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Notat om VVM-screening af etablering af renseanlæg og udledning af 
renset spildevand til Flensborg Fjord fra Kruså Mejeri, herunder etable-
ring af spildevandsledning 
 
 

Bygherre Arla Foods amba, Kruså Mejeri 

Anlæg Etablering af renseanlæg og spildevandsledning samt 

udledning af renset spildevand til Flensborg Fjord 

Kommune Åbenrå 

Placering Åbenråvej 2A, 6340 Kruså 

 

Indledning 
I dag tilledes sanitetsspildevand og forrenset processpildevand fra Kruså Mejeri til det kommu-
nale renseanlæg. Regnvand tilledes offentligt regnvandssystem. 
 
Det ansøgte projekt er en drifts- og bygningsmæssig ændring af det nuværende forrensean-
læg. Ved projektets gennemførelse udbygges forrenseanlægget til totalrenseanlæg med ud-
ledning direkte til Flensborg Fjord. Renseanlægget skal fortsat udelukkende anvendes til rens-
ning af processpildevand. De bygningsmæssige ændringer består – ud over en godt 3 km. lang 
spildevandsledning fra mejeriet til Flensborg Fjord - af en ny mindre tilbygning i forlængelse af 
eksisterende driftsbygning med nye mandskabsfaciliteter, laboratorium og kemikalierum.  
 
Der er valgt en renseteknik, som er velkendt inden for mejeribranchen, nemlig en såkaldt SBR-
proces. Rensningen i SBR-procestankene (2 stk.) sker batchvis. Ved udløbet af en driftscyklus 
(batch) bundfældes slammet, og det rensede spildevand dekanteres fra tanken.  
 
Efter dekantering ledes det biologisk rensede vand til en eksisterende buffertank. Efter buffer-
tank ledes vandet gennem sandfilter for at sikre overholdelse af udlederkravene . Endelig ud-
ledning sker via en godt 3 km lang trykledning til Flensborg Fjord. 
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Det biologiske overskudsslam udtages direkte fra SBR-tankene og afvandes, hvorefter det 
pumpes til slamlagertank. Slammet afsættes til bioforgasning eller udspredning på landbrugs-
jord. 
 
I skrivelse af 23. september 2004 fra den daværende Bov Kommune er der givet tilladelse til at 
Arla Foods, Kruså Mejeri, delvist kan udtræde af det offentlige kloakfællesskab, for så vidt an-
går processpildevand.  
 
Det skal bemærkes at hele grundlaget for projektet og miljøgodkendelse heraf, er at den ænd-
rede spildevandshåndtering ikke medfører øget næringsstofbelastning af fjorden. Det betyder 
at den årlige udledte mængde kvælstof og fosfor ikke øges i forhold til, hvad mejeriet i dag må 
bidrage med via det kommunale renseanlæg. 
 
 

 
 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gen-
nemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  
 
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 
1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 

1335 af 6. december 2006). 
2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets art, dimensioner 

eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af 
bilag 2-projekters miljøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-
bekendtgørelsens bilag 3. 

 
VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske fremstilling giver et 
overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der eventuelt kan udløse VVM-pligt. Ske-
ma 1 vedrører projektets karakteristika og geografiske placering. Skema 2 omfatter den poten-
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tielle miljøpåvirkning og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.  
 

 

VVM-screening af projektet 
Miljøcenter Odense vurderer, at projektet på Kruså Mejeri er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr.7C 
og 14. Som nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må 
antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vurderes ud fra i VVM-
screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

 
 Nej 

 
Beskrivelse af det vurderede og begrun-
delse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner x  Spildevandsledning og udløbsbygværk. 
b. Kumulation med andre projekter x  Den øvrige del af virksomheden. 
c. Anvendelsen af naturressourcer  x  
d. Affaldsproduktion x  Øget spildevands- og slammængde. 
e. Forurening og gener  x  
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

x  Udledning af urenset eller ikke tilstrækkeligt 
renset spildevand til fjorden.  
Spildevandsudledning til jorden. 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  x  
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 x  

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder x  Chloridbelastningen af Krusåen reduceres.   
2. Kystområder x  Ny spildevandsudledning i fjorden 
3. Skovområder x  Spildevandsledning føres gennem  freds-

skovpligtigt areal 
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

x  

5. Vadehavsområdet  x  
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

x 
 

 Den tyske del af  Flensborg Fjord er udpeget 
som habitatområde fra den yderste del af 
inderfjorden og ud 

7. Områder, hvor de fastsatte x  Flensborg Fjord er overbelastet med næ-
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

 
 Nej 

 
Beskrivelse af det vurderede og begrun-
delse for ja/nej. 
 

    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 ringssalte 

8.  Tætbefolkede områder  x  
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

x 
 

  Spildevandsledning skal føres gennem 
kulturhistorisk område (”Gendarmstien”) og 
passere et gammelt fredet egetræ. 
 
