
 

Odense 
J.nr. MST-1274-00033 
Ref. ribei/hecla 
Den 15. november 2011 
 

 Danish Crown A/S 
 Oksekødsdivisionen   
 Danmarksgade 22   
 7400 Herning 
  
Sendt pr. mail til: csn@danishcrown.dk  
 
 
 
 
Afgørelse om VVM pligt af etablering af nyt kreaturslagteri i Holsted 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 6. oktober 2011 modtaget jeres anmeldelse 
via Vejen Kommune om etablering af et nyt kreaturslagteri i Holsted. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 2 i VVM-
bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning. 
 
Til grund for afgørelsen ligger en samlet vurdering af de miljømæssige 
forhold. Vurderingen fremgår af screeningsnotatet vedlagt som Bilag A.  
Begrundelsen for at projektet er VVM-pligtigt er primært de planmæssige 
forhold, da projektet kræver ændringer af både lokal- og kommuneplaner. 
Desuden kan den væsentligt tilledning af spildevand til Holsted 
Renseanlæg, som udleder til Holsted Å, ikke udelukkes at kunne påvirke de 
berørte Natura-2000 områder. 
 
VVM-pligten indebærer at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt 
kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse der 
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt 
tilladelse til projektet. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Etableringen af slagteriet er omfattet af bilag 2, punkt 7 - slagterier i nævnte 
bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen Odense har foretaget en høring af Vejen Kommune. Desuden 
er der en løbende dialog med kommunen og naturstyrelsen, da kommunen 
er i gang med at sikre plangrundlaget for virksomheden samt sikre at 
virksomhedens fremtidige spildevandsmængder kan håndteres.  
 
Kommunen oplyser, at der ikke er konkret kendskab til bilag IV-arter inden 
for det område, der kan påvirkes af projektet. 
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Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Da der er tvivl om, hvorvidt projektet via spildevandsudledning til Holsted 
Renseanlæg kan påvirke Natura-2000 område nr. 90 Sneum Å og Holsted 
Å samt Vadehavet væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering 
af forslaget til kommuneplantillæg og af projektets virkninger på området, 
under hensyn til områdets bevaringsmålsætning, før et kommuneplantillæg 
kan udstedes og før der kan meddeles tilladelse til projektet. Det følger af 
bekendtgørelse nr. 408/2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområde. 
 
Konsekvensvurderingen vil blive medtaget som en del af miljøredegørelsen. 
Viser konsekvensvurderingen at kommuneplantillægget eller projektet vil 
skade området, kan kommuneplantillægget ikke udstedes og projektet ikke 
tillades. 
 
Offentliggørelse  
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 
indkaldelse af ideer og forslag.  
Offentlighedsfasen starter med annoncering i Ugeavisen for Holsted og 
Brørup den 15. november 2011.   
 
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. 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. 
 
Miljøstyrelsen Odenses afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Beider 
72544259 
ribei@mst.dk
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Bilag A: Screeningsskema 
 
 
Kopi til:  
Vejen Kommune  vpf@vejenkom.dk
Naturstyrelsen Odense  ode@nst.dk
Naturstyrelsen Ribe   rib@nst.dk
Alectia   dsk@alectia.com
Friluftsrådet   kreds@friluftsraadet.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
EmbedslægeinstitutionenSyddanmark syd@sst.dk
Arbejdstilsynet   at@at.dk
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