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Virksomheder 

J.nr. 2022-26006 

Ref. amklo/bevch 

Den 5. maj 2022 

Afgørelse om, at projektet Starbucks Extension SBUX23 Ny lagerbyg-

ning ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke  VVM-pligtigt)  

 

Miljøstyrelsen har den 7. april 2022 modtaget jeres ansøgning via  Byg og Miljø  

om omlægning af dele af produktionen til en udvidelse af produktionskapaciteten 

af kolde kaffeprodukter, herunder lager kapacitet og logistikken for udlæsning af 

varer. 

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 

kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurde-

ring (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven1. 

 

Begrundelse 

Det er vurderet, at ændringerne i produktionen ikke vil udgøre en væsentlig på-

virkning af:  

Natura 2000-områder og § 3- beskyttet natur, bilag IV-arter, vandområder og om-

kringboendes sundhed.  

 

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 

 

Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og be-

føjelser for anlægget, jf. §3 stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2. Ansøgningen 

er vedlagt som bilag A. 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 

1976 af 27. oktober 2021 

 

2Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendt-

gørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 

 



   

 

 

Omlægning af dele af produktionen til en udvidelse af produktionskapaciteten af 

kolde kaffeprodukter, herunder lager kapacitet og logistikken for udlæsning af varer 

er omfattet af bilag 2, 13a i miljøvurderingsloven.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Esbjerg kommune. 

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

Esbjerg Kommune: Natur- teamet har udtalt følgende: Projektet vurderes ikke at 

have nogen betydning for kommunens efterlevelse af Natura 2000-handlepla-

nerne. Der er ikke kendskab til forekomst af yngle- eller rastesteder for bilag IV-

arter inden for projektområdet. 

 

Natura 2000-områder  

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper 

i Natura 2000 område nr. 89, Vadehavet, der ligger ca. 4 km fra projektområdet, og 

derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne, idet der ikke sker udledninger 

fra projektet, men udelukkende sker en udvidelse af bygningsmasse til omlægning 

af dele af virksomhedens produktion. 

  

Bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bi-

lag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter, da der ikke 

sker udledninger fra projektet, men udelukkende sker en udvidelse af bygnings-

masse inden for virksomheden eksisterende areal som pt. er befæstet.  

 

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

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 

 

Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 5. 

maj 2022.  

 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der 

følger af lovgivningen. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig in-

teresse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der 

som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige bru-

http://www.mst.dk/


   

gerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som doku-

menterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljø-

vurderingslovens § 50. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID/MitID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/).  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 2. juni 2022.  

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Betingelser mens en klage behandles 

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet be-

stemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt 

miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter 

miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes af-

gørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mu-

lighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsæt-

tende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan på-

byde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset. 

 

 

Søgsmål 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/


   

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøvur-

deringslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en rets-

sag ved domstolene. 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Mette Kloster 

 

 

Kopi til: 

Esbjerg Kommune: raadhuset@esbjergkommune.dk, CVR 29189803 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Dansk Ornitologisk Forening: dof@dof.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 

 

 

 

Bilag: 

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema med tilhørende bilag  

http://www.domstol.dk/


 

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 

Projektnavn: Arla Foods, Esbjerg Mejeri – Starbucks Extension SBUX23 Ny lagerbygning – Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø  

MST-journalnummer: 2022-26006 

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet: 

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM), nr. 1976 af 27. oktober 2021). Det er kun kolonnen i midten (”Anmeldte oplysninger”), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde 

rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.  

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret ”Ja” til at 

projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om 

VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format. 

 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 
 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektet Starbucks Extension”SBUX23” omhandler udvidelse af 

produktionskapaciteten af kolde kaffeprodukter i plastikkrus, herunder 

lagerkapacitet og optimering af logistikken for udlæsning af 

færdigvarer. 

Desuden udvides den eksisterende kølekapacitet med lignende direkte 

ammoniakanlæg. Køleanlægget placeres >200m fra følsom 

arealanvendelse, hvormed der ikke ændres på virksomhedens 

risikostatus. 

Projektet omhandler opførelse af ny bygningsmasse: 

 
 
 
 

ok 



 

 

 

 

 

 

2 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

SBUX23 udføres med et grundareal på ca. 1400 m2 i 3 etager. I 

kælderniveau indrettes omklædningsrum og tilhørende 

opbevaringsrum for personaletøj og kontorfaciliter. I stueplan udføres 

udvidelse af 2 pakkelinjer, som øger den generelle kapacitet fra 7.5 

mio. til 9.0 mio. kopper pr. uge.   

Øverste niveau planlægges indrettet med kantine- og kontorforhold 

I forlængelse af produktionen opføres nyt fuldautomatisk lager for 

håndtering af færdigvarer med 5600 pallepladser til færdigvarer og 

1500 pallepladser til emballager og tomme paller.  

