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Virksomheder 

J.nr. MST-1270-00372 

Ref. benjo/idhan 

Den 22. november 2013 

Afgørelse om at etablering og drift af kartoffelfiberproduktion ikke er 

VVM-pligtigt 

 

Miljøstyrelsen har den 27. maj 2013 modtaget jeres redegørelse for etablering af 

kartoffelfiberproduktion. Den 22. april 2013 modtog vi opdateret beregning af 

kvælstofdepositionen.  

 

Miljøstyrelsen betragter materialet som en anmeldelse efter § 2 i VVM-

bekendtgørelsen
1
.  

 

Miljøstyrelsen har efterfølgende den 28. juni 2013, 24. oktober 2013 og 19. 

november 2013 modtaget Viborg Kommunes udtalelse til anmeldelsen. 

 

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 § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 

om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om 

planlægning. 

 

Etablering og drift af kartoffelfiberproduktion omfatter ud over relevant 

procesudstyr et naturgasfyret kedelanlæg på 1,55 MW, der indgår i 

kartoffelfibertørreriet, hvor produktet tørres. Endvidere omfatter projektet en 

udbygning af lager og opsækningsanlæg og 2 nye færdigvaresiloer. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering og drift af kartoffelfiberproduktionen kan 

ske uden væsentlige gener for miljøet. VVM-screeningen viser, at der ikke er 

væsentlige miljømæssige påvirkninger i forbindelse med produktionen. 

 

Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 

 

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 

ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. 

 

 

 

                                                             
1
 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private 

anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 

mailto:kk@kkmel.dk
mailto:kraghchr@post3.tele.dk
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Sagens oplysninger 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 

 

Virksomheden er omfattet af bilag 2 punkt 7g (fremstilling af stivelse og 

stivelsesprodukter) i VVM-bekendtgørelsen. Etablering af kartoffelfiberproduktion 

er en ændring, der er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14, idet 

kartoffelfiberproduktionen medfører øget støj, støv og NOx/kvælstof i 

omgivelserne. Punkt 14 omfatter ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 

eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan 

være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1)”. 

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Viborg Kommune. Viborg Kommune 

oplyser, at det anmeldte er i overensstemmelse med gældende lokalplan for 

området. Kommunen vurderer, at projektet ikke er i konflikt med hverken 

naturbeskyttelsesloven eller habitatdirektivet. 

 

Kommunen oplyser, at de ikke har kendskab til bilag IV-arter i området, der kan 

påvirkes af projektet.  

 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 

på Natura 2000-område nr. 40 (habitatområde H40, H227 og H226), jf. 

bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder 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-området væsentligt.  

Begrundelsen herfor er, at kartoffelfiberproduktionen medfører en forøgelse af 

kvælstofdepositionen fra virksomheden på ca. 44 g N/ha/år i Habitatområde H40 

og 16 g N/ha/pr. år i Habitatområde H227. I Habitatområde H226 kan der ikke 

beregnes nogen ændring. Den samlede kvælstofdeposition fra virksomheden, inkl. 

kartoffelfiberproduktionen, er beregnet til 0,306 kg N/ha/år i habitatområde H40, 

0,106 kg N/ha/år i habitatområde H227 og 0,003 kg N/ha/år i habitatområde 

H226. Kvælstofdepositionen stammer fra virksomhedens naturgasfyrede 

kedelanlæg. I forhold til den gennemsnitlige baggrundsbelastning på 17 kg 

N/ha/år vurderes merbelastningen som følge af kartoffelfiberproduktionen at 

være ubetydelig, og driften af kartoffelfiberproduktionen vurderes ikke at udgøre 

nogen trussel mod naturtilstanden i habitatområderne. 

 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 

for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, 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 miljøgodkendelse til at 

påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 

grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  

 

Offentliggørelse 

Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk samtidig med offentliggørelsen af den 

miljøgodkendelse, som er nødvendig for påbegyndelse af projektet.  

 

http://www.mst.dk/
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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 til 

Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. 

Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter annonceringstidspunktet inden kl. 

