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Hvad er VVM?  
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for 
anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 
planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at 
bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 
kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.  
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det 
videre arbejde. Det kan fx være idéer til, hvilke miljøpåvirkninger, der skal 
tillægges særlig vægt, og forslag om alternativer, der skal belyses.  
 
VVM- redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte 
virkninger på:  

• mennesker, fauna og flora  
• jordbund, vand, luft, klima og landskab  
• materielle goder og kulturarv, og  
• samspillet mellem disse faktorer.  

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, 
som kan danne grundlag for såvel offentlig debat som den endelige beslutning om 
projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg 
til kommuneplanen.  
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 
kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen 
kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser, jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 
1, da staten er godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven. 
Miljøstyrelsen varetager derfor miljøgodkendelsen og dermed VVM-redegørelse og 
udstedelse af kommuneplantillæg for Danepork A/S. En eventuel senere ændring 
af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. 
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Indledning 

DanePork ønsker at udvide svineslagteriet grundet større efterspørgsel på 
virksomhedens produkter på eksport- og hjemmemarkedet, hvilket ikke kan 
udnyttes med slagteriets nuværende faciliteter. DanePork ønsker derfor at etablere 
bygnings- og anlægsmæssige rammer til en udvidelse af produktionsloftet fra  
90 t/dag til 350 t/dag, idet udvidelsen af produktionen og produktionsapparatet 
forventes at forløbe over en årrække, efterhånden som afsætningsmarkedet 
udbygges. 
 
Naturstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før 
Miljøstyrelsen Odense kan afgøre om projektet kan gennemføres, skal der derfor 
udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse samt en 
miljøgodkendelse for slagteriet. Miljøgodkendelse og kommuneplantillæg 
udarbejdes af Miljøstyrelsen Odense, mens VVM-redegørelsen udarbejdes af 
Miljøstyrelsen Odense i samarbejde med DanePork A/S. 
 
DanePork A/S 
 
DanePork A/S er et privatejet svineslagteri, der blev etableret i 1989. DanePork fik 
den første miljøgodkendelse i 2010, da virksomheden i forbindelse med udvidelse 
og modernisering ønskede en kapacitet på 90 t/dag, der betød at slagteriet blev 
godkendelsespligtig.  
 
Slagteriet ønskes nu udvidet med ny stald, slagtegang, tarmafdeling, kølerum mv. 
samt bygninger til bl.a. udskæring og forædling. Udover bygningsudvidelser vil 
visse af de eksisterende hjælpeanlæg, som forrenseanlægget blive udvidet. 
 
Efter udvidelsen vil slagtningen fortsat foregå i 1 skift ugens første 6 dage, mens 
øvrige aktiviteter som udskæring, forædling samt rengøring vil kunne foregå over 
hele døgnet mandag – lørdag. 
 
DanePork beskæftiger i dag 140 ansatte, heraf er ca. 120 i selve produktionen, 
mens resten er teknisk/administrativt personale og chauffører.  
Ved fuld udnyttelse af det ansøgte produktionsloft på 350 t/dag forventes 
slagteriet at beskæftige ca. 300 medarbejdere og medføre en proportional stigning 
i den afledte beskæftigelse i andre virksomheder i området. 
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Lokalisering 
 
Virksomheden ligger på adressen St. Lihme Møllevej 13, St. Lihme, 7183 Randbøl. 
Beliggenheden fremgår af kortet i figur 1. 
 

 
Figur 1: Virksomhedens lokalisering 
 
Virksomheden ligger i Vejle Kommune -  15 km fra Vejle og kun 500 meter fra det 
nyanlagte tilkørselsanlæg til motortrafikvejen Vejle-Billund, som åbnede i 
sommeren 2012. Virksomheden ligger ideelt for både områdets leverandører af 
grise og for afsætning af virksomhedens produkter. 
 
I forbindelse med udvidelsen etableres en ny adgangsvej nord om slagteriet med 
forbindelse til Tørskindsvej og motortrafikvejen, således at transport til og fra 
slagteriet ikke længere skal foregå gennem St. Lihme (se bilag 1). 
 