Færdigvarelageret sprinkles med nyt sprinkleranlæg, bestående af 

tankreservoir og dieselpumper. 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 
bygherre 

Arla Foods amba  
Sønderhøj 14 

8260 Viby J 
tlf. 89381000 

 
 ok 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherres kontaktperson 

Esbjerg Mejeri 

Kim Kristensen 
Kvaglundvej 84  

6705 Esbjerg Ø  
Tlf. 72229411 

E-mail. kimk@arlafoods.com  

 

 
  

ok 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. 

For havbrug angives anlæggets 

geografiske placering angivet ved 
koordinater for havbrugets 4 

Kvaglundvej 84 

6705 Esbjerg Ø 

Matrikel nr. 5R, Kvaglund, Esbjerg jorder. 
 

 
 ok 

mailto:kimk@arlafoods.com
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

hjørneafmærkninger i bredde/længde 
(WGS-84 datum). 

Projektet berører følgende kommune 

eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de kommuner, 

som projektet er placeret i, som den 
eller de kommuner, hvis miljø kan 

tænkes påvirket af projektet) 

Projektet vedrører Esbjerg Kommune. 
 

ok 
 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 
(målestok skal angives). For havbrug 

angives anlæggets placering på et 
søkort. 

 

 
Vedlagt som bilag  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 
1:5.000 med indtegning af anlægget og 

projektet (vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg) 

(målestok skal angives) 

 
 

 
Vedlagt som bilag. 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer 

og konkrete projekter (VVM). 

 X Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. 

Angiv punktet på bilag 1:  
 

 
ok 

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM). 

X  Angiv punktet på bilag 2:  

7c) Fremstilling af mejeriprodukter 

 
Samt punkt 13a) Ændringer eller udvidelser af 

projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som 

allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive 
udført, når de kan have væsentlige skadelige 

indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som 
ikke er omfattet af bilag 1). 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 
 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de 
arealer, som projektet omfatter angives 

navn og adresse på de eller den 

pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav 

 
Projektet vil omfatte: 
 

Andritz A/S 

Glentevej 9, 6705 Esbjerg Ø 
Matrikel nr. 5n, Kvaglund, Esbjerg Jorder 

 
som lejemål, idet matriklen vil fungere som fremtidig 

udkørsel for lastbiler.  
 

Se bilag 3 for skriftlig aftale herom.  

 
Arla lejer i forvejen lagerlokaler på nævnte adresse til 

emballageopbevaring. 
 

Derudover vil der blive opstillet medarbejderfaciliteter i 

anlægsperioden hos:  
 

INCADO A/S 
Kvaglundvej 83, 6705 Esbjerg Ø 

Matrikel nr. 2rt, Kvaglund, Esbjerg Jorder 
 

Skriftlig aftale herom kan eftersendes.   

 
Arla lejer i forvejen et større areal af grunden til 

parkeringsformål. 
 

 
ok 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Bilag 3 - Aftale vedr. 

færdsel på lejet grund.pdf
 

 

2. Arealanvendelse efter projektets 

realisering 

  Se bilag 4 

 

 
Ingen bemærkninger 

 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i 

m2 

Der tilføjes ikke ny befæstelse, der fjernes kun i 

omfanget af de nye bygninger.  

 
  

Det fremtidige samlede befæstede areal i 

m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i 

m2 

 

Bilag 4 - 

Arealopgørelse.pdf
 

 
  

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald 

hvor meget i m 

Der er ikke behov for grundvandssænkning. 
 

Ingen bemærkninger 
 
 
 

Projektets samlede grundareal angivet i 

ha eller m2 

Se bilag 5.1 & 5.2  

Bilag 5.1- Facader 

Stacking B9.pdf
 

Bilag 5.2 - Facader 

Starbucks.pdf
 

 
  

Projektets bebyggede areal i m2  
 

  

Projektets nye befæstede areal i m2 Der bygges på allerede befæstede arealer.  
 

  

Projektets samlede bygningsmasse i m3 Samlede bygningsmasse er 58412 m3 
  

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

Projektets maksimale byggehøjde er 21 m.  

Eksisterende betonbygning for  

spildevandsneutralisering nedbrydes, samt  

eksisterende cykelskur i stålkonstruktion med 

træbeklædning. 
 

 
  

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 
 

   

 

 
Ingen bemærkninger 

 
 

 

Ok 
 

 
 

Ok 

 
 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type 

og mængde: 
 

 

I anlægsfasen anvendes el, beton, betonelementer og 

almindelige byggematerialer.   

 

Vandmængde i anlægsperioden Ingen forventet øgning i vandmængden under 

anlægsperioden.  

 

Affaldstype og mængder i 

anlægsperioden 
Eksisterende asfalt i byggefeltet brydes op og bortskaffes. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Overskydende byggematerialer som følge af byggeriet 

bliver bortskaffet iht. kommunens retningslinjer for 

affaldshåndtering. 

 

 
 

 
 

 
 

Ok 

 
 

 
Ok 

 

 
 

ok 

Spildevand til renseanlæg i 

anlægsperioden 
 

 
 

Spildevand ledes til kommunalt rensningsanlæg som hidtil 

med overholdelse af vilkår i gældende tilslutningstilladelse 

fra 28. juli 2016. 

