
 

Plan- og virksomhedsområdet 
J.nr. ODE - 430 - 00251 
Ref. Maljs/hecla 
Den 1. september 2010 
 

 Danish Crown Amba 
 Marsvej 43  
 8960 Randers 
  

 
 
 
 
 
 
 
Notat om VVM-screening af salteri og ny emballagelager på Da-
nish Crown Blans 
 
 

Bygherre Danish Crown Amba, Marsvej 43, 8960 Randers 

Anlæg Etablering af salteri 

Kommune Sønderborg Kommune 

Placering Langbro 7, 6400 Sønderborg 

 

Indledning 
I forbindelse med nedlukningen af slagteriet i Rødding ønsker Danish 
Crown at overflytte salteriet og det tilhørende tekniske anlæg derfra til slag-
teriet i Blans. 
 
Det er planlagt at det nuværende frysehus, med tilhørende maskinstue og 
øvrige tekniske anlæg skal nedlægges i Blans. I de tomme lokaler skal sal-
teriet etableres. Der vil i forbindelse med overflytningen fra Rødding også 
blive overflyttet en ekstra skærelinie, som skal etableres i slagteriets eksi-
sterende udbeningsafdeling. Der er ikke planlagt yderligere slagtninger. 
 
I samme forbindelse ønsker slagteriet, at etablere et frostfrit emballagelager 
på 300 m2 vest for virksomheden. 

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: 
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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.  

 

VVM-screening af projektet 
Miljøcenter Odense vurderer, at salteriet er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 
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 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  X Byggeriet af emballagelager er lille i forhold til den øvrige del 
af virksomheden 

b. Kumulation med andre projekter X  Den øvrige del af virksomheden 
c. Anvendelsen af naturressourcer X  Der vil blive anvendt vand til saltlagen, samt vand til rengøring 

af lokalerne. 
d. Affaldsproduktion X  Der vil komme en beskeden forøgelse af spildevand fra rengø-

ringen, samt en lille forøgelse af affaldsmængder af plast, 
knogler og afpuds. 

e. Forurening og gener X  Der vil ske en ændring i støj, vand og affald på slagteriet. 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

X  Brud på saltbeholderne, samt mindre fald i ammoniakmæng-
den. 

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Salteriet bliver placeret i eksisterende bygninger, etableres 
derudover en 300 m2 embalallagelager. 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet  X Salteriet påvirker ikke udnyttelse af naturressourcer i området 
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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. 

 

og regenereringskapacitet i området som grundvand eller råstoffer 
c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  
   

1. Vådområder/vandområder  X Der er ikke vådområder/vandområder omkring slagteriet 
2. Kystområder  X Der er ikke et kystområde omkring slagteriet 
3. Skovområder  X Der er ikke skovområder omkring slagteriet 
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

X Der er ikke reservater eller naturparker omkring slagteriet 

5. Vadehavsområdet  X Vadehavet er ikke beliggende i nærheden af slagteriet 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

X Der er ikke sådan områder i nærheden af slagteriet 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

X Der er ikke sådan områder i nærheden af slagteriet 

8.  Tætbefolkede områder  X Der er ikke tale om et tætbefolket område 
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

X Der er ikke sådan områder i nærheden af slagteriet 

 
1.b Kumulation med andre projekter 
Ved vurdering af miljøpåvirkningen fra virksomheden, skal der tages hensyn 
til samspillet med den eksisterende del af virksomheden. De relevante 
punkter er nærmere beskrevet under 1.c, 1.d, 1.e og 1.f. 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at udvidelsen med et 300 m2 frostfrit 
emballagelager, samt den nye aktivitet ikke vil betyde ændrede krav til virk-
somhedens miljøgodkendelse. 
 
1.c Anvendelsen af naturressourcer 
Der vil blive anvendt vand til saltlagen, samt til rengøring af produktionslo-
kalerne.  
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at de mængder vand der vil blive 
anvendt er så små i forhold til slagteriet samlede mængder af vand, at det 
ikke er en væsentlig miljøpåvirkning. 
 
1.d Affaldsproduktion 
Der ansøgte salteri vil betyde en øget affaldsmængde, herunder affald i 
form af knogler og afpuds. Affaldet vil blive opbevaret i eksisterende siloer. 
Affaldet vil blive afsat til DAKA. Resterende affald vil blive bortskaffet i hen-
hold til Sønderborg Kommunes affaldsregulativ. Der vil desuden ske en 
mindre øgning af plastaffald fra pakkemaskinerne. 
 