16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget 

af en udtalelse til sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og 

blive opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 

uger fra modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 

afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Bente Eisenmann Jørgensen  

72 54 43 95  

benjo@mst.dk  

 

 

Kopi til: 

Viborg Kommune, viborg@viborg.dk 

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 

 

Bilag: Screeningsnotat 

 

mailto:viborg@viborg.dk
mailto:dn@dn.dk


       

Bilag A 

Skema til brug for screening (VVM-pligt) – Kartoffelfiberproduktion på Karup Kartoffelmelfabrik 
 

J.nr. MST-1270-00372 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet består i etablering og drift af kartoffelfiberproduktion på Karup Kartoffelmelfabrik. Kartoffelfiber fremstilles af kartoffelpulp 

(=kartoflens cellevægge/fibre), der er et biprodukt fra kartoffelstivelsesproduktionen på fabrikken. Processen består af en oprensning og 

tørring af kartoffelpulpen til fiberprodukter. Ud over relevant procesudstyr indeholder projektet et naturgasfyret kedelanlæg på 1,55 MW, der 

anvendes i forbindelse med fibertørreriet, hvori produktet tørres. Herudover omfattet projektet en udbygning af lager og opsækningsanlæg og 

2 nye færdigvaresiloer. 

Driftstiden er sammenfaldende med kartoffelstivelsesproduktionen, som er fra ultimo august til ultimo januar (kampagneperioden), afhængig 

af kartoffelmængden. Produktionen forløber i døgndrift alle ugens dage. Den maksimale produktionsperiode i en kampagne er 173 døgn. 

 

Navn og adresse på bygherre Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup (AKK- Karup) 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Landinspektør Christian Kragh 

Tlf. 40284151 

Projektets placering Engholmvej 19 og Åhusevej 3, 7470 Karup 

Matr. nr. 2g og 2u Karup By, Karup 

Projektet berører følgende kommuner Viborg Kommune 

Oversigtskort i målestok Oversigtskort ca. 1:10.000 vedlagt - viser virksomhedens beliggenhed. 

Kortbilag i målestok Kortbilag vedlagt - viser placering af fiberfabrik, fiberlager og fibersiloer. 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 
 

 X   Virksomheden er omfattet af bilag 2, punkt 7g (fremstilling af stivelse og 

stivelsesprodukter). Etablering og drift af kartoffelfiberproduktion er omfattet af bilag 2, 

punkt 14. 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    495 m
2
 produktionsbygning, 1200 m

2
 lagerbygning og 2 siloer á 79 m

2
. I alt 1852 m

2
. 

Fiberanlægget er placeret i eksisterende bygning. Hele anlægget er etableret/etableres 
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indenfor det eksisterende fabriksområde. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 

 X   AKK Karup er ejer af jord og bygning. KMC Kartoffelmelcentralen amba er ejer af 

procesudstyr og lejer af bygning. 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    1852 m
2
. 16.160 m

3 
. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    8,5 m. Anlægget er beliggende indenfor kirkebyggelinjen for Karup Kirke. 

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

    Råstoffer 

Kartoffelpulp fra kartoffelstivelsesproduktion: 26.250 tons pulp 3% TS pr. kampagne. 

Kartoffelpulpen pumpes direkte fra stivelsesafdelingen til fiberfabrikken i rørledning. 

Naturgas: 3.010 MWt pr. kampagne 

 

Mellemprodukter 

Ingen mellemprodukter. Frasepareret væske fra pulpen ledes retur til stivelsesafdelingen. 

 

Færdigvarer 

875 tons kartoffelfiber (90 % TS) om året. Opbevares i bigbags, indtil lager og 

opsækningsanlæg er etableret, hvorefter det vil blive blæst i rør fra fiberfabrikken til 

fiberlager og herfra endvidere til færdigvaresiloer. 

 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Ikke strækningsanlæg 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Ikke strækningsanlæg 

8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

     

Anlægsfasen 

Ingen ud over materiale og komponenter til anlæg, siloer, bygningsudvidelse. 

 

Driftsfasen 

Kartoffelpulp fra kartoffelstivelsesproduktion (26.250 tons pulp 3% TS pr. kampagne). 

 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

     

Anlægsfasen: Ikke relevant 

Driftsfasen: 12.500 m
3 
af drikkevandskvalitet. Vandet leveres fra AKK-Karups egne 

boringer. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

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

     
 
Intet farligt affald 
 
Intet andet affald 
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      Spildevand: 
 

14.653 m3 skyllevand pr. kampagne fra rengøring af anlæg. Udbringes på landbrugsjord 
iht. slambekendtgørelsen sammen med virksomhedens øvrige skyllevand. 

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

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

 X   Virksomheden har lempede støjgrænser i forhold til de vejledende støjgrænser. 
Virksomheden har aftalt en støjhandlingsplan med Miljøstyrelsen, som sigter mod 
overholdelse af de vejledende grænser. Støjen øges med ca. 4 dB(A) ved en enkelt bolig 
som følge af projektet. Boligen ejes af virksomheden og nedlægges som et led i 
støjhandlingsplanen senest 1. februar 2015. Ved øvrige boliger vil støjpåvirkningen fra 
anlægget være lavere og vurderes ikke at være væsentlig i forhold til den øvrige støj fra 
fabrikken. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

 X   I projektet indgår, at afkastet fra fibertørreriet forhøjes med 7 m fra 8 m til 15 m. Herved vil 
virksomhedens samlede bidrag til støv i omgivelserne (B-værdien) være overholdt.  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  

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

   X Der oplagres og anvendes ikke stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er ikke nogen 
særlig uheldsrisiko forbundet med anlægget. 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

   X Anlægget er etableret/etableres indenfor det eksisterende fabriksområde. Arealet er udlagt 
til erhverv i kommuneplanen og er omfattet af lokalplan nr. 317. 

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

   X Anlægget er i overensstemmelse med gældende lokalplan nr. 317 for området. 

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  

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

   X  

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 

  
 

   
Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser knyttet til de to matrikler, hvor anlægget placeres. 
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områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

 
 
 
 
X 

 
Virksomheden ligger tæt på EF-habitatområde H40 (Karup Å), som ligger vest og nordvest 
for virksomheden. Korteste afstand fra virksomheden til kanten af habitatområdet er ca. 75 
m. Fra fiberfabrikken er der ca. 250 m til habitatområdet. 
Ca. 260 m vest for virksomheden ligger habitatområde H227 (Hessellund Hede). Området 
grænser op til habitatområde H40. Indenfor en afstand af ca. 5 km findes desuden 
habitatområde H226 (Kongenshus Hede). De tre habitatområder udgør Natura 2000-
område nr. 40, se vedlagte kortbilag. 
 
Ifølge Natura 2000-plan 2010-2015 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder, Natura 
2000-område nr. 40 Habitatområde H40, H226 og H227 (s. 9), fremgår for så vidt angår 
luftbåren belastning af kvælstof, at laveste ende af tålegrænseintervallet er overskredet for 
alle arealer med våd og tør hede, surt overdrev, hængesæk, tidvis våd eng samt 
næringsfattige kildevæld og næsten alle arealer med rigkær. Højeste grænse af 
tålegrænseintervallet er overskredet for en mindre del af arealet med tør hede og surt 
overdrev og den langt overvejende del af arealet med hængesæk. 
 
Anlægget medfører en forøgelse af kvælstofdepositionen fra virksomheden på ca. 44 
g/ha/år i Habitatområde H40 og 16 g/ha/pr. år i Habitatområde H227. I Habitatområde 
H226 kan der ikke beregnes nogen ændring.  
Den samlede kvælstofdeposition fra virksomheden, inkl. kartoffelfiberproduktionen, er 
beregnet til 0,306 kg N/ha/år i habitatområde H40, 0,106 kg N/ha/år i habitatområde H227 
og 0,003 kg N/ha/år i habitatområde H226. Kvælstofdepositionen stammer fra 
virksomhedens naturgasfyrede kedelanlæg. 
 
Den gennemsnitlige kvælstofdepostion for Viborg Kommune er 17 kg N/ha. (Ifølge tillæg til 
basisanalysen, som ligger til grund for Natura 2000-planen, ligger kvælstofnedfaldet på 
størsteparten af naturområderne i natura 2000-området mellem 15 og 20 kg N/ha/år alt 
afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. Enkelte sure 
overdrev og hængesække belastes dog med over 20 kg N/ha/år). Tålegrænsen ligger på 
mellem 10 og 25 kg N/ha/år. 
Anlægget vil i det mest belastede område forøge den gennemsnitlige baggrundsbelastning 
med ca. 0,3 %. Merbelastningen som følge af anlægget vurderes på den baggrund at være 
ubetydelig. 
Beregningen af kvælstofdepositionen er desuden foretaget til den sikre side, idet der er 
anvendt den højeste baggrundskoncentration i den aktuelle afstand fra habitatområder 
uanset retningen, og der er ikke taget hensyn til, at depositionen vil fjerne en del stof under 
udbredelsen af røgfanen mellem afkast og habitatområde. 
 