Nej.    

 

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, søer, hav i anlægsperioden 

 

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

Regnvands udledes som eksisterende forhold i 
anlægsperioden.  

 

Anlægsperioden forventes at vare fra 01.05.22-01.05.23 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt angår 

flow ind og ud samt angivelse af 

placering og opbevaring på kortbilag af 
råstoffet/produktet i driftsfasen: 

 Kapaciteten i driftsfasen øges fra 7,5 mio. kopper til 9 

mio. kopper i ugen svarende til en stigning på 20 % 

 
Ingen bemærkninger 

 
 
 
 
Ingen bemærkninger 

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Der sker ingen øgning indvejet mælk, da mejeriets ESL-

produktion overgår til andet mejeri. Derved forventes 
vandmængden heller ikke forøget i driftsfasen.  

 
  

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 

  
 

  

Vandmængde i driftsfasen   
 

  

6. Affaldstype og årlige mængder, som 

følge af projektet i driftsfasen: 

   
  

 Ok 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

  
  

Ok 
 

 
 

Ok. Projektet indebærer byggeri på befæstet areal.   

Miljøstyrelsen har modtaget høringssvar hvoraf det 
fremgår at Arla Foods har en tilslutningstilladelse af 

28. juli 2016. Den ny lagerbygning vil give anledning 
til ændring af denne med hensyn til afledning af tag- 

Farligt affald: Ingen ændringer ifh. til farligt affald.  
 

Andet affald: Gældende vilkår F1 samt pkt. 3.2.7 i mejeriets 

Miljøgodkendelse fra 13. februar 2013 vedr. 

affaldshåndtering overholdes i driftsfasen.  
Ingen ændringer i typen af affald samt håndteringen 

heraf sammenholdt med allerede eksisterende 
procedurer.  

Der forventes en mindre øgning i mængderne af småt 
brændbart affald og pap, idet der sker udvidelse af 

produktionsarealer.  

 

 
 

Spildevand til renseanlæg: 

 
 

Trendkurver for spildevand og mængder heraf følges 
nøjes hver dag. Mængden af udledt spildevand forventes 

ikke forøget og vil ikke overskride gældende vilkår i 

mejeriets tilslutningstilladelse fra 28. juli 2016.   

 

Spildevand med direkte udledning til 

vandløb, sø, hav: 

Der vil ikke forekomme udledning af spildevand til 

eksternt miljø.  
 

 

 

Håndtering af regnvand: 35 m3 bassin nedgraves for nedsivning af tagvand og 
pladsvand, hvilket reducerer befæstelsesgraden til 0,63 – 

se bilag 6 & 7 for belægningsplan. For nærmere 

oplysninger henvises der til Esbjerg Kommune, Inken 
Frank.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

 

Bilag 6 - 

Håndtering af overfladevand - befæstelsesgrad.pdf
  

Bilag 7 - 

Håndtering af overfladevand - belægningsplan.pdf
   

 

og overfladevand. Virksomheden har fremsendt en 
ansøgning om tilslutnings- og nedsivningstilladelse af 

tag- og overfladevand. Esbjerg Kommune, 
Industrimiljø vurderer umiddelbart at denne 

ansøgning opfylder de af Industrimiljø ønskede 

forudsætninger og at ansøgningen kan 

imødekommes. 

 

 

7. Forudsætter projektet etablering af 

selvstændig vandforsyning?  

 
X Eksisterende vandforsyning anvendes. 

 
ok 

8. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse? 

 
X  

 
Det ansøgte projekt er godkendelsespligtigt efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33. Der er ikke 

standardvilkår for det ansøgte.  

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår eller krav i 

branchebekendtgørelse? 

  
- 
 

 
ok 

10. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BREF-dokumenter? 

X 
 

Projektet er omfattet af BREF: Fødevarer, drikkevarer 
og mælk C(2019)7989.  

 
Revurdering pågår.  

 

 
BREF dokumentet fra 2005 er blevet revideret, og der 
er i 2019 offentliggjort en opdateret version, som 

mejeriet er omfattet af. BAT konklusionerne udgør en 
del af BREF-dokumentet (Kap. 17).  

Herudover er mejeriets oplag omfattet af det 

tværgående BREF dokument om emissioner fra oplag. 

11. Vil projektet kunne overholde de 

angivne BREF-dokumenter? 

X 
 

Revurdering pågår.  
 

Projektet vurderes at leve op til BAT. Mejeriet skal 

overholde BAT-konklusionerne, ikke selve 
BREF-dokumentet. 

12. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BAT-konklusioner? 

  
Revurdering pågår.  

 

 
Der er ikke udledninger i forbindelse med projektet 

som er omfattet af BAT-konklusioner.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

13. Vil projektet kunne overholde de 
angivne BAT-konklusioner? 

X 
 

Revurdering pågår.  
 

Der er ikke udledninger i forbindelse med projektet 
som er omfattet af BAT-konklusioner. 

14. Er projektet omfattet af en eller flere 

af Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt 

lokalt fastsatte støjgrænser? 

