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Afgørelse om at produktionsudvidelse på Danish Crown Horsens 
ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 3. august 2011 modtaget jeres anmeldelse via 
Horsens kommune om produktionsudvidelse på Danish Crown Horsens fra 
110.000 svin/uge til 130.000 svin/uge.  
 
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-bekendt-
gørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Begrundelsen for afgørelsen er, at VVM-screeningen viser, at det anmeldte 
projekt som indeholder en produktionsudvidelse samt tilhørende byg-
ningsmæssige udvidelser af udligningskølerum samt pakkeri, ikke vil bidra-
ge til en væsentlig forøgelse af forureningen i området omkring virksomhe-
den og ej heller vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboen-
de. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at pro-
jektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgø-
relse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Produktionsudvidelsen er omfattet af bilag 2, punkt 7f, jf. punkt 14, idet der 
er tale om en udvidelse af et anlæg, som allerede er godkendt i nævnte be-
kendtgørelse. 
 
Horsens Kommune har fremsendt ansøgningen til Miljøstyrelsen Aarhus 
med deres kommentarer til sagen. Kommunen fremhæver, at området, hvor 
slagteriet ønskes udvidet, er et område der i Kommuneplan 2009 for 
Horsens Kommune er omfattet af plan nr. HR.06.E.9., som er udlagt til in-
dustriformål. Området er omfattet af kommunens lokalplan nr. 174.  
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Kommunen vurderer, at de bygningsmæssige udvidelser er relativt besked-
ne i forhold til den eksisterende bygningsmasse, hvorfor det er kommunens 
vurdering, at udvidelsen ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. 
  
Kommunen har oplyst, 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 virk-
ninger på Natura 2000-områder, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområ-
der 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 kan påvirke bilag IV arter.  
 
Produktionsudvidelsen indebærer en forøgelse af bygningsmassen, som re-
lativt i forhold til den eksisterende bygningsmasse vurderes ikke at kunne 
påvirke miljøet væsentligt. 
  
Produktionsudvidelsen vil blive gennemført ved at øge slagtekædernes ha-
stighed, ved at indføre fuld pauseslagtning på aftenholdet, samt ved at virk-
somheden, i højere grad end i dag, vil udnytte sin eksisterende miljøgod-
kendelse til at producere på lørdage.  
 
Samlet set vurderes produktionsudvidelse ikke at ville få betydning for ud-
pegningsgrundlaget for bilag IV-arter. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har be-
skrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætnin-
ger, 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 godkendelse, bør I 
foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat 
er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 29. juni 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 be-
skyttelsen 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 Kø-
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benhavn 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 ge-
byr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisati-
oner og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende 
en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebeta-
les, 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 

 
 
 
 
Kopi til: 
Horsens Kommune horsens.kommune@horsens.dk 
Fødevareregion Midt region.midt@fvst.dk 
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk 
Embedslægeinstitutionen midt@sst.dk 
Arbejdstilsynet at@at.dk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk 
Forbrugerrådet fbr@fbr.dk 
Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet  soehoejlandet@friluftsraadet.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk 
 
Bilag A: VVM-screeningsnotat 
 
  
 
 
 
 
 
   
  
  



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

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Produktionsudvidelse fra 110.000 slagtninger/uge til 130.000 slagtninger/uge inkl. bygningsmæssige udvidelser i form af udvidelser af 
slagteriets udligningskølerum og pakkeri. 
Produktionsudvidelsen vil blive gennemført ved at øge slagtekædernes hastighed, ved at indføre fuld pauseslagtning på aftenholdet, samt 
ved at virksomheden, i højere grad end i dag, vil udnytte sin eksisterende miljøgodkendelse til at producere på lørdage.  
Af størst betydning for det eksterne miljø medfører udvidelsen blandt andet, at der til udledes en større mængde spildevand til det offentlige 
renseanlæg samt der vil ske en stigning i til- og frakørsel af tung trafik.  
 
 

Navn og adresse på bygherre Danish Crown A/S, Marsvej 43, 8900 Randers 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Claus S. Nielsen, 89 19 13 97 

Projektets placering Danish Crown Horsens, Østbirkvej 2, 8700 Horsens. Matrikel 12 s Egebjerg By, Hansted 

Projektet berører følgende kommuner Horsens Kommune 



Oversigtskort i målestok 1:50.000 

 



Kortbilag i målestok 1:20.000 

 
Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

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

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      



1. Arealbehovet i ha: 
 

    Bygningsmasse udvides med 1900 m2 samt 950 m2. se punkt 3.  

