomhed i 2006/2007 har der ikke været anden 
arealanvendelse.  

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området: 

X Det anmeldte projekt er i overensstemmelse med gældende lokalplan for området.  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen: X Horsens Kommune oplyser til sagen at anvendelsen til fjerkræslagteri er i 
overensstemmelse med den gældende lokalplan G-62 og er ikke i konflikt med den netop 
vedtagne helhedsplan for Gedved.

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner:

X

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand: 

X Virksomheden indrettes således, at der tages forholdsregler som skal sikre imod jord- og 

grundvandsforurening ved oplag og håndtering af stoffer. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: X Ammoniak fra køleanlægget. Der forventes et forbrug på 350 kg om året til efterfyldning. 
Nærmeste Natura 2000-område er område nr. 54 6.4 km nord for virksomheden.  Med den 
meget lille mængde ammoniak vurderes det, at der ikke vil være nogen påvirkning af 
sårbare vådområder. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: X

27. Forudsætter anlægget rydning af skov: X

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker: 

X

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet: X

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –

      Nationalt:    
     
      Internationalt (Natura 2000):
  

X

X

Horsens Kommune oplyser til sagen, at:

-Det nærmeste Natura 2000-område er nr.54, udpeget som habitatområde H50, Yding skov 
og Ejer skov. Området ligger 6,4 km nord for ejendommen. 

-Nærmeste areal med habitatnatur som ligger udenfor Natura 2000-områder er et rigkær 
(type 7230) og en tidvis våd eng (type 6410). Begge områder ligger umiddelbart nord for 
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      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV
      Forventes området at rumme danske rødlistearter:

X
X

Nørrestrand, syd for virksomheden i en afstand på ca. 6,5 km. 

-Kommunen har ikke kendskab til forekomsten af bilag IV-arter i virksomhedens 
nærområde. Ikke-bebyggede arealer på adressen består af befæstede arealer, der vurderes 
uegnede som raste- og ynglested for bilag IV-arter, som derfor ikke vil blive påvirket af 
etablering af fjerkræslagteri i de eksisterende bygninger. 

-I Hansted Skov ca. 2 km fra virksomheden vokser flere arter af orkideer som alle er fredede 
i Danmark. Gulgrå Køllesvamp er tidligere i 1998 blevet registeret ca. 2 km syd for 
virksomheden. Horsens Kommune har ikke kendskab til øvrige rødlistede arter som 
vokser/lever nærmere virksomheden. 

-Der er flere små naturområder som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 indenfor en 
afstand af 1000 meter fra virksomheden. 

-Horsens Kommune udtaler til sagen, at under forudsætning af at fjerkrægødning, 
slagteriaffald og spildevand bortskaffes på miljømæssig forsvarlig måde vurderes driften af 
fjerkræslagteriet ikke at berøre naturområderne. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:

      Overfladevandt:    
     
      Grundvand:
  
      Naturområder:

      Boligområder (støj/lys og Luft):

X

X

X

X

Der er beskyttet natur i nærheden. Enge, moser, overdrev og søer. 

Spildevand afledes til det kommunale spildevandssystem. 

Miljøgodkendelsen fastsætter vilkår til sikring imod forurening af grundvand . 
Horsens Kommune udtaler til sagen, at virksomheden er lokaliseret udenfor 
nitratfølsomme indvindingsoplande samt områder med særlige drikkevandsinteresser. 
Virksomhedens drift vurderes derfor ikke at konflikte med grundvandsbeskyttelsen. 

Der er ikke andre kilder til påvirkning af boliger med støj/lys og lugt, hvor 
miljøkvalitetsnormer er overskredet. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: X Slagteriet etableres i eksisterende byggeri som har været anvendt til slagterivirksomhed 

indtil 2006/2007. Matriklen er beliggende i den nordlige del af Gedved by, omkranset af 

enkelte beboelsesejendomme og et plejehjem samt boliger i andelsboligforening. 