X 
 

Projektet er omfattet af: 

Vej. Nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder 
 

 
ok   

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de eventuelt lokalt fastsatte vejledende 

grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

Grænseværdier overholdes under anlægsarbejdet. 
 

 
 

 
ok 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet 

er udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

X 
 

SWECO har kortlagt støjbelastningen i mejeriets 

nordlige ende, hvor byggeriet vil pågå. Støjbelastningen 
er kortlagt ud fra et forventet kørselsmønster opstillet 

ud fra to mulige færdselsveje. I kortlægningen er også 
medregnet støj fra 4 ventilationsanlæg på taget af 

bygningen.  

Resultatet har ikke vist overskridelser i 
referencepunkterne, se bilag 8 & 9.  

 
De to scenarier for færdselsveje er markeret i bilag 9.  

 
Der sker ingen ændring i kørselsmønstret i mejeriets 

sydlige ende (indvejning).  

  

  

Bilag 9 - Krav til 

ekstern støj fra 4 ventilationsanlæg ved placering.pdf
 

 

 

 
Virksomheden har støjgrænser fastsat med vilkår i 

virksomhedens gældende miljøgodkendelse. 
Støjgrænserne er baseret på Miljøstyrelsen 

Støjvejledning (nr. 5/1984).  
 

Projektet medfører ændringer i støjudbredelsen over 

for reference-punkter mod nord. Beregninger til 
ansøgningen viser, at virksomheden vil kunne 

overholde fastsætte støjgrænser i henhold til 
vejledende støjgrænser.  

Der sker ingen ændringer eller forøget støj i forhold til 
ref. punkt mod syd, hvorfor projektet ikke påvirker 

det aktuelle støjbillede i denne retning.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

17. Er projektet omfattet af 
Miljøstyrelsens vejledninger, regler og 

bekendtgørelser om luftforurening? 

  
Ikke relevant  

 
ok 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 

  
- 

 
Ikke relevant. Der sker ingen udledning til luft.  

19. Vil det samlede projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, kunne 

overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening? 

Såfremt der allerede foreligger 
oplysninger om de indvirkninger, 

projektet kan forventes at få på miljøet 

som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse 

oplysninger. 

X 
 

 
 

 
 
Ikke relevant.  

20. Vil projektet give anledning til 
støvgener eller øgede støvgener 

  
 

 
ok 

I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 
X 

X 

Projektet medfører ikke øgede støvgener hverken i 

anlægsperioden eller i driftsfasen. 

 
 

 
 

  

21. Vil projektet give anledning til 
lugtgener eller øgede lugtgener 

  
 

 
De nye anlæg og processer forventes ikke at give 
anledning til nye lugtkilder. Den nuværende 

produktion medfører ikke væsentlige lugtgener i 
omgivelserne. Miljøstyrelsen vurderer på den 

baggrund, at driften af den ændrede produktion heller 

ikke vil medføre væsentlige lugtgener. 
I anlægsperioden? 

I driftsfasen? 

 
X 

X 

Projektet vil ikke medføre lugtgener, hverken i 

anlægsperioden eller i driftsfasen. 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

  
 

 
  

22. Vil projektet som følge af projektet 
have behov for belysning som i aften og 

nattetimer vil kunne oplyse naboarealer 
og omgivelserne 

X 
 

Belysningen vil ikke oplyse naboarealer (hverken i drift 
eller anlægsfasen), da nærmeste nabo (beboelse) ligger 

mod syd ved Spangsbjerg Møllevej.  
 

 
ok 

I anlægsperioden? X 
 

Der gives mulighed for aften- og natarbejde, da 

anlægsperioden strækker sig hen over efterår og vinter. 
I forbindelse hermed vil der blive opsætning af lys. 

Derudover aftale med nabovirksomheden (på modsatte 

side af Kvaglundvej), om opsætning af 
medarbejderfaciliteter på allerede lejet parkeringsareal. 

Hertil vil der også blive opsat belysning.   

 
ok 

I driftsfasen? X 
 

I driftsfasen vil bygningens facade blive oplyst.  
 

  

23. Er projektet omfattet af 
risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse 

om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 

2016? 

 
X Lagerbygningen etableres med kølerumsfordampere til 

nedkøling af produkt.  

Køleanlægget etableres som et konventionelt 

ammoniakbaseret anlæg med direkte fordampning, dvs. 

med ammoniakforsyning frem til fordampere i 

højlageret 

Der etableres i alt 9 stk. fordampere i højlageret, som 

placeres under loft eller ved vægge.  

Kølekompressoranlæg inkl. pumpebeholder og receiver 

placeres i ny ca. 200 m2 kølekompressorcentral. 

Kondensatoranlægget placeres på taget af 

kølekompressorcentralen 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden med et 
oplag på over 5 tons ammoniak grundet afstanden til 

omkringliggende beboelse fra oplagene, fortsat ikke 
vil være omfattet af særreglerne om ammoniakanlæg, 

og dermed fortsat ikke er en risikovirksomhed.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Kølekompressoranlægget inkl. kondensatorer 

forberedes for senere udvidelse (etape 2), idet 

eksisterende kølerumsfordampere i eksisterende lagre 

planlægges koblet over på det nye anlæg.  