Slagteriet grænser mod vest op til boliger og erhverv i St. Lihme. St. Lihme inkl. 
slagteriet er omfattet af kommuneplanområde nr. 99.L.14. Anvendelsen er fastlagt 
til Blandet bolig og erhverv, Landsbyområde. Området er ikke lokalplanlagt.  
 
Vejle Kommune har besluttet at udarbejde en kommuneplanændring, som bl.a. 
udlægger St. Lihme til byzone med et boligområde og et område med blandet bolig 
og erhverv. Kommunen har samtidig besluttet at udarbejde en lokalplan for St. 
Lihme. 
 
DanePork grænser mod de øvrige verdenshjørner op til det åbne land, hvor 
nærmeste beboelser ligger sydøst for slagteriets arealer. 
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Hvad går projektet ud på? 
 
Produktion ønskes forøget til 350 tons slagtekroppe pr. døgn, svarende til 109.200 
tons slagtekroppe pr. år, samt etablering af bygge- og anlægsmæssige udvidelser 
vist på figur 2.  
 

 
Figur 2: Fremtidig indretning 
 
Projektet forventes etapeopdelt, således at der i etape 1 etableres ny slagtehal og 
stald (Bygning 7 jf. figur 2), samt ny adgangsvej til slagteriet fra Tørskindvej nord 
for slagteriet. Der vil herefter forløbe en periode, hvor produktionen udvides 
efterhånden som afsætningsmarkedet udbygges. I løbet af perioden vil slagteriet 
blive udbygget med etape 2, hvor der etableres nedkølingsrum, samt forædling og 
lager mv., bestående af bygningerne 8 og 9, hvilket forventes at ske indenfor 5 år 
efter at projektet er godkendt. 
 
I bygning 7 indrettes stald med indendørs læsserampe, slagtegang, tarmafdeling, 
kølefaciliteter mv., samt velfærdsafdeling med kantine, toiletter og badefaciliteter 
på i alt ca. 5.400 m2.  
 
Slagtehallen etableres med nyt produktionsanlæg, herunder bedøveranlæg, 
stikkesti, skoldekar og hårstøder ligesom slagterkæde og tilknyttede processer 
nyetableres. Når bygning 7 tages i brug fjernes det eksisterende produktionsanlæg 
og de eksisterende slagtebygninger (Bygning 2) indrettes til at facilitere 
produktionen fra det nye anlæg med lager, opbevaring, udskæring, kølerum o.l.  
 
Der etableres en ny adgangsvej fra Tørskindvej til slagteriets nordlige arealer, 
hvorfra der er transportadgang til stald, affaldsoplag, fremtidig 
færdigvareudlevering mv. Herfra fortsættes vejforbindelsen langs ejendommens 
skel imod nord, øst og syd til personaleparkeringspladser (position 10) og videre til 
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den nuværende befæstede plads i ejendommens sydvestlige del, herunder 
administrationen og den eksisterende læssegrav for færdigvarer. Der etableres 
støjafskærmning på relevante strækninger langs adgangsvejen.  
 
Slagteriets forrenseanlæg (bygning 4) til spildevand udvides løbende sammen med 
produktionsudvidelsen og renseprocessen tilpasses den til enhver tid gældende 
afledningstilladelse til det offentlige spildevandssystem og renseanlæg. 
 
I etape 2 etableres nedkølingsrum (bygning 9) og nye lager og 
produktionsbygninger (bygning 8) til forarbejdning og forædling af slagtervarer, 
herunder udskæring, kogning, saltning, marinering og tilsvarende processer.  
I Nordenden af bygningerne etableres læssegrave for læsning og transport af 
færdigvarer m.v. 
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Påvirkninger af omgivelserne 
 
VVM-redegørelsen vil detaljeret beskrive og vurdere miljøforholdene på 
DanePork. Redegørelsen vil indeholde en nærmere beskrivelse af bygninger og 
processer samt deres påvirkninger i både anlægs- og driftsfase på mennesker og 
miljø. 
 