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Slagteriets udligningskølerum vil blive udvidet med 1900 m2. Pakkeriets areal vil blive 
udvidet med 950 m2. 
Kommunen oplyser i sit høringssvar af 3. august 2011, at omfanget af de 
bygningsmæssige udvidelser vurderes at være relativt beskedent i forhold til den 
eksisterende bygningsmasse.  

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    De bygningsmæssige udvidelser bliver en integreret del af virksomhedens nuværende 
byggeri i udformning og højde.   
 

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

    Der har hidtil været slagtet op til 110.000 svin/uge. med produktionsudvidelsen vil der 
fremadrettet blive slagtet op til 130.000 svin/uge.  

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

    Projektet indebærer ikke strækningsanlæg 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

    Projektet indebærer ikke strækningsanlæg 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

    Slagteriets el-forbrug er baseret på el fra forsyningsselskaber og egen produktion af varme 
og damp i en energicentral på slagteriet. Egenproduktion af energi sker ved forbrænding af 
naturgas. Desuden bruges naturgas til flamberingsovne. Der vil i driftsfasen fremafrettet 
blive et forventet øget forbrug af naturgas på 2.495.000 m3/år til i alt 5.895.000 m3/år, 
hvorimod forbruget ad animalsk fedt som biobrændsel går fra 2400 tons/år til 0 tons/år.  
 
 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

    Der anvendes vand til produktion og rengøring. Vandforbruget er under konstant 
overvågning og mål for reduktion er iværksat. Vandforbruget pr slagtet svin vil blive 
reduceret med udvidelsen, fordi der med udvidelsen vil blive slagtet flere svin pr dag, men 
at der ikke ændres på rengøringens omfang eller frekvens. Vandforbruget vil stige med 
245.000 m3/år fra 1.350.000 til 1.595.000 m3/år. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   x  

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

    Kilder til affaldsproduktionen vil være de samme som for den nuværende produktion. 
Mængden af de enkelte affaldsfraktioner forøges.  
 
Produktionsudvidelsen vil betyde, at der produceres mere affald i form af gødning, 
tarmaffald samt øvrigt, proportionelt med antal slagtede svin. Der vil desuden være en 
mindre mængde farligt affald i form af spildolie og kviksølvholdige lyskilder. Mængden af 
farligt affald forventes uændret. Affaldet behandles efter kommunens anvisninger.  
 
Mængde af spildevand øges i forbindelse med det anmeldte projekt. Spildevandet afledes 
efter tilladelse fra Horsens Kommune til offentligt renseanlæg. Danish Crown har sendt 
ansøgning om forøget tilledning til det offentlige renseanlæg til Horsens Kommune. 
Kommunen har i høringssvar af 3. august 2011 tilkendegivet overfor Miljøstyrelsen Aarhus 



at kommunen er positivt indstillet overfor en forøgelse af den tilsluttede 
spildevandsmængde.  
 
Horsens Kommune har et forrenseanlæg placeret tæt ved virksomheden, som forrenser 
virksomhedens industrispildevand før det ledes til det kommunale centralrenseanlæg. 
Dermed renses spildevandet tæt ved kilden.  
 
Kommunen har med høringssvar af 10. januar 2012 tilkendegivet overfor Miljøstyrelsen 
Aarhus, at tilledning af spildevand fra virksomheden til kommunens renseanlæg kan holdes 
indenfor den ramme som fastsættes i slagteriets fornyede tilslutningstilladelse. Desuden 
kan udledningen fra renseanlægget til Horsens Fjord holdes indenfor renseanlæggets nye 
udledningstilladelse, som er meddelt i forbindelse med udvidelse af renseanlægget.  
 
Horsens kommunale renseanlæg er under renovering og ombygning, idet den hidtidige 
kapacitet ikke er tilstrækkelig i forhold til den nuværende belastning og fremtidige 
belastning, når 3 anlæg; Underup, Voervadsbro og Østbirk lukker ned. En udvidelse er af 
kommunen vurderet som et vigtigt tiltag i forhold til at imødekomme målsætningerne for at 
opnå god økologisk tilstand i Horsens Fjord. 
  
Udbygningen af renseanlægget er VVM-pligtigt idet anlægget får en kapacitet over 150.000 
PE. Der er gennemført en VVM-redegørelse for Horsens centralrenseanlæg i september 
2011.  
 