Endvidere forberedes kølecentralen inkl. bygningen, for 

yderligere fremtidige udvidelse af produktionen og 

færdigvarelagre, men også for fremtidig etablering af 

varmepumpeanlæg for varmegenvinding af 

køleanlæggets spildvarme (etape 3). Kølekapacitet og 

NH3 oplagsmængde hertil er ikke fastlagt endnu.  

Køleanlæggets kapacitet udlægges til 600 kW til projekt 

2022 udvidelse (etape 1). 

Køleanlæggets kapacitet for omkobling af eksisterende 

kølerumsfordampere er estimeret til 900 kW (etape 2). 

Dvs. samlet kølekapacitet efter etape 2 vil udgør 1500 

kW. 

Samlet ammoniak oplag til etape 1 udgør ca. 1500 kg 

NH3 

Samlet ammoniak oplag til etape 2 udgør ca. 2500 kg 

NH3 

I alt: 4000 kg NH3.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 

 

Nyt kølekompressoranlægget er indtaget på bilag 10, 

hvor også rørføringer er angivet.  

 

Anlægget er placeret i en afstand >200 m fra følsom 

anvendelse.  

 

Bilag 10 - Nyt 

kølekompressoranlæg.pdf
 

 

Som nævnt har Esbjerg Mejeri et allerede eksisterende 

kølekompressorsystem baseret på ammoniak. Dette 

anlæg er placeret i mejeriets sydlige ende <200 m fra 

følsom anvendelse, se nedenstående figur. Det samlede 

kapacitet i dette anlæg er 4,5 tons NH3.  

 

Derved bliver den samlede NH3-kapacitet for Esbjerg 

Mejeri 8,5 tons.  

 

Da kapaciteten for anlægget placeret <200 m fra 

følsom anvendelse ikke overstiger 5 tons NH3 vurderes 

det, at Esbjerg Mejeris risikostatus ikke ændres.  
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

 

Myndighedsvurdering 
(udfyldes af myndigheden) 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

X 
 

 
 

Esbjerg Kommune har til sagen oplyst, at byggeriet på 

Kvaglundvej 84 kan gennemføres med dispensationer fra 

lokalplan 427. Der er foretaget en høring og der er ikke 

kommet nogle indsigelser. 

Esbjerg kommune skriver i høringssvaret, at der skal 

meddeles følgende dispensationer: 

a. Lokalplanen opererer med forskellige 
bygningshøjder.  

i. En del af lageret opføres med en 
højde på 21 m, hvor lokalplanen 

siger max 16 m for lagerbygninger. 
ii. En del af bygningerne opføres med 

en højde på 16 m, hvor lokalplanen 

siger max 10 m. 
b. Bebyggelsesprocenten for den enkelte 

ejendom må ikke overstige 90 og max 60% 
af grundarealet må bebygges. 

c. Det bebyggede areal, vil efter udvidelserne 

have et bebygget areal af grundarealet på 
62,7%, hvor lokalplanen siger max 60%.  

d. Tilbygningen opføres i en afstand af 10 m fra 
Kvaglundvej, vor lokalplanen siger min. 12,5 

m fra Kvaglundvej 
 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

X 
 

Der er ansøgt om dispensation for overskridelse af 
byggelinje, højdegrænse og bebyggelsesareal ved 

Esbjerg Kommune. 

 
Se punkt 24.   
Projektet kræver ikke dispensation fra bygge- og 

beskyttelseslinjer.  

26. Indebærer projektet behov for at 
begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

 
X  

 

 
ok 



 

 

 

 

 

 

18 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

27. Vil projektet kunne udgøre en 

hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 
X   

 
Ok - ikke relevant 

28. Er projektet tænkt placeret 

indenfor kystnærhedszonen? 

 
X  

 
Ok - ikke relevant 

29. Forudsætter projektet rydning af 
skov? (skov er et bevokset areal 

med træer, som danner eller 
indenfor et rimeligt tidsrum ville 

danne sluttet skov af højstammede 

træer, og arealet er større end ½ ha 
og mere end 20 m bredt.) 

 
X  

 

 
Ok - ikke relevant 

30. Vil projektet være i strid med 
eller til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X Der findes ingen fredningssager i området.  

Kilde: WebKort Esbjerg Kommune & Kort over fredninger (fredningsnaevn.dk) 

 

 
Ok  

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 

  
Der er ca. 350 m i luftlinje fra projektplacering til Kvaglund 

bæk.  

 
Projektet forventes ikke at medføre øget påvirkning af vand- 

eller naturområder uden for virksomhedens 
område. Der indgår i projektet en forsinkning af regnvand 

hvilket vil medfører mindre påvirkning af 
overfladevandssystemer end hidtil, idet det er samme 

befæstede areal som hidtil, da bygninger placeres på tidligere 

asfalterede områder.  

