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Bygherre Chr. Hansen A/S 

Anlæg Hele virksomheden 
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Placering Sundsnæs 10-18, 6300 Gråsten 

Indledning 
Chr. Hansen A/S, Sundsnæs 10-18, 6300 Gråsten har den 17. september 2008 søgt Miljø-
center Odense om miljøgodkendelse af virksomheden.  
 
Chr. Hansen er en international koncern, der fremstiller ingredienser til fødevareindustrien, 
og i Gråsten fremstiller virksomheden osteløbe og koagulanter som anvendes til fødevare-
produktion. Produkterne fremstilles både i flydende form og i pulverform. Der foregår produk-
tion, pakning, oplagring og distribution af ovenstående. 
 
Den væsentligste miljøpåvirkning vurderes fra virksomhedens side at være afledning af spil-
devand. Spildevandet afledes til Rinkenæs rensningsanlæg, hvor det nedbrydes biologisk. 
Andre miljøforhold er støj, lugt og andre emissioner til luft, forbrug af ressourcer og produkti-
on af affald. 
 
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: 

• enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets bekendtgørelse 
nr. 1335 af 6. december 2006). 

• eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets art, dimen-
sioner 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. 
Skema 1 vedrører projektets karakteristika og geografiske placering. Skema 2 omfatter den 
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potentielle miljøpåvirkning og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne 
få en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
VVM-screening af virksomheden 
Miljøcenter Odense vurderer, at Chr. Hansen A/S, Gråsten er omfattet af bekendtgørelsens 
bilag 2, jf. punkt nr. 6a. Som nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-
pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Da virksomheden tidligere har været anmeldepligtig, foreligger der i dag ikke en gyldig miljø-
godkendelse for virksomheden.  Det er i forbindelse med den igangværende lovliggørelse af 
virksomheden, at der foretages en screening af virksomhedens væsentlige miljøpåvirkninger.  
 
Det er ikke tidligere, heller ikke i forbindelse med ændringer på virksomheden foretaget efter 
VVM bekendtgørelsen blev vedtaget, vurderet om Chr. Hansen A/S er omfattet af VVM-pligt. 
Skov- og Naturstyrelsen har meldt ud, at eksisterende anlæg, der ikke tidligere har været 
miljøvurderet, skal screenes og/eller miljøvurderes i forbindelse med efterfølgende godken-
delser, hvor der er mulighed for at fastsætte nye vilkår eller betingelser, og hvor godkendel-
sen er en forudsætning for fortsat drift.  
 
Planmæssige forhold 
Chr. Hansen er beliggende i et område 2.40 Alnor Næs, der er udlagt til industriformål ifølge 
den gældende kommuneplanramme. Nord for virksomheden ligger tre andre fødevarevirk-
somheder, mens der mod vest ligger et centerområde. Mod syd og vest ligger der tillige bo-
ligområder. Virksomheden ligger umiddelbart vest for et ”interesseområde for friluftsliv”.  
 
Chr. Hansen er beliggende ca. 1 km sydøst for Rinkenæs Skov og dyrehaven, som er en del 
af et Natura 2000 område, og omkring 500 meter sydøst fra Chr. Hansen er Natura 2000 
området Flensborg Fjord og Nybøl Nor.  
 
Placeringen af Chr. Hansen A/S i forhold til de omgivende naturområder ses på figur 1. 
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Figur 1. Placering af Chr. Hansen i forhold til omgivende naturområder 
 
 
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. 
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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 begrundelse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  X Der er tale om en eksisterende virksomhed, der ikke øger 
produktionen eller miljøpåvirkningerne   

b. Kumulation med andre projekter X  Der ligger andre virksomheder med samme type miljøpåvirk-
ninger i området. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  X  
d. Affaldsproduktion X  Spildevand og biomasse er de største affaldsmængder 
e. Forurening og gener X  lugt, luft  og støj 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

 X Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og der 
forventes ikke at være den store risiko for uheld. 