33. Kan anlægget påvirke: Slagteriet etableres i eksisterende byggeri, som har været anvendt til slagterivirksomhed 

indtil 2006/2007.
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      Historiske landskabstræk:
     
      Kulturelle landskabstræk:

      Arkæologiske værdier/landskabstræk:

      Æstetiske landskabstræk:

      Geologiske landskabstræk:

X

X

X

X

X

I forbindelse med opstart af virksomheden vil der ske enkelte mindre justeringer af den 

eksisterende bygningsmasse. 

Anlægget ligger udenfor fredede områder, der er ingen fredede fortidsminder på eller i 

umiddelbar nærhed af anlægget. Anlægget ligger ikke tæt på eller indenfor 

beskyttelsesinteresser som kirkeomgivelser, kulturmiljøet, større uforstyrrede landskaber 

eller geologiske interesser. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning: 

X Der er boliger og et plejehjem tæt ved. Disse områder vurderes ikke at være sårbare overfor 

det anmeldte projekt, idet projektet er anmeldt indenfor de i lokalplanen fastsatte rammer. 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):

X Der ligger ikke andre industrianlæg i nærheden af fjerkræslagteriet. 

Nærmeste slagterivirksomhed er Danish Crown Horsens, som ligger 3 km syd for 

fjerkræslagteriet. Der er ikke andre virksomheder i området, som giver anledning til samme 

typer af miljøpåvirkning som fjerkræslagteriet dvs. hovedsageligt støj, lugt og transporter. 

36. Er der andre kumulative forhold? X

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: Emissioner fra fyringsanlæg og køleanlæg vil sprede sig over et geografisk område med 

vinden. Emissionerne vil være underlagt grænseværdier og være reguleret med nødvendige 

vilkår i miljøgodkendelsen. Skorstene skal dimensioneres, så det sikres, at virksomhedens 

maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af forurenende stoffer i luften overholder 

grænseværdierne.

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: Der er i forbindelse med høring af denne VVM-screening udpeget 6 boligejendomme tæt 

ved matriklen, samt et plejehjem som ejes af Horsens Kommune, og lejeboliger tilhørende 

boligforeningen Odinsgaard. Der er således tale om, at op imod 26 beboelsesejendomme 

samt et plejehjem, kan forventes at blive berørt af miljøpåvirkningerne. 

Det vurderes at alle påvirkninger vil være under de vejledende grænseværdier for støj, luft 

og lugt. 

Mulige påvirkninger med støj, lugt og transport vil kunne mærkes hos beboerne i nærmeste

naboområde, men forventes at være på et ikke-væsentligt niveau, og påvirkningerne 
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forventes ikke at række længere ud i området.

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område:

X

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: X

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige –
   
      Enkeltvis:

      Eller samlet:

X

X

Det anmeldte projekt indeholder støjniveauer som er i overensstemmelse med gældende 
lokalplan for området. Påvirkning fra virksomheden i form af støj, vurderes derfor ikke som 
en væsentlig miljøpåvirkning af omkringliggende arealer. 

Vejledende grænseværdier for støj, lugt, og lugt forventes at kunne overholdes. 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: X Der vil være miljøpåvirkning i form af støj, lugt og lugt og spildevand til det kommunale 
renseanlæg. 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: X Der er stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen, men miljøpåvirkningen vurderes ikke at 
være væsentlig. 

45. Er påvirkningen af miljøet –

      Varig:

      Hyppig:

      Reversibel:

X

X

X Påvirkningen af miljøet er ikke varig. En eventuel påvirkning ophører, hvis aktiviteten 
ophører. 
Fjerkræslagteriet vil være i døgndrift hele året, og påvirkningen må derfor betegnes som 
hyppig. 

Påvirkningen fra fjerkræslagteriet må beregnes som reversibel. Påvirkningen ophører, hvis 
aktiviteten ophører. 

Konklusion

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt:

X Screeningen viser, at det anmeldte projekt ikke vurderes at bidrage til en væsentlig 
forøgelse af forureningsmængden i området omkring virksomheden.

Miljøstyrelsen agter på det foreliggende grundlag, at konkludere, at det anmeldte projekt 
ikke er VVM-pligtigt. Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre 
forudsætninger ændres. 
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