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

 
X  

 
Esbjerg Kommune, Natur-teamet har til sagen oplyst, 

atprojektet vurderes ikke at have nogen betydning for 
kommunens efterlevelse af Natura 2000-handleplanerne. Der 

er ikke kendskab til forekomst af yngle- eller rastesteder for 

bilag IV-arter inden for projektområdet. 
 

 
 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  
Der er ca. 1,6 km i luftlinje til nærmeste fortidsminde 

(kulturareal) og ca. 500 m. i luftlinje til nærmeste 

fredskov.  

 
Projektet vurderes ikke at være i konflikt med 

fredningsbestemmelserne på grund af afstanden.  

https://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort?profile=borger_kommuneplan_2018_2030
https://fredningsnaevn.dk/kort-over-fredninger/
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Kilde: WebKort Esbjerg Kommune & Kort over fredninger (fredningsnaevn.dk) 

 

 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  
Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 4 km i 
luftlinje fra projektplacering. 
Kilde: WebKort Esbjerg Kommune 

 
Mejeriet ligger ca. 4 km fra det nærmeste Natura 2000 
område.som er nr. 89, Vadehavet. 

Esbjerg Kommune har til sagen oplyst, at projektet vurderes 
ikke at have nogen betydning for kommunens efterlevelse af 

Naatura-2000- handleplanerne, og Miljøstyrelsen vurderer 
derfor at det kan udelukkes, at det ansøgte har en væsentlig 

påvirkning på det nærmeste Natura 2000-område. Ved 

væsentlig forstås en påvirkning, der er modstrid 
medbevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke gennemført 

en konsekvensvurdering.  
Til grund for denne vurdering har Miljøstyrelsen lagt særlig 

vægt på, at det ansøgte i sig selv ikke skønnes at medføre 

nogen forrykning af tilstanden i området, idet projektet 
gennemføres udenfor Natura 2000-området. 

 
 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 
X  

 
Der vil ikke forekomme øget påvirkning af grundvand. 

 
Overfladevand fra mejeriets område ledes i dag til separat 

kloakeret kommunal rørledning.  

Esbjerg Kommune har til sagen oplyst, at de vurderer, at den 
indsendte ansøgning om ændringer med hensyn til afledning 

af tag- og overfladevand umiddelbart opfylder de af 
Industrimiljø ønskede forudsætninger og at ansøgningen kan 

imødekommes. 

 
Afledning af overfladevand ændres i form af delvis nedsivning 

på grunden samt forsinkelse i forhold til eksisterende forhold. 
Der vil ikke ske forøgelse af befæstede arealer med 

https://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort?profile=borger_kommuneplan_2018_2030
https://fredningsnaevn.dk/kort-over-fredninger/
https://webkort.esbjergkommune.dk/cbkort?profile=borger_kommuneplan_2018_2030
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

udvidelsen, da nye bygninger opføres på arealer, der er 

befæstede i dag.  

Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at ændringerne 
ikke vurderes at påvirke recipientens tilstand negativt eller at 

forhindre opnåelse at god tilstand på et senere tidspunkt. 
 

36. Er projektet placeret i et område 
med særlige drikkevandinteresser? 

 
X  

 
ok 

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

X 
 

Da projektplacering tidligere har fungeret som busterminal 

med tilhørende tankanlæg, forefindes der forurening med 

dieselolie på grunden.  

Sagen håndteres i samarbejdes med Esbjerg Kommune og 

Dansk Miljørådgivning A/S.  

Oprensning af grunden har pågået siden 1996 og løbende 

er der af Esbjerg Kommune foretaget 

forureningsundersøgelser.  

Seneste undersøgelse og udtag af poreluftprøver foretaget 

d. 27-28. maj 2020 viste overskridelser af benzen og TVOC 

i poreluften, men at koncentrationerne ikke udgør en risiko 

for indeklimaet i bygningen, der ønskes opført, samt at 

restforureningen ikke udgør en risiko for vandkvaliteten i 

områdets vandindvindingsboringer og recipienter. Hermed 

er det aftalt, at eksisterende afværgeinstallation kan 

sløjfes i forbindelse med det nye byggeri.  

 

Seneste rapport om ophør af forureningsundersøgelser er 

vedhæftet som bilag 11.  

 

 
ok 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Bilag 11 - Ophør af 

forureningsundersøgelser.pdf
 

38. Er projektet placeret i et 
område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for 
oversvømmelse.? 

 
X  

 
Virksomheden oplyser, at projektet ikke ligger i et område 
der i kommuneplanen er udpeget som et område med risiko 

for oversvømmelse. 

39. Er projektet placeret i et 

område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 
X  

 

 
 

ok 

40. Er der andre lignende anlæg 

eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må 

forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold)? 

 X    ok 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 X      
ok 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 
ansøger har foretaget af projektet 

inden ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger med 

henblik på at undgå, forebygge, 

begrænse eller kompensere for 
væsentlige skadelige virkninger for 

miljøet? 