På baggrund af det oplyste, er det Miljøcenter Odenses vurdering, at den 
øgede affaldsmængde kan håndteres med det nuværende system, uden at 
det vil give en væsentlig miljøpåvirkninger. 
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1.e Forurening og gener 
Støj: 
Slagteriet har den 13. februar 2009 fået udarbejdet en støjrapport af Carl 
Bro Acoustica, der vise at slagteriet ikke kan overholde deres støjgrænser. 
Der er ud fra støjrapporten, igangsat en handlingsplan for støjdæmpning.  
 
Salteriet vil i de første par uger i forbindelse med opstarten køre i 2 holddrift. 
Derefter i 1. holddrift. Driftstiderne vil være indenfor det samme tidsrum som 
allerede er gældende hos Danish Crown Blans. 
 
Det er oplyst af slagteriet, at der i forbindelse med ophør af frysehusaktivite-
terne, blive fjernet flere betydende støjkilder. Slagteriet har garanteret at, 
det nye tekniske anlægs støjkilder har en kildestyrke, der ligger under kilde-
styrkerne for de anlæg der fjernes. Dermed vil den samlede støj fra slagte-
riet blive minimeret. 
 
Miljøcenter Odense vurderer dermed, at opførelsen af salteriet ikke vil ænd-
re støjbilledet i negativ retning. 
 
Luft: 
Der vil i forbindelse med salteriet, ifølge slagteriet, ikke ske en forøgelse af 
stoffer som bliver udledt til luften. Der forventes desuden ikke et forøget 
behov for varme fra slagteriets kedelanlæg. 
 
Miljøcenter Odense vurdere, at virksomheden vil kunne overholde deres 
gældende luftvilkår.  
 
Lugt: 
Slagteriet har oplyst, at salteriet ikke vil give anledning til lugtgener, da der 
kun arbejdes med nedkølede kødstykker og saltlage. 
 
Miljøcenter Odense vurdere, at virksomheden vil kunne overholde deres 
gældende lugtvilkår.  
 
1.f Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte stof-
fer og teknologier  
Frysehusets køleanlæg vil blive nedlagt, for at gøre plads til det nye salteri. 
Dette vil medføre en reduktion på ca. 1,7 tons ammoniak. Salteriet vil blive 
tilsluttet til slagteriet eksisterende kølesystem, som i den forbindelse vil blive 
udvidet med ca. 1 tons ammoniak, derved vil den samlede ammoniak-
mængde blive ca. 39 tons.  
Slagteriet er ikke en risikovirksomhed, denne afgørelse blev truffet den 24. 
februar 2010.  
 
Hvis der sker en lækage på en saltlagebeholder eller dets rørsystem, kan 
der ske et udslip af saltlage til kloaksystemet. Dette kan betyde en forstyr-
relse i slagteriet flotationsanlæg, og dette vil medføre at renseeffekten vil 
blive nedsat. Slagteriet har oplyst at deres spildevand opsamles - før for-
rensning – i en buffertank. Det vil derfor være muligt at tilbageholde saltla-
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gen og fortynde med processpildevandet, inden det ledes til flotationsan-
lægget.  
Miljøcenter Odense vurdere derfor, at der ikke vil være en væsentlig risiko 
for miljøet i forbindelse med lækage på en saltlagebeholder. 
 
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 påvirkningens:  

1b 1c 1d 1e 
 

1f 2b 

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

nej nej nej nej nej nej 

• Grænseoverskridende karakter nej nej nej nej nej nej 
• Grad og kompleksitet nej nej nej nej nej nej 

• Sandsynlighed nej nej nej nej nej nej 
• Varighed, hyppighed og reversibilitet nej nej nej nej nej nej 

 
 
Sammenfatning og konklusion 
VVM- screeningens formål er at afklare, om: ” .....anlægget på grund af dets 
art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirk-
ning på miljøet.” 
På baggrund af betragtningerne overfor finder Miljøcenter Odense, at etab-
lering af salteriet på Danish Crown Blans ikke kan antages at ville få væ-
sentlig 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. 
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