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Afgørelse om, at etablering af lokaler til forædling, kølelager og ny va-

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

 

Miljøstyrelsen har den 7. januar 2022 modtaget jeres ansøgning via BOM om etab-

lering af en ny bygning til forædling (dvs. til opskæring, udbening og pakning) og 

kølelager, en ny vaskehal nord for forsyningsvejen samt nye p-pladser. 

 

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 Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav 

om miljøvurdering (VVM-pligt), da de anmeldte oplysninger ikke giver anledning 

til væsentlige indvirkninger på miljøet. 

 

Afgørelsen begrundes i, at projektet kan rummes inden for den eksisterende plan-

lægning, samt at virksomheden har redegjort for, at projektet kan overholde Miljø-

styrelsens grænseværdier for luft, lugt og støj. Projektet vurderes ikke at give an-

ledning til væsentlige påvirkninger af nærliggende sårbare naturområder eller bi-

lag IV-arter eller have en væsentlig indvirkning på de omkringboendes sundhed. 

På baggrund af oplysningerne i ansøgningsmaterialet vurderes projektet heller 

ikke at kunne give anledning til jord- og grundvandsforurening. 

 

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A, der er kombineret med 

ansøgers oplysninger 

 

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. 

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

1976 af 27. oktober 2021 

mailto:info@danepork.dk
mailto:leo@danepork.dk
mailto:kristian@danepork.dk
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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. I forbindelse med ansøgningen har virksomheden desuden 

fået udarbejdet en støjrapport. 

 

Projektet er omfattet af bilag 2, punk 7.f ”Slagterier” i miljøvurderingsloven.  

 

Vejle Kommune har den 30. marts vedtaget lokalplan for området, lokalplan nr. 

1345 for erhvervsområdet ved Vandelvej og Tørskindvej, St. Lihme. Planen er of-

fentliggjort den 4. april 2022.  

 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejle Kommune og berørte naboer.  

 

Kommentarer modtaget til sagen: 

Vejle Kommune har haft følgende bemærkninger til sagen af 11. februar 2022: 

 

Spildevand – det vurderes, at ændringerne kan rummes inden for den gæl-

dende afledningstilladelse meddelt d. 27. september 2018. Dog skal virksomheden 

være opmærksom på vilkår 12, hvor det fremgår, at ved renovering/nyetable-

ring af anlæg skal virksomheden senest 14 dage efter færdigmelding fremsende 

målfast ajourført kloakplan etc. 

 

Overfladevand – det vurderes, at eksisterende udledningstilladelse fortsat er 

gældende. 

 

Natur – det vurderes, at: 

 Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for etablering af reser-

vater eller naturparker 

 Projektet medfører ikke en påvirkning af sårbare vådområder   

 Projektet vil ikke påvirke nationale beskyttede naturområder (§ 3 og fre-

dede områder) 

 Projektet vil ikke påvirke udpegningsgrundlag i internationale naturbe-

skyttelsesområder (Natura 2000-områder) 

 Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af habitatdirekti-

vets bilag IV 

 Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af den danske 

rødliste 

 

Plan & Energi  

–  Screeningsskema inkl. ansøgningsskema: 

 På s. 3 står, at der ikke vil være nedrivningsarbejde forbundet med pro-

jektet. Måske bør det fremgå, at den eksisterende gård påmatr.nr. 20d 

nedrives 

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

gørelse nr. 1376 af 21. juni 2021 
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Miljøstyrelsen bemærker her, at nedrivningsmaterialerne bortskaffes efter 

kommunes anvisning til godkendte modtagere. 

 

 På s. 8 mangler kryds i punkt 17 

Miljøstyrelsen bemærker her, at Danepork A/S har noteret de korrekte 

vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening. 

 

 På s. 9 i punkt 22 er udendørs belysning ikke nævnt. Det kan oplyses, at 

lokalplanen vil fastlægge, at det via placering, orientering, afskærmning 

og valg af lyskilder på ubebyggede arealer skal sikres, at der ikke sker en 

væsentlig lyspåvirkning af omkringboende 

Miljøstyrelsen bemærker her, at nærværende projektet skal indrettes i 

overensstemmelse med de krav lokalplanen fastlægger vedr. udendørs be-

lysning. 

 

 Punkt 24. Det eksisterende slagteri er omfattet af gældende lokalplan nr. 

1168, der udlægger området til erhverv. Den ønskede udvidelse med byg-

ninger og anlæg i tilknytning til det eksisterende slagteri kan ikke rum-

mes indenfor det gældende plangrundlag. Der er igangsat udarbejdelse 

af lokalplan og kommuneplantillæg, der udlægger det nye areal til er-

hverv 

Lokalplan nr. 1345 blev endelig vedtaget den 30. marts 2022 og offentligt 

bekendtgjort den 4. april 2022. 

 

– Kort 5000 bilag 3: 

 De gule indtegnede linjer er upræcise i forhold til lokalplanens område. 