  
Esbjerg Mejeri er ISO14001 certificeret. Dette 
miljøledelsessystemet beskriver korrigerende og 

forebyggende handlinger/foranstaltninger, 
miljøregistreringer samt registreringer af forbrug og 

dokumentation.  

Mejeriets beredskab for såvel mennesker og miljø vil også 
omfatte dette projekt (både i anlægs – og driftsfasen), og 

medarbejdere vil blive trænet i procedurerne.  

 
Esbjerg Mejeri har redegjort for, at der etableres de 
nødvendige forureningsbegrænsende foranstaltninger, der er 

nødvendige for at sikre at anlægget lever op til BAT og 
overholder gældende vilkår. 
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Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

Der findes auditplan for beredskabsøvelser og intern audit 

på beredskabsinstrukserne, hvor også projekt SUBX23 vil 

blive omfattet. 

 
 

 

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

     x   Ændringen til en større produktion af Starbucks produkter på Esbjerg Mejeri vurderes ikke at ville medføre en 
væsentlig miljøpåvirkning, når gældende vilkår overholdes. 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  

anlægsfasen 
driftsfasen 

     x   Der sker ingen udvidelse af mængden af affald eller spildevand.  

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x  Der forventes ikke væsentligt øget forbrug af naturressourcer eller særlige jordarealer. 

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, 

herunder sådanne som forårsages af 

klimaændringer 

  x  Esbjerg mejeri er fortsat ikke en risikovirksomhed, og ligger ikke i et område med særlig risiko for 
oversvømmelser, der kan medføre større uheld på virksomheden. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x  Virksomhedens gældende vilkår med grænseværdier for støj og luftemission kan fortsat overholdes. Dermed 
er risikoen for, at mennesker uden for virksomhedens område påføres risici, der kan påvirke sundheden, 
begrænset. 
Projektet medfører øget trafik i den ende af virksomheden, som er placeret længst væk fra beboelsesområder. 
Esbjerg Kommune har til sagen oplyst, at det vurderes, at den nye lagerbygning vil ikke give anledning til 
ændrede trafikale forhold, da virksomheden er placeret i erhvervsområde i Kvaglund.  

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringerne  ikke vil medføre færdselsmæssige udfordringer, da der reelt er tale 
om en maksimal forøgelse på nogle enkelte lastbiler pr time. 

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

  x  Den ændrede produktion vurderes ikke at bidrage væsentligt til udledning af drivhusgasser. Virksomheden har 
eget naturgasfyret energianlæg, som ikke ændres som følge af projektet. 

Tænkes projektet placeret i 
Vadehavsområdet 

     x   Ikke relevant 

Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

     x   Ikke relevant 

Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder 

     x   Projektet vil ikke medføre øget påvirkning af vand- eller naturområder uden for virksomhedens område. 

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

     x    

 

1.     Nationalt:         Det nærmeste registrerede §3 område, er området nord for virksomheden, som er beskyttet efter 
Naturbeskyttelsesloven.  
Det beskyttede område ligger ca. 450 meter nord for mejeriet, og består af hede, mose, overdrev og sø.  
Projektet forventes ikke at medføre øget påvirkning af vand- eller naturområder uden for virksomhedens 
område. 
 
Mejeriet ligger ca. 4 km fra det nærmeste Natura 2000 område. som er nr. 89, Vadehavet. Miljøstyrelsen 
vurderer på baggrund af Esbjerg Kommunes udtalelse, at det kan udelukkes, at det ansøgte har en væsentlig 
påvirkning på det nærmeste Natura 2000-område.  
Ved væsentlig forstås en påvirkning, der er modstrid med bevaringsmålsætningen. Der er derfor ikke 
gennemført en konsekvensvurdering. Til grund for denne vurdering er der lagt særlig vægt på, at det ansøgte 
i sig selv ikke skønnes at medføre nogen forrykning af tilstanden i området. 
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2.     Internationalt (Natura 2000):         
 

Forventes området at rumme 

beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

     x   Esbjerg Kommune, natur-teamet har til sagen oplyst, at projektet vurderes ikke at have nogen betydning for 

kommunens efterlevelse af Natura 2000-handleplanerne. Der er ikke kendskab til forekomst af yngle- eller 

rastesteder for bilag IV-arter inden for projektområdet. 

 
 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

     x 
 

Der foreligger ikke oplysninger om forekomster af rødlistearter inden for det berørte projektområde 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer 

allerede er overskredet 

     x   Projektet vil ikke medføre øget påvirkning af vand- eller naturområder uden for virksomhedens område. 
Der anvendes ikke en forøget mængde farlige stoffer, der kan medføre længerevarende jord- og 
Grundvandsforurening Der forventes ikke påvirkning af grundvandet, når de anvendte kemikalier opbevares i 
henhold til gældende vilkår.  
 
Virksomheden har redegjort for, at gennemførelse af projektet ikke vil bidrage væsentligt til støjbelastningen i 
omgivelserne. Virksomheden vil sikre, at gældende støjgrænser overholdes, dels ved at stille krav til 
leverandører af udstyr til det nye produktionsanlæg.  
 