Spildevandsledningens udløb sker i et områ-
de, hvor der er mulighed for spor af stenal-
derbosættelser  

 
 
Kommentarer til skema 1  
 
1a: Projektets dimensioner 
Renseanlæggets ombygning fra forrenseanlæg til totoalrenseanlæg sker uden væ-
sentlige bygningsændringer. 
 
Eneste synlige spor af spildevandsledningen mellem mejeriet og fjorden bliver efter 
etablering en udluftningsbrønd, placeret ca. midtvejs ved en vejoverskæring. Ud-
løbsbygværket placeres på havbunden ca. 150 meter fra kysten i en dybde af 7-8 
meter. 
 
Ledningens og udløbsbygværkets eventuelle indvirkning på miljøet vurderes neden-
for under punkt 2.c 
 
1b: Kumulation med andre projekter 
Ved vurderingen af miljøpåvirkningen fra den ændrede drift af renseanlægget skal 
der tages hensyn til samspillet med den nuværende produktion på virksomheden. 
 
Den ændrede drift giver ikke væsentlige ændringer i forhold til virksomhedens støj- 
og lugtbelastning, og påvirkningen vil stadig kunne holdes inden for de normalt ac-
cepterede rammer. 
 
1d: Affaldsproduktion 
Hele grundlaget for den ændrede spildevandshåndtering har som nævnt i indlednin-
gen været, at den ændrede spildevandshåndtering ikke medfører øget næringsstof-
belastning af fjorden.  
 
Det betyder, at selv om den årlige spildevandsmængde øges fra i dag maksimalt 
150.000 m3 til 230.000 m3 vil det ombyggede renseanlæg rense spildevandet til et 
niveau, således at den udledte mængde af næringsstoffer holdes på samme niveau 
som i dag. 
 
Spildevandsslammet fra mejeriets totalrenseanlæg stammer alene fra rensning af 
processpildevand, og forventes ikke at indeholde stoffer der gør, at det ikke kan ud-
bringes på landbrugsjord. Den øgede mængde spildevandsslam som følge af øget 
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spildevandsmængde vil medføre flere transporter i forbindelse med afhentning af 
slam, dog i en grad der ikke findes væsentlig i forhold til virksomhedens samlede 
støjbelastning. 
 
1f: Risiko for uheld 
Udledning af spildevand direkte fra mejeriet til Flensborg Fjord medfører risiko for 
forureningen af fjorden med næringsholdigt mejerispildevand i tilfælde af, at rense-
anlægget ikke fungerer tilfredsstillende. For at minimere risikoen herfor, forsynes 
renseanlægget med et SRO-anlæg. Endvidere etableres on-line overvågning af spil-
devandstilledningen fra produktionen til renseanlægget. Renseanlægget forsynes 
endvidere med en buffertank, der giver mulighed for at tilbageholde spildevandet, 
hvis det ikke er renset tilstrækkeligt og endelig har mejeriet aftaler med anlæg der 
kan modtage spildevandet ifm. nedbrud eller lignende.  
 
Udluftningsbrønden, der placeres i et område med drikkevandsinteresser men uden 
for indvindingsoplande til vandværker, etableres med ventil, således at der ikke kan 
ske overløb. I forbindelse med evt. tilstopning af udløbet vil trykket i ledningen stige 
og pumpen vil slå fra. 
  
Med de uheldsbegrænsende foranstaltninger der etableres sammenholdt med typen 
af spildevand, vurderes risikoen for uheld, der vil kunne give væsentlig negativ ind-
virkning på miljøet at være minimale. 
 
2.c.1 Vådområder/vandområder 
Efter rensning i mejeriets anlæg ledes spildevandet direkte til Flensborg Fjord. Her-
ved vil Krusåen ikke blive belastet med den mængde chlorid og organiske stof, der i 
dag udledes fra Kruså Mejeri via det kommunale renseanlæg.  
 
2.c.2 Kystområder 
Der vil efter etablering af spildevandsledningen ikke være synlige (overjordiske) an-
læg inden for strandbeskyttelseslinien. Ledningen føres ca. 150 meter ud i fjorden, 
hvor den lægges under havbunden. Selve udløbsbygværket placeret på havbunden. 
Med en afstand på 150 m fra kysten friholdes badevandet for eventuelle synlige spor 
eller spor af lugtstoffer fra spildevandet. 
 
I Flensborg Inderfjord ses af og til perioder med lavt iltindhold. Da det rensede spil-
devand fra mejeriet har et lavere saltindhold end fjordvandet, vil spildevandet dog 
altid søge mod overfladen og således ikke medvirke til yderligere at forringe iltind-
holdet i bundvandet nær udløbet. 
 