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

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Produktionsudvidelsen medfører øget transport til og fra virksomheden. Virksomheden har i 
forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse indsendt støjdokumentation som viser at 
virksomheden med den forøgede produktion fortsat vil kunne overholde de vejledende 
støjgrænser fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Slagteriet har i 2008 og 2009 ved lugtmålinger og beregninger vist, at slagteriets lugtvilkår 
overholdes med en god margin.  
Der blev i 2008 installeret en scrubber til lugtrensning af afkast fra affaldskælderen. 
Lugtmålingen fra 2009 viste at scrubberen har reduceret lugtmængden fra kælderen 
væsentligt.  
Produktionsudvidelsen forventes at medføre en mindre forøgelse af lugtemissionen fra 
slagtegangen, idet der slagtes flere svin/tidsenhed ved indførelse af pauseslagtning. 
Lugtbidraget fra staldene forventes ikke at stige idet der ikke vil blive opstaldet flere svin ind 
i dag, da staldene ikke udvides.  
Lugtbidrag fra biprodukter forventes at blive mindre, da disse vil blive afhentes med større 
frekvens end i dag. Diffus lugt fra vaskepladsen vurderes at blive uændret pr tidsenhed, 
idet vaskepladsen ikke udvides. 
Selv hvis man beregner værste scenarie, og fastsætter at den samlede lugtemission 
fremskrives lineært med de 40 % produktionsforøgelse, vil lugtgrænsen fortsat kunne 
overholdes.  
Samlet set vurderes det, at der vil ske en mindre forøgelse af slagteriets lugtemission. Det 
vurderes, at lugtgrænseværdier fortsat vil kunne overholdes med god margin efter 
udvidelsen.   



18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X Slagteriet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Risikoen for uheld i forbindelse med 
anvendelse af ammoniak til køling ændres ikke med produktionsudvidelsen.  
Der anvendes ikke derudover stoffer i produktionen, der hver for sig eller tilsammen, 
bevirker at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen.  

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X Eksisterende virksomhed er placeret i et område der iflg. Kommuneplan for Horsens 
Kommune er forbeholdt virksomheder med specielle arealbehov og særlige krav til 
vejtransporter.  

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

   X  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

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

   X Eksisterende virksomhed er placeret i et område der iflg. Kommuneplan for Horsens 
Kommune er forbeholdt virksomheder med specielle arealbehov og særlige krav til 
vejtransporter. 

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

   X Slagteriet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der vurderes at være 
meget lille risiko for, at slagteriprocesserne fører til en belastning af grundvandet. Al 
transport og håndtering foregår på befæstede arealer. Eventuelt spild af hydraulikolie fra 
lastbiler opsuges straks med et egnet granulat, der efterfølgende bortskaffes som farligt 
affald. Der er etableret tankgrave omkring tanke for fyringsolie og fyringsfedt, som sikrer, at 
indholdet i tankene kan tilbageholdes uden overløb til jord og afløb til overfladevand. Tank 
for truckdiesel er en dobbeltvægget overjordisk plasttank. Tanken er placeret på en tæt 
tankplads. Afløbet fra tankpladsen er tilkoblet olieudskiller.  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X  

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): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   X Det mest følsomme område er ved det nordøstlige hjørne af slagteriet, som grænser op til 
Lykkesholm Bæk og et moseområde, som begge er registreret i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens § 3. Før slagteriet blev bygget blev området brugt til landbrug. 
Belastningen til bækken vil også efter udvidelsen af produktionen være mindre, end da 
området blev dyrket.  
 
Samlet set vil der ske en reduktion i emission til luften. Der vil ske en mindre øgning i 
udledningen fra flamberingsovnene pga. produktion af et større antal svin som skal 
igennem flamberingsovnene. Udledningen af næringsstoffer til atmosfæren fra kedler vil 
ikke øges, når produktionen øges. Dette skyldes, at virksomheden er gået fra at anvende 
animalsk fedt i kedlerne til nu i stedet at anvende naturgas.  
 
Virksomheden ligger ikke i nærheden af Natura 2000-områder. 
Nærmeste Natura 2000-område er Yding Skov og Ejer Skov område nr. 54 beliggende ca. 
8.5 km nord for virksomheden, Horsens Fjord og Endelave nr. 56 beliggende ca. 6.5 km 



vest for virksomheden samt Bygholm Ådal nr. 236 beliggende ca. 6.5 km øst for 
virksomheden.  
 