      Overfladevand:               

      Grundvand:            

      Naturområder:           

      Boligområder (støj/lys og Luft):           

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 

forventede miljøpåvirkning 

     x   Projektet vil ikke medføre væsentlig øget påvirkning af omgivelserne uden for virksomhedens område, når 
gældende regler og vilkår overholdes. 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

     x   Virksomheden ligger i et erhvervsområde, der grænser op til et boligområde. 
Projektet vil ikke medføre væsentligt øgede gener i forhold til den eksisterende produktion. 

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

 

     x   Projektet gennemføres inden for et eksisterende erhvervsområde, der ligger i bebygget byzone. 
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Miljøpåvirkningernes omfang 

(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

        Projektet gennemføres inden for eksisterende erhvervsområde, der grænser op til et boligområde.  
Vilkår i virksomhedens miljøgodkendelse sikrer, at påvirkningen af omgivelserne med støj 
begrænses mest muligt. 

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

 x        
Ikke relevant 

Miljøpåvirkningsgrad og -
kompleksitet 

     x   Miljøpåvirkningen er godt beskrevet og håndteres i miljøgodkendelsen. Projektet kan gennemføres uden at 
medføre en høj grad af påvirkning af det omgivende miljø. Projektets miljøpåvirkning er ikke kompleks.   
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Det er sandsynligt, at ændringen i driften til flere starbucks produkter i nye bygninger med ændret kørsels 
mønster vil medføre en miljøpåvirkning der kan holdes indenfor virksomhedens eksisterende grænseværdier 
for støj og emission til luft og vand. 

Miljøpåvirkningens:         Miljøpåvirkningen pågår inden for virksomhedens godkendte driftstid og er reversibel. 

 
 
 

Varighed 

Hyppighed 
Reversibilitet 

        

         
 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 
krav om miljøvurdering:  

 x Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i 
oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og 
derfor ikke er krav om en miljøvurdering. Miljøstyrelsens vurdering er baseret på baggrund af at: 
 
Det anmeldte projekt ikke vurderes at kunne give anledning til lugt, støj og støv der ikke kan overholde Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier.  
 
At det vurderes, at det anmeldte projekt ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre nogen væsentlig 
påvirkning af grundvand, overfladevandsområder, udpegningsgrundlaget i omkringliggende Natura 2000 områder eller påvirke bilag IV 
arter i området. Det vurderes derfor, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000 
områder eller bilag VI arter, jf. bekendtgørelse 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. 
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At det vurderes, at det anmeldte projekt ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes 
omfang, grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. 
 
Det anmeldte projekt sker i overensstemmelse med sbjerg  Kommunes plangrundlag for området. 
 

Dato:_____________4. maj 2022___________ Sagsbehandler:___________Anne Mette Kloster________________________  
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Eksisterende brovægt

flyttes

Selve brovægt er

150m2 (5 x 30m).

Udgravningen opfyldes

med friktionsjord i bund

og afsluttes med:

40 cm BS

20 cm stabiltgrus

210 kg GAB0

Ny placering af brovægt.

Der renskæres i eksisterende asfalt for etablering

af fundamenter for brovægt.

Fundering i henhold til leverandørs anvisninger.

Se tegning Udgravning-Fund.Single 2011.02.14

Brovægten flyttes og opbygges på samme måde

over terræn og med tilkørselsramper som i dag.

Fundament til stander leveres og etableres. Se

tegning Fundament, 17.10.2005 for detaljer til

udformning.

Kommunikation via 4g.

Fremføring af el, 240V, 10A afklares med

byggeledelse under udførsel.

BYGGEPLADS

Adgang byggeplads

Afrømmes og

opbygges med:

40 cm BS

20 cm SG

Affaldsplads

Skurby 4 x 2

stk 9,6 x 3,0 m

Materiale

oplag
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P-plads håndværker

Ind og udkørsel til Arla

ETAPE I
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F
R

E
M

T
I
D

I
G

A
D

G
A

N
G

S
V

E
J

F
R

E
M

T
I
D

I
G

A
D

G
A

N
G

S
V

E
J

F
R

E
M

T
I
D

I
G

A
D

G
A

N
G

S
V

E
J

F
R

E
M

T
I
D

I
G

A
D

G
A

N
G

S
V

E
J

F
R

E
M

T
I
D

I
G

A
D

G
A

N
G

S
V

E
J

0
°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

Eksisterende produktionsbygning, B1

Eksisterende frostlager

Eksisterende

 gangbro

Stacking

Starbucks

Skel

Trappe T2

Eksist.

Trafo

Ej indmålt

Eksist.

Brovægt

Ej indmålt

Eksist.

Cykelskur

Ny overkørsel /

adgang.

Ventilationsanlæg

Eksisterende lager, B9

Trappe

T3

Fortov

Fortov

Ventilationsanlæg

Trappe T1

Kvaglundvej

Mezzanin

Ny udvidelse B9

Parterreplan, lager på terræn,

1. sal, kontor

(Ingen stueplan)

Ny tilbygning

Kontor mm., B9
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