Linjen syd for bygningssættet St. Lihme Møllevej 3 følger i lokalplanen 

ejendommens sydlige skel. Endvidere går lokalplangrænsen lidt nordli-

gere, end der hvor den gule streg er indtegnet (stregen der er tegnet 

nord for adgangsvejen, fra Tørskindvej til ”Etape 4 ”) 

Miljøstyrelsen vurderer dog, at dette ikke har afgørende betydning for ud-

faldet af nærværende screening. 

 

Høring af berørte naboer 

Forud for denne afgørelse har Miljøstyrelsen hørt 14 naboer i området omkring 

Danepork, som vurderedes umiddelbart at kunne blive påvirket af projektet. Miljø-

styrelsen har ikke modtaget nogle høringssvar fra de berørte naboer. 

 

Natura 2000-områder  

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

i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Vur-

deringen begrundes til dels i afstanden til Natura 2000 områder, og dels at ændrin-

gerne ikke medfører emissioner i et omfang, der kan påvirke Natura 2000 områder.   

 

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. Vurderingen 

er begrundet i, at Vejle Kommune i sit høringssvar udtaler, at projektområdet ikke 

forventes at rumme arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  
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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 xx 

dato 

 

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-

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 tirsdag den 21. juni 2022.   

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

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 

Laura Møller 

 

Kopi til: 

Vejle Kommune, post@vejle.dk, jstan@vejle.dk  

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dk  

Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk  

St. Lihme Miljøgruppe, bestyrelsen@st-lihme-miljoegruppe.dk  

St. Lihme Møllevej 1, 7183 Randbøl 

St. Lihme Møllevej 3, 7183 Randbøl 

St. Lihme Møllevej 5, 7183 Randbøl 

St. Lihme Møllevej 7, 7183 Randbøl 

St. Lihme Møllevej 9, 7183 Randbøl 

St. Lihme Møllevej 15, 7182 Bredsten 

St. Lihme Møllevej 17, 7182 Bredsten 

St. Lihme Møllevej 19, 7182 Bredsten 

Tørskindvej 22, 7183 Randbøl 

Tørskindvej 23, 23A, 23B, 7183 Randbøl 

Tørskindvej 24, 7183 Randbøl 

Tørskindvej 26, 7183 Randbøl 

http://www.domstol.dk/
mailto:post@vejle.dk
mailto:jstan@vejle.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dof@dof.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:bestyrelsen@st-lihme-miljoegruppe.dk
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Bilag: 

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema. 

 



 

   

Bilag A  

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt 
 
Projektnavn: Danepork – udvidelse af aktiviteter  
 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Projektbeskrivelse (kan vedlæg-
ges) 

Dele af den nuværende landejendom (St. Lihme Møllevej 3, 7183 Randbøl) med 

tilhørende udbygninger beliggende vest for DanePork A/S ønskes nedrevet og 

erstattet med en udvidelse af slagteriets bygningsmasse. 

 

Projektet etableres i to etaper (jf. Figur 1), der kaldes 4 og 5, idet der hidtil er 

benyttet betegnelsen etape 1 til 3 om andre projekter. Etape 4 er opstartet ved 

etablering af nyt / udvidelse af eksisterende regnvandsbassin. Etape 5 forventes 

opstartet i 2022. 

 

 

Figur 1: Udvidelserne vist for etape 4 og 5 er desuden angivet ved en sort om-

kransning. 

 
 
 

 

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Der etableres i alt ca. 15.000 m2 asfalt/beton befæstede arealer, der vil blive an-

vendt som til- og frakørselsområde samt p-arealer.  

 
Etape 4 

Det eksisterende regnvandsbassin mod sydøst udvides med henblik på at sikre, 

at regnvand fra projektområdet (bygninger og befæstede arealer) kan opsamles 

og sammen med det eksisterende overfladevand afledes under kontrollerede for-

hold til recipient. 

 

For at imødekomme krav fra Fødevarestyrelsen, ønskes etableret en ny vaskehal 

til vask af grisetransporter efter levering af grise.  

 

Vaskehallen etableres med 5 ”baner” og med porte i begge gavle (øst/vest), så 

al vaskeaktivitet foregår i en lukket hal. Vaskeaktiviteter og -frekvens bliver som 

hidtil godkendt (op til 30 styk på hverdage og 32 styk på lørdage). Der vil frem-

adrettet foregå tørskrabning af lastbiler på den nuværende plads, men også 

fremadrettet foregå tørskrabning i den nye vaskehal. Der etableres rumudsug-

ning i vaskehallen med afkast 1 m over tag. Tørskab opsamles og bortskaffes lø-

bende når containeren er fuld. 

 

Syd for forsyningsvejen etableres en hal til opbevaring af materialer til pakning 

af kød samt diverse serviceaktiviteter som rengøring, pallevaskeri og værksted. 

Der etableres en port til indlæsning af emballage med åbning mod nord samt 

rumudsugning.  

 

Derudover etableres ca. 90 parkeringspladser. 

 
Etape 5 

Der forventes etableret en ny ca. 10.