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Anlæg Udskiftning af kølekondensator 

Kommune Vejen 

Placering Markedsvej 9, 9p Tuesbøl By, 6650 Brørup 

 

Indledning 
Slagteriet Brørup A/S har den 3. maj 2010 ansøgt om at udskifte den nuvæ-
rende kølekondensator. Begrundelsen er, at kondensatoren ikke har køle-
kapacitet nok, når det blev varmt. Den nye kondensator vil medføre en for-
øget kølekapacitet, lavere energiforbrug samt en reduktion i ammoniak-
mængden. Den nye kondensator har en kapacitet 8428 KW, hvor den nu-
værende har en kapacitet på 4644 KW. 
 

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 
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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 udskiftningen af kølekondensatoren er om-
fattet 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 Den nye kølekondensator er mindre, end den nuværende 
kølekondensator. 

b. Kumulation med andre projekter X  Kølekondensatoren giver i sig selv kun anledning til små på-
virkninger. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  X Kølekondensatoren kræver ikke brug af naturressourcer. 
d. Affaldsproduktion  X Kølekondensatoren producerer ikke affald. 
e. Forurening og gener X  Der vil være en mindre stigning i støjen. 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

X  Mindre fald i ammoniakmængden 

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

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Kølekondensatoren er beliggende I eksisterende bygninger. 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 X Kølekondensatoren påvirker ikke udnyttelse af naturressourcer 

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

opmærksomhed på:  
   

1. Vådområder/vandområder  X Kølekondensatoren ændre ikke vandstand I vådområder og 
medfører ikke væsentlige emissioner af næringsstoffer gen-
nem luft og vand. 

2. Kystområder  X Kølekondensatoren er ikke placeret i kystområder 
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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  X Der er ikke skovområder I nærheden, som kan påvirkes af 
kølekondensatoren 

4. Reservater og naturparker 
 

 
 

X Der findes ikke reservater og naturparker, som kan påvirkes af 
kølekondensatoren 

5. Vadehavsområdet 
 X Projektet kan på grund af afstanden ikke påvirke vadehavsom-

rådet 
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
X 

   Virksomheden ligger i nærheden af Sneum Å og Holsted Å 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
X 

  Virksomheden ligger i nærheden af Sneum Å og Holsted Å 

8.  Tætbefolkede områder X  Slagteriet er beliggende i er tætbefolket området. 
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

 X Anlægget ligger ikke i et område, som kan betegnes som 
værdifuldt landskab.  

 
Kommentarer til skema 1: 
 
1.b: Kumulation med andre projekter 
Ved vurderingen af miljøpåvirkningen i forbindelse med udskiftning af køle-
kondensatoren skal der tages hensyn til samspillet med den nuværende 
produktion på virksomheden. 
 
Der er Miljøcenter Odenses vurdering, at udskiftningen af kølekondensato-
ren vil kunne ske uden risiko for større uheld øges. Dette er nærmere be-
skrevet i afsnit 1.f. 
 
1.e: Forurening og gener 
Slagteriets konsulent Rambøll, har fortaget beregninger af støjen i forbin-
delse med udskiftningen af kølekondensatoren. Udskiftningen vil medføre 
en stigning i natperioden i referencepunkterne på 0 – 0,5 dB. 
 
Virksomheden fik den 13. februar 2009 udført støjmålinger, i de mest føl-
somme områder, det vil sige boligområder. Disse målinger viser et støjbi-
drag på 27,4 – 34,3 dB om natten, og dermed vil virksomheden med en 
forøgelse på 0,0-0,5 dB ikke overskride deres støjvilkår på 35 dB. 
 
1. f: Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen til de anvendte 
stoffer og teknologier 
Den ønskede udskiftning af kølekondensatoren vil betyde en ændring i kø-
lesystemet og i ammoniakoplaget. Virksomheden har i dag et oplag af am-
moniak på ca. 7 tons, dette medfører at den er kategoriseret som en kolon-
ne 2 virksomhed ifølge risikobekendtgørelsen. Udskiftningen af kølekon-
densatoren betyder et fald af ammoniak i anlægget på 1.225 kg. 
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Receiveren som er placeret på taget, vil i forbindelse med udskiftningen af 
kølekondensatoren blive fjernet, og dermed vil yderligere et risikoelement 
blive fjernet. 
 
Rambøll har på vegne af virksomheden beregnet på risikoen for større 
uheld på køleanlægget, i forbindelse med udskiftning af kølekondensatoren. 
Disse beregninger viser, at risikoen for uheld vil bliver mindsket. 
 
2.c.6 og 2.c.7 Højt målsatte områder, samt områder med overskredne 
miljøkvalitetsnormer. 
Slagteriet Brørup A/S er beliggende ca. 2 km syd for et Natura 2000 - om-
råde, Sneum Å og Holsted Å. I ådalene findes en lang række mose og eng-
områder. Rigkær og kildevæld er registreret flere steder langs Holsted Å og 
Sneum Å, nogle steder med artsrig og værdifulde forekomster. Overdrev er 
generelt en sjælden naturtype i denne del af Jylland, men artsrige sure 
overdrev er registreret tre steder på ådalsskrænterne i området. 
 
Ifølge § 4 i ” Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder” må der ikke gives en godkendel-
se/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 
levestederne for de arter, området er udpeget for – eller kan medføre for-
styrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter.  
 Basisanalysen udarbejdet af Ribe Amt viser, at hovedparten af de registre-
rede forekomster af Natura 2000 – naturtyper i området er truet af eutrofie-
ring og tilgroning. De beregnede gennemsnitlige kvælstofdepositioner er for 
alle fire registrerede naturtyper større end eller lig med tålegrænsen.  
 
Nedfald af ammoniak vil derfor kunne have en betydning for målopfyldelsen 
for områderne. Miljøcenter Odense har vurderet at udskiftning af kølekon-
densatoren ikke vil få en negativ betydning for naturområdernes målopfyl-
delse. 
 
Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere konsekvens-
vurdering af projektets virkninger på naturområderne, jf. bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
 
2.c.8 Tætbefolkede områder 
I henhold til Vejen Kommunes kommuneplan ligger Slagteriet Brørup A/S i 
byzone og tæt på boligområder. Virksomheden ligger i den vestlige del af 
Brørup. Afstanden til nærmeste nabo/boligområde er ca. 20 meter. Den nye 
kølekondensator vurderes under henvisning til 1.f ikke, at få en negativ be-
tydning for naboerne. 
 
Slagteriet Brørup A/S har fremsendt et sikkerhedsdokument, som beskriver 
de nuværende risikoforhold på virksomheden. Miljøcenter Odense er i gang 
med at behandle dokumentet. Udskiftningen af kølekondensatoren vil i for-
hold til de nuværende forhold medføre en mindsket risiko for større uheld. 
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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 1f 2.c.6 2.c.7 
 

2.c.8 

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

Nej Nej Nej Nej Nej 

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

• Sandsynlighed Nej Nej Nej  Nej  Nej 
• Varighed, hyppighed og reversibilitet 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 ovenfor finder Miljøcenter Odense, at ud-
skiftningen af kølekondensatoren på Slagteriet Brørup A/S ikke kan antages 
at ville få væsentlig 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.  
 
 
Kopi til:  
Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, post@vejenkom.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 20, 2110 København Ø, 
syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Malene Jozeffa Sørensen  
72 54 84 07  
maljs@ode.mim.dk  
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