Afstandene til nærmeste Natura 2000-områder er i en størrelsesorden der gør, at det er 
forbundet med stor usikkerhed at beregne på kvælstof-depositionen i områderne. 
Baggrundsdepositionen i habitatområderne er i omegnen af 10-20 kg N/ha/år. Det vurderes 
derfor at merdepositionen fra virksomhedens samlede emission af kvælstof udgør en 
yderst begrænset del af eutrofiering af områderne.    
 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    X Spildevand: 
 
Slagteriet har tilslutningstilladelse fra Horsens Kommune til at lede alt sanitært og 
produktionsspildevand til det offentlige renseanlæg i Horsens Kommune.  
 
Mængden af spildevand fra virksomheden øges som følge af det anmeldte projekt. 
Spildevandet ledes til Horsens kommunale renseanlæg. Slagteriet har sendt ansøgning til 
kommunen om forøget spildevandsmængde.  
 
Horsens Kommune har den 3. august 2011 meddelt Miljøstyrelsen, at kommunen er 
positivt indstillet overfor en forøgelse af den tilsluttede spildevandsmængde.  
 
Horsens Kommune er i gang med en udvidelse af det kommunale renseanlæg, anlægget 
forventes klar til drift i løbet af 2012-13. 
 
Det vurderes derfor, at produktionsudvidelsen vil kunne ske indenfor virksomhedens 
kommende tilslutningstilladelse som meddeles fra Horsens Kommune.  
 
Horsens Kommune har den 10. januar 2012 meddelt Miljøstyrelsen, at den fornyede 
tilslutningstilladelse vil blive meddelt til DC Horsens, og at den bliver gives indenfor 
rammerne af det offentlige renseanlægs udledningstilladelse til Horsens Fjord.  
 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X De nærmeste bysamfund ligger indenfor en afstand af ca. 500 meter. Slagteriet vil skulle 
overholde gældende grænseværdier for luft, lugt og støj, og der forventes derfor ikke 
væsentlige gener for lokalbefolkningen. Der er i praksis tale om mindre forøgelse af 
støjbidraget fra virksomheden i form af øget mængde transporter, samt en mindre stigning i 
lugtbidraget, som dog vurderes at ligger med god margin under de vejledende og fastsatte 
grænseværdier.   

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

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

   X Eksisterende virksomhed er placeret i et område der iflg. Kommuneplan for Horsens 
Kommune er forbeholdt virksomheder med specielle arealbehov og særlige krav til 



 vejtransporter. 
35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

   x Den bygningsmæssige udvidelse opføres i sammenhæng med det eksisterende slagteri.  
Den forøgede produktion vil øge den generelle luft og lugt forurening i området minimalt. 
Desuden vil udvidelsen medføre øget mængde af spildevand. Dette afledes til offentligt 
renseanlæg med tilslutningstilladelse fra Horsens Kommune.  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg med de samme produktionsmetoder 
som anvendes nu. Anlægget er placeret i erhvervsområde.  
Miljøpåvirkningen vil kumulere med påvirkninger fra andre kilder fra landbrug, anden 
industri og andre projekter der emitterer forurenende stoffer til luften.  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Uændret i forhold til nuværende forhold. Beregninger og målinger har vist, at virksomheden 
i den fremtidige situation vil kunne overholde gældende vilkår og grænseværdier for lugt og 
støj. Påvirkningerne i nærområdet vurderes at være uvæsentlige.  

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Uændret i forhold til nuværende forhold. . Påvirkningen er begrænset til nærområdet og 
dermed til en begrænset personskare som vil kunne opleve gener i form af lugt og støj.  

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

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

   X 
 

Forureningstyperne vil være de samme som ved den nuværende produktion.  

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   x Aktiviteter og processer knyttet til anlægget er kendte teknologier, som anvendes på 
anlægget på nuværende tidspunkt. Der anvendes forebyggende processer og teknologier 
til at begrænse forurening. Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at have en kompleks 
interaktion.  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

 x   Forureningstyperne vil være kontinuerlig i driftstiden. Miljøpåvirkningerne håndteres via 
driftsvilkår i miljøgodkendelsen.  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   X Miljøpåvirkninger som følge af lugt og støj er umiddelbart reversible. Miljøpåvirkningen som 
følge af øget spildevandmængde til det offentlige renseanlæg, vurderes i 
tilslutningstilladelse til virksomheden fra Horsens Kommune.  

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 Der er tale om relativt beskedne bygningsmæssige udvidelser af slagteriet.  
Projektet kræver ikke en VVM-redegørelse, idet den forøgede produktion med tilhørende 
bygningsmæssige udvidelser vurderes ikke at ville resultere i en væsentlig indvirkning af 
miljøet.  
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