Nærmeste Natura 2000 område er EF-habitatområde nr. 238 – Egtved Ådal, som 
ligger ca. 4 km syd for virksomheden.  På virksomhedens område er der registreret 
en sø, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. Søen ligger nord for 
virksomhedens bygninger og anlæg. 
I VVM-redegørelsen vil virksomhedens eventuelle påvirkning af natur, plante og 
dyreliv blive vurderet nærmere. 
 
De forhold, som desuden skal belyses nærmere i VVM-redegørelsen vil blive 
fastlagt efter denne idéfase, men nedenfor er nævnt de miljøpåvirkninger der 
vurderes at skulle beskrives nærmere. 
 
Miljøpåvirkninger 
De primære miljøpåvirkninger fra slagteridrift og kødforædling er 
erfaringsmæssigt støj, lugt og spildevandsproduktion. Desuden forbruges 
ressourcerne vand og energi.  
 
Anlæg 
Det anmeldte projekt etableres i to faser. Den samlede bygge- og anlægsperiode vil 
kunne strække sig over flere år. Der vil forekomme en påvirkning af 
nærområderne i anlægsfaserne, som vil blive belyst i redegørelsen. 
 
Støj 
Støj fra virksomheden frembringes af mange forskellige punktkilder som for 
eksempel ventilationsafkast, skorstene og køleanlæg, samt fra trafik på 
virksomhedens område. Støj fra virksomheden regulereres af miljøgodkendelsen, 
hvor der er fastsat støjgrænser svarende til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 
Der er gennemført en samlet kortlægning af støjen, og kortlægningen opdateres 
løbende. 
 
Ved de planlagte udvidelser/ændringer vil støjpåvirkninger blive forebygget ved at 
orientere slagteriet væk fra St. Lihme, ved etablering af støjafskærmning samt ved 
at stille konkrete støjkrav til leverandører af de nye anlæg.  
 
I forbindelse med VVM-redegørelsen vil der blive gennemført beregninger af 
støjen fra den fremtidige virksomhed, således at det sikres, at virksomheden 
fortsat kan overholde de gældende støjvilkår. 
 
Trafikstøj fra aktiviteter på virksomhedens område inkl. transport på den 
fremtidige adgangsvej vil indgå i støjberegningerne.  
 
Trafik 
Så godt som al kørsel til og fra slagteriet foregår i dag via den nye motortrafikvej ad 
Tørskindvej og passerer derfor gennem St. Lihme ad Tørskindvej og St. Lihme 
Møllevej. 
 
I forbindelse med udvidelsen af slagteriet og den tilhørende etablering af en 
nordlig adgangsvej (se  bilag 1) vil stort set al transport til og fra slagteriet blive 
flyttet til den nye vej, og der vil fremover ikke forekomme nævneværdig transport 
til slagteriet gennem St. Lihme. 
 
Konsekvenserne af den øgede trafik, samt omlægningen af adgangsforholdene, 
skal undersøges nærmere ved den kommende VVM vurdering. 
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Emission til luft 
Lugt fra virksomheden genereres af udsugning fra bygninger og 
produktionsprocesser, samt fra affaldsoplag. Lugt fra virksomheden regulereres af 
miljøgodkendelsen, hvor der er fastsat lugtgrænser svarende til Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier. Der er gennemført en samlet kortlægning af 
lugtkilderne og beregninger, som viser at kravene overholdes. 
 
Ved de planlagte udvidelser/ændringer udskiftes eller ændres en række lugtkilder, 
og som led i VVM processen vil der blive gennemført beregninger af 
lugtpåvirkningerne i omgivelserne, således at det sikres, at den samlede 
virksomhed fortsat kan overholde lugtkravene. 
 
Der vil samtidig blive udført beregninger af påvirkningerne fra virksomhedens 
øvrige emissioner herunder NOx og CO fra slagteriets fyringsanlæg. 
 