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Virksomheden har ligget på matriklen siden 1975. 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 X  

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på: 

   

1. Vådområder/vandområder X   
2. Kystområder  X  
3. Skovområder X   
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

X  

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

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

X 
 

  

7. Områder, hvor de fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet 

X   

8.  Tætbefolkede områder X  I boligområdet er der gener i form af lugt og støj 
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

X  

 
 
Vurdering af indvirkningernes væsentlighed – hvor der er svaret ja i skema 1: 
 
1 b. Kumulation med andre projekter 
 
Ved vurderingen af virksomhedens miljømæssige påvirkning skal der laves en helhedsbe-
tragtning, der tager hensyn til kumulationen af hele områdets miljøpåvirkninger. Der skal så-
ledes ses på det interne samspil på virksomheden samt samspillet med andre aktiviteter i 
området. 
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I området er der andre virksomheder med samme type miljøpåvirkninger, men da virksom-
heden kan overholde de vejledende grænseværdier for lugt, støj og luftemission, vurderes 
det ikke, at virksomheden bidrager væsentligt til den samlede miljøpåvirkning. 
 
1 d. Affaldsproduktion 
 
Spildevand: Chr. Hansens spildevand, der omfatter processpildevand, sanitært spildevand 
og overfladevand fra befæstede arealer, afledes til det kommunale kloaksystem. 
 
Virksomheden arbejder på at etablere en neutraliseringstank, for at sikre et mere stabilt pH 
niveau i spildevandet. 
I forbindelse med godkendelsesprocessen vil der ikke ske en stigning i spildevandsmæng-
den. Der ønskes produktion på andre tidspunkter end hidtil, men Sønderborg Kommune vur-
derer, at det ikke vil have betydning for rensningsanlægget.  
 
Biomasse: Der produceres kød og fedt affald. Dette opsamles i kasser der fryses og sendes i 
frossen stand til DAKA, hvor det destrueres.  
 
Samlet vurderes det, at virksomheden har en god affaldshåndtering og affaldsproduktionen 
vil derfor ikke være en væsentlig miljømæssig påvirkning. 
 
1 e. Forurening og gener 
 
Lugt: Der har historisk været en del lugtklager fra naboerne til industriområdet. Der er flere 
virksomheder i området, der bidrager til lugtgenerne. Chr. Hansen A/S har i foråret 2009 luk-
ket en del af produktionen, der bidrog til lugtgener og på den baggrund har Force Technolo-
gy i marts 2009 foretaget en vurdering af om virksomheden stadig bidrager til væsentlige 
lugtgener. Der er ikke tale om en egentlig lugtmåling, men en vurdering af, at virksomheden 
antages at kunne overholde de vejledende lugtgrænser. I den nye godkendelse er der derfor 
givet vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til et lugtbidrag på mere end  
5 LE/m3, svarende til den laveste vejledende værdi, ved nærmeste boligområde. Dette lever 
op til almindelig praksis på området. 
 
Luft: Da virksomheden nu får vilkår med grænseværdier, som er lig med de vejledende, vil 
det være nødvendigt med en gennemgang af de nuværende afkastforhold. Dette kan resulte-
re i højere afkast for at mindske generne i nærområdet. Miljøcenter Odense vurderer såle-
des, at miljøpåvirkningen vil være status quo eller endda forbedret.  
 
Støj: Virksomheden har ikke tidligere været reguleret med hensyn til driftstid og virksomhe-
den ønsker nu mulighed for at producere i døgndrift alle ugens dage. I så fald skal de vejle-
dende støjgrænser overholdes, hvilket vil kræve støjdæmpende foranstaltninger for at kunne 
overholde støjgrænserne om natten og i weekenderne. Dette vurderes, at ville medføre en 
mindre støjbelastning end hidtil. 
 
Samlet vurderer Miljøcenter Odense, at virksomhedens samlede aktiviteter ikke vil bidrage til 
væsentlig forurening eller væsentlige gener. 
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2c1, 2c3, 2c6 og 2c7  
 
Vådområder/vandområder: Omkring 500 meter fra Chr. Hansen er Natura 2000 området 
Flensborg Fjord og Nybøl Nor. Dette er et fuglebeskyttelsesområde, der udgøres af den ydre 
del af et tunneldalskompleks og en issø. Området er udpeget for at beskytte en række fugle-
arter. Den største trussel for området er næringsstofbelastningen. Generelt for Flensborg 
Fjord området ønskes en reduktion af udledningerne af næringssalte, herunder især kvælstof 
fra diffuse kilder.  
 