Den nuværende tilladelige næringsstofbelastning fra mejeriet (via kommunalt rense-
anlæg) vil ikke overstiges ved den kommende direkte udledning. Selve udledningen 
forventes i øvrigt ikke at give anledning til gener af æstetisk eller lugtmæssig karak-
ter.  
 
2.c.3 Skovområder 
I forbindelse med at spildevandsledningen skal føres gennem et fredskovspligtigt 
areal vil ledningen blive skudt under arealet. Der vil således ikke ske opgravning på 
arealet ligesom skovarealet ikke reduceres og der bliver ingen synlige (overjordiske) 
bygværker på arealet. Skov og Naturstyrelsen har meddelt tilladelse til projektet. 
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2.c.6 Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –habitatområder  
Den tyske del af Flensborg Fjord er udpeget som habitatområde fra den yderste del 
af inderfjorden og ud, mens det nærmestliggende danske Natura 2000 område ligger 
10-12 km længere ude af fjorden. Det må dog forventes at en større del af den dan-
ske del af fjorden udpeges som Natura 2000-område i nær fremtid. Igen henvises til 
projektets forudsætning om, at den årlige udledte mængde kvælstof og fosfor ikke 
øges i forhold til, hvad mejeriet i dag må bidrage med via det kommunale rensean-
læg. 
 
2.c.7 Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet 
Projektet medfører - som nævnt tidligere – ingen øget udledning af næringsstoffer til 
fjorden. 
 
2.c.9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller 
geologisk synspunkt 
Nedgravning af spildevandsledningen – der skal gennem et landskab med historiske 
interesser – vil ske således at det ikke medfører påvirkning af et gammelt fredet ege-
træ samt en bro på ”Gendarmstien”, der fører over en kløft. 
 
Inden anlægsarbejdet i fjorden opstartes, gennemføres en marinarkæologisk forun-
dersøgelse, da der på det berørte areal af søterritoriet kan være spor af stenalder-
bosættelse. Kulturarvsstyrelsen har stillet vilkår herom. 
 
 
 
 
Miljøpåvirkninger 
 
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de miljøpå-
virkninger der er indfanget i skema 1. 
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljø-
påvirkning.  
Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne 
fra skema 1, vurderes at anlægget 
kan få en væsentlig indvirkning på 
miljøet i relation til påvirkningens:  1a 1b 1d 1f 2c.1 2c.2 2c.3 2c.6 2c.7 2c.9 
• Omfang (geografisk område og 

antal personer der berøres) 
nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej 

• Grænseoverskridende karakter 
 

nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej 
• Grad og kompleksitet 
•  nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej 
• Sandsynlighed 
 nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej 
• Varighed, hyppighed og reversi-

bilitet nej nej nej nej nej nej nej nej nej nej 



 7 

 
 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
10-12 km øst for spildevandsudledningen ligger Natura 2000 området Flensborg 
Fjord/Nybøl Nor. Endvidere findes marsvin, som er klassificeret som bilag IV art i 
Flensborg Fjord, dog ikke i inderfjorden. På spildevandsledningens strækning på land 
ses ingen bilag IV arter. Se endvidere under punkt 2.c.6. 
 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke Natura 2000 området i Flensborg 
Fjord/Nybøl Nor væsentligt eller ødelægge bestemte bilag IV arters yngle- eller ra-
steområder Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere konse-
kvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området i Flensborg Fjord, jf. 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Vurderingen er foretaget på baggrund af at forudsætningen for den ændrede spilde-
vandshåndtering fra Kruså Mejeri er, at den samlede næringsstofbelatning fra spilde-
vandet ikke øges i forhold til mejerispildevandets belastning ved den nuværende 
håndtering, hvor spildevandet renses på det kommunale renseanlæg.  
 
 
Sammenfatning og konklusion 
Udledning af industrispildevand vil altid kunne indvirke på det omgivende miljø på 
mange punkter. Udgangspunktet for det screenede projekt har som nævnt i indled-
ningen været, at den ændrede spildevandshåndtering ikke medfører øget nærings-
stofbelastning af fjorden i forhold til i dag, hvor processpildevandet bidrager til fjor-
dens belastning via det kommunale renseanlæg. Samtidig fjernes en del af den be-
lastning med chlorid og organisk stof, Krusåen i dag udsættes for fra mejeriets spil-
devand gennem det kommunale renseanlæg.  
 
Miljøcenter Odense konkluderer derfor, at etablering af renseanlæg og spildev-
gandsledning samt udledning af renset spildevand til Flensborg Fjord ikke antages at 
ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke behov for udarbejdelse af 
kommuneplanretningslinier og VVM-redegørelse. 
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. 
Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få en vurdering. 
 
 
  
      
Med venlig hilsen 
 
 
 
Ida Hansen  
72548474  
idhan@ode.mim.dk  