Energi- og vandforbrug 
Slagteriet forsynes med vand fra områdets lokale, almene vandforsyning. Varme 
og varmt vand produceres på slagteriets naturgasfyrede kedler. Slagteriet 
genvinder overskudsvarme fra svideovnen og køleanlægget, og der er gennemført 
renere teknologi til reduktion af energi og vandforbrug på slagteriets bygninger, 
produktionsanlæg og arbejdsprocesser. 
 
Forsyningsmulighederne og konsekvenserne heraf undersøges nærmere ved den 
kommende VVM-redegørelse. 
 
Spildevand 
Slagteriets spildevand føres i trykledning frem til offentlig kloak i Ny Nørup. 
Trykledningssystemet forventes udbygget i forbindelse med udvidelsen af 
slagteriet. 
 
Spildevandet forrenses på slagteriets forrenseanlæg, inden det afledes til offentlig 
kloak. Forrenseanlægget skal udvides løbende sammen med den etapevise 
produktionsudvidelse og renseprocessen tilpasses den til enhver tid gældende 
afledningstilladelse til spildevandssystem og renseanlæg. 
 
Tagvand og uforurenet overfladevand fra befæstede arealer afledes via 
drænledninger til Kobberbækken (St. Lihme Bæk) i henhold til tilladelse fra Vejle 
Kommune. Vand fra de nordlige tage og arealer ledes forinden gennem et 
udligningsbassin, så der opnås et mindre flow i afledningen. Tagvand og 
overfaldevand fra udvidelsen forventes tilledt udligningsbassinet, som udvides.  
 
Afledningsmulighederne og konsekvenserne heraf undersøges nærmere ved den 
kommende VVM-redegørelse. 
 
Affald 
Slagteriets væsentligste affald er slagteaffald og gødning. Gødning afsættes til 
udbringning på landbrugsarealer, og slagteaffaldet afsættes til biogasanlæg og 
DAKA, hvor ressourcepotentialet i affaldets energi og næringsstoffer udnyttes. 
 
Udvidelsen af slagteriet vil forøge affaldsmængderne væsentligt, hvorfor der 
forventes gennemført ændringer i oplagsfaciliteterne på virksomheden med 
henblik på at rationalisere håndteringen og sikre lav lugtemission. 
 
Konsekvenserne af ændringerne, herunder lugtforhold og øget transport mv., 
undersøges nærmere ved den kommende VVM-redegørelse. 
 
Jord og grundvand 
Slagteriet har ingen olietanke til varmeanlæg. Der er en dieseltank til tankning af 
egne køretøjer, som er placeret under tag i et opsamlingskar, der kan rumme det 
samlede tankindhold. 
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Anlæg til opbevaring af råvarer, hjælpestoffer og restprodukter er indrettet med 
henblik på at minimere risikoen for udslip til jord og grundvand. 
 
Udvidelsen forventes ikke at medføre nye typer af stoffer og produkter, men der vil 
ske en udvidelse af forbrug og oplag af eksisterende komponenter. 
 
Forholdet skal belyses i den kommende VVM-redegørelse. 
 
Risiko 
Slagteriet er ikke omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen, da der ikke er 
væsentlige mængder af risikostoffer på virksomheden, hvilket der heller ikke vil 
være efter udvidelsen. 
 
Forholdet skal belyses i den kommende VVM-redegørelse. 
 
Bedste tilgængelige teknologi (BAT) 
Slagteriet anvender BAT i bygninger, produktionsanlæg og arbejdsprocesser med 
henblik på at opnå lavt ressourceforbrug af energi, vand og råvarer, samt begrænse 
forureningen af omgivelserne. BAT vil ligeledes blive en integreret del af 
projekteringen af udvidelsen. 
 