Skovområder: Chr. Hansen er beliggende ca. 1 km sydøst for Rinkenæs Skov og dyrehaven, 
som er en del af et Natura 2000 område. Skovene er meget varierede og består overvejende 
af gammel løvskov. Der findes større sletter med overdrevspræg og der findes eng- og rig-
kærspræg. Området er et morænelandskab og i dalene/slugterne løber vandløb, som flere 
steder er stemmet op til kunstige søer. De vigtigste naturværdier i området er flere sjældne 
fuglearter og vandsalamanderen. Også her er næringsstofbelastningen en stor trussel og 
især en reduktion af den eksterne fosforbelastning er nødvendig for at sikre en tilfredsstillen-
de miljøkvalitet. For skovene er det dog eutrofiering og tilgroning der er de største trusler.  
 
Områder, der er registreret, bekyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –habitatområder: 
Begge områder ovenfor er fuglebeskyttelses- og habitatområder, som ikke må påvirkes i 
væsentlig grad. I naturplanerne er områderne beskrevet og der er ligeledes opstillet miljøkva-
litetsnormer. 
 
Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
Miljøkvalitetsnormerne for de to områder, som virksomheden kan påvirke, er overskredet. 
 
Største påvirkning fra virksomheden er nedfald af kvælstof, som vil kunne have en betydning 
for målopfyldelsen af områderne. Der stilles således vilkår om, at NOx belastningen ikke må 
overskride de vejledende krav i luftvejledningen. Da der ikke er tale om en ny virksomhed 
eller øget produktion, vil der ikke ske en yderligere belastning og dermed ikke en forringelse 
for områdernes naturtyper. 
Miljøcenter Odense vurderer på den baggrund, at virksomheden samlet ikke belaster områ-
det mere end hidtil, og dermed ikke medføre en forringelse for områdernes naturtyper. 
 
 
2c8. Tætbefolkede områder 
 
Chr. Hansen er beliggende i et område, der er udlagt til industriformål ifølge den gældende 
kommuneplanramme. Afstanden til nærmeste bolig er ca. 150 meter. 
 
Da virksomheden meddeles en ny godkendelse af det eksisterende anlæg bliver der fastsat 
grænseværdier, der følger de vejledende og det forventes derfor ikke at naboerne vil opleve 
en yderligere belastning.  
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Miljøpåvirkninger 
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de miljøpåvirkninger 
der er indfanget i skema 1. 
 

Skema 2 
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. 
Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, 
vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirk-
ning på miljøet i relation til pås c 1. virkningens: 

 
 

1b 

 
 

1d 

 
 

1e 

 
 

2c1 

 
 

2c3 

 
 

2c6 

 
 

2c7 

 
 

2c8 

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

 
Nej 

• Grænseoverskridende karakter Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
• Grad og kompleksitet Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

• Sandsynlighed Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
• Varighed, hyppighed og reversibilitet Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Under punkt 2c er der redegjort for, at Chr. Hansen A/S ikke påvirker de to relevante Natura 
2000 områder, Rinkenæs Skov og Flensborg Fjord, væsentligt. Der er registreret flere bilag 
IV arter i området, bl.a. i  de to ovenfor nævnte Natura 2000 områder, omkring virksomhe-
den. Det vurderes af Sønderborg Kommune, at virksomhedens placering og aktiviteter ikke 
vil have indflydelse på disse arter. 
Der er derfor ikke krav om, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projek-
tets virkninger på Rinkenæs Skov og Flensborg Fjord , jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-
skyttelse af visse arter. 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at Chr. Hansen A/S, Gråsten ikke vil give anledning til væsentlig indvirk-
ning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtig. Der er set på virksomhedens nuværende pro-
duktion og størrelse samt placeringen af virksomheden. 
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis de nuværende forudsætninger ændres, og virksom-
heden skal i såfald kontakte Miljøcenter Odense for at få en vurdering. 
 
Sagens akter: 
Miljøteknisk beskrivelse fra Chr. Hansen A/S af 9. juni 2009. 
 
Mail fra Sønderborg Kommune den 10. juni 2009 vedrørende naturtyper og dyrearter. 
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