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Indledning 
Hallen er en koldhal til færdigvarelager af lægemiddelgasser (primært oxy-
gen), samt lager for tomme specialgas flasker til senere anvendelse i spe-
cialfyldehal  
 
Koldhallen ligger i forbindelse med specialgasproduktion. 
Hallen opdeles i 2 lige store områder – medicinsk gas og specialgas 
 
I den medicinske område opbevares: 
Lager af fulde medicinske flasker, primært oxygen samt mindre mængde 
dinitrogenoxid.(lattergas). Her findes ingen brændbare gasser. 
 
I specialgas afsnittet opbevares: 
Lager af specialgas flasker inaktive og oxyderende blandinger. 
Lager af brændbare ikke giftige blandinger og rene gasser, der benyttes i 
specialgasproduktionen.  
(Mængden af brændbare flasker begrænses til 124 flasker, hvor indhold kan 
være brændbart). 
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Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-

ces, der skal gennemføres 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 frem-

stilling 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 potentielle miljøpåvirkning 

og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en væ-

sentlig indvirkning på miljøet.  
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VVM-screening af projektet 
Miljøcenter Odense vurderer, at Hal 1, der er en tilbygning til specialgasfyl-
dehallen er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 10. Som nævnt ovenfor, er an-
læg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at an-
lægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres 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 begrundelse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  Nej Placeres på eksisterende virksomhed – Strandmøllen A/S, 
Ejby 

b. Kumulation med andre projekter  Nej Der er ikke tale om fornyet aktivitet i forbindelse med hallen. 
Nuværende aktiviteter vil foregå under tag. 
 

c. Anvendelsen af naturressourcer  Nej Der anvendes ikke naturressourcer 
d. Affaldsproduktion  Nej Der fremkommer ikke affald ved projektet 
e. Forurening og gener  Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 

er stærkt begrænset 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

Ja  Strandmøllen er omfattet af risikobekendtgørelsen som en 
kolonne 2-virksomhed. Da der opbevares gasser omfattet af 
risikobekendtgørelsen er projektet vurderet jævnfør krav i 
denne bekendtgørelse. 
Worst case scenariet for større uheld rækker ikke uden for 
virksomhedens eget område. Miljømyndigheden skal derfor i 
risikosammenhæng forholde sig til risikoen for forurening af 
jord og grundvand på virksomhedens område. Da der primært 
oplagres oxygen i hallen er risikoen for større uheld med 
miljømæssige konsekvenser ikke væsentlig. 
På den baggrund vurderes det at projektet ikke giver anled-
ning til unødig risiko for forurening i forbindelse med større 
uheld. 

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  Nej Projektet udføres inden for Strandmøllen A/S’ område. 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 

er stærkt begrænset. 
c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  
   

1. Vådområder/vandområder  Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 

2. Kystområder  Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 
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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 begrundelse for ja/nej. 

 

3. Skovområder  Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 

4. Reservater og naturparker 
 

 
 

Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 

5. Vadehavsområdet 
 Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 

er stærkt begrænset. 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

  Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

 Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 

8.  Tætbefolkede områder  Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 
kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

 Nej Projektets påvirkning af miljøet uden for virksomhedens areal 
er stærkt begrænset. 

 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke et Natura 2000 område væsent-
ligt, eller ødelægge stor vandsalamander eller stor vandsalamanders yngle 
eller rasteområder. Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en 
nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på stor vandsala-
mander, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admini-
stration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af vis-
se arter.  
Det skyldes at der inden for rækkevidden af projektets mulige miljøpåvirk-
ninger både ved normal drift og i tilfælde af uheld ikke findes Nature 2000 
områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. . Det nær-
meste Natura 2000 områder ligger over 6 km væk, og der vil ikke være 
emissioner fra hallen. Mulige konsekvenszoner i tilfælde af uheld ligger in-
den for virksomhedens egen grund. Hallen vil ikke forstyrre eller ødelægge 
yngle eller rateområder for stor vandsalamander, der muligvis er i området, 
da hallen ikke øger virksomhedens eksterne miljøpåvirkninger. Hallen ligger 
ca. 350 m fra den nærmeste sø. 
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Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser at etablering af koldhallen ikke vil have en væsentlig på-
virkning af miljøet. 
Miljøcenter Odense konkluderer derfor, at projektet ikke udløser VVM.  
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få 
en vurdering. 
 
Med venlig hilsen 
  
 

 
Annie Aa. Hansen 
anaar@ode.mim.dk
72 54 84 59 
 
 
 
 
 
Kopi til 
Middelfart Kommune, middelfart@middelfart.dk 
Middelfart Beredskab, Ole.Olsen@middelfart.dk 
Arbejdstilsynet, ta@at.dk 
Odense Politi, ovh002@politi.dk 
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