Øvrige påvirkninger 
 
Visuelle forhold 
Udvidelsen vil medføre en væsentlig forøgelse af slagteriets bygningsmasse, som 
vil blive udvidet fra ca. 5.200 m2 til ca. 16.000 m2. Ud over skorstene vil den 
maksimale bygningshøjde for udvidelsen blive ca. 9 m. Den visuelle fremtræden 
begrænses endvidere ved at etablere jordvolde og slørende beplantning omkring 
virksomheden.  
 
I forbindelse med VVM-redegørelsen vil der blive lavet visualiseringer, som viser 
slagteriets udseende som en del af omgivelserne.  
 
 
Andet 
Virksomhedens eventuelle påvirkning af arkæologi, landskabsforhold mv. vil blive 
behandlet i VVM-redegørelsen. 
 
 
Alternativer 
 
DanePork A/S ønsker at udnytte de eksisterende faciliteter på St. Lihme Møllevej 
13 ved at modernisere og udbygge dem, hvilket er nødvendigt for virksomhedens 
udvikling og overlevelse på sigt. Hvis der i stedet etableres et nyt slagteri et andet 
sted, vil de eksisterende bygninger, anlæg og maskiner mv., som udgør en stor 
værdi og ressource, gå til spilde, og tilknyttede afsætningsmuligheder vil gå tabt, 
idet et nyt slagteri vil skulle starte forfra med at opnå certificering til 
eksportmarkederne. 
 
Forholdet skal belyses i den kommende VVM-redegørelse, herunder 
konsekvenserne af at projektet ikke realiseres. 
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Idéfasen 
 
Miljøstyrelsen Odense inviterer alle til at komme med idéer og forslag til hvilke 
miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM- redegørelsen.  
 
Hvad er til debat? 
Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som 
muligt. Derfor opfordres alle i denne første offentlighedsfase til at komme med 
spørgsmål, bemærkninger og emner, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen. Det er 
også relevant at komme med forslag i forhold til miljøpåvirkninger, der særligt bør 
analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden om særlige miljøforhold og 
hensyn til anden planlægning. 
 
Et af formålene med idéfasen er, at borgere i området, som kan blive berørt af 
projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og for at komme med idéer og 
forslag til emner i redegørelsen. 
 
Hvordan giver du din mening til kende? 
Bemærkninger og kommentarer, der ønskes behandlet i det videre arbejde, skal 
være skriftlige. Send bidrag med almindelig post eller elektronisk post til: 
 
Miljøstyrelsen Odense  
C.F. Tietgens Boulevard 40  
5250 Odense SØ  
 
Telefon: 72 54 40 00  
E-mail: ode@mst.dk  
 
Husk at angive din postadresse.  
 
Yderligere oplysninger om VVM-redegørelsen og myndighedsbehandlingen kan 
fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen Odense eller på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk. 
 
Høringsfrist 
Materialet er offentliggjort den 6. november 2013, og bidrag skal være 
Miljøstyrelsen i hænde senest den 4. december 2013. 
 
Det videre forløb  
Når idéfasen er afsluttet sammenfatter Miljøstyrelsen Odense de indkomne forslag 
i et notat, der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde.  
 
Miljøstyrelsen Odense vil i samarbejde med DanePork udarbejde en VVM-
redegørelse, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne ved slagteriets 
ændringer og udvidelser. I redegørelsen vil det blandt andet blive vurderet, om 
virksomheden kan medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne. 
 
Virksomhedens ændringer og udvidelser skal også godkendes efter 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse). Miljøgodkendelsen vil 
regulere indretning og drift af virksomheden.  
 
Forslag til kommuneplantillæg, som Miljøstyrelsen Odense udarbejder, vil 
sammen med VVM-redegørelsen og et udkast til miljøgodkendelse blive sendt i 
offentlig høring i otte uger. Her bliver der igen mulighed for at sende 
bemærkninger og indsigelser til Miljøstyrelsen. Først derefter kan Miljøstyrelsen 
tage stilling til projektet og beslutte, om planerne skal vedtages og tilladelserne 
gives. 
 
 

http://www.mst.dk/




12 

 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
  
      
 


	Indledning