Der vurderes ikke at være bilag IV-arter i området, som kan blive påvirket af anlægget. 
 
 
Anlægget placeres indenfor kirkebyggelinjen. Viborg Kommune har den 5. september 2013 
meddelt dispensation fra kirkebyggelinjen til forhøjelse af afkastet på fibertørreriet til 15 m. 

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

   
 
 
 
 
X 

  Overfladevand fra anlægget ledes til kommunalt regnvandssystem. 
 
Virksomheden ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Virksomheden 
har egen vandindvindingsboring. Anlægget vil ikke påvirke grundvandsforholdene. 
 
Anlægget medfører en forøgelse af kvælstofdepositionen i omgivelserne. Vest og sydvest 
for virksomheden er der områder (moseområder) omkring Karup Å, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3. En stor del af § 3-områderne vest for virksomheden ligger 
indenfor habitatområde 40. Karup Å er et beskyttet vandløb. Der vil ikke være nogen 
væsentlig påvirkning af naturområderne, jf. bemærkninger til punkt 30. 
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Anlægget bidrager med støj i det nærliggende boligområde. Der vil ikke være en væsentlig 
forøgelse af støjen i forhold til den samlede støj fra virksomhedens øvrige anlæg. B-
værdierne for støv, NOx og CO vil være overholdt. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

 X   Anlægget placeres på det eksisterende fabriksområde i udkanten af Karup By. Fabrikken 
ligger i byzone og i umiddelbar nærhed af boligområder. Der er ca. 100 m fra anlægget til 
nærmeste boligområde. Anlægget vil ikke påvirke områdernes anvendelse som 
boligområder. 

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

    
 
 
 
 
 
X 

 
Anlægget placeres i direkte tilknytning til de eksisterende produktionsanlæg på 
virksomheden og adskiller sig ikke væsentligt herfra. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

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

   X Der vil ikke være nogen væsentlig påvirkning fra anlægget 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

 X   De eksisterende aktiviteter på fabrikken bidrager med støj, støv og kvælstof i omgivelserne.  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

 X   Flere af områderne omkring fabrikken er belastet af støj fra Karup Lufthavn. 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X    Ikke relevant 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Ikke relevant for så vidt angår påvirkningen med støv og NOx i omgivelserne. B-værdierne 
vil være overholdt. 
Mht. støj vil støjen øges med ca. 4 dB(A) ved en enkelt bolig. Boligen ejes af virksomheden 
og nedlægges som et led i støjhandlingsplanen senest 1. februar 2015. Ved øvrige boliger 
vil støjpåvirkningen fra anlægget være lavere og vurderes ikke at være væsentlig i forhold 
til den øvrige støj fra fabrikken. 

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 

 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Den samlede miljøpåvirkning må overordnet set vurderes at være simpel. Det drejer sig om 
støj, støv og NOx/kvælstof.  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:  X   Der vil komme mere støj, støv og NOx/kvælstof til omgivelserne. Der vurderes ikke at være 
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 en væsentlig miljøpåvirkning. 

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

     
 
Påvirkningen vil være varig i hele anlæggets driftstid. 
 
Påvirkningen vil forekomme hvert år i kampagneperioden. 
 
Påvirkningen ophører, når driften af anlægget ophører. Det kvælstof, der er afsat i 
omgivelserne, vil forblive i området, indtil det er omsat. Påvirkningen vurderes ikke at være 
væsentlig. 

      

 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X På baggrund af ovenstående vurderes projektet ikke at medføre en væsentlig 
miljøpåvirkning. 

 
 
 
Dato:_________22. november 2013__________________ Sagsbehandler:___Bente E. jørgensen_______________ 



 

 

 

 

 

 

 



Oversigtsplan - Fiberafdeling

J74, x = 285351.62, y = 209540.46
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Byzone - erhverv

Nuværende pulpplads

Fiberfabrik

Engholmvej 19, 7470 Karup J

Fremtidige fibersiloer

Byzone - andet

Fremtidig fiberlager

KARUP KARTOFFELMELFABRIK A.m.b.a.

Afkast 1

Afkast 2

Afkast 3

26. september 2012, rev. 4. juni 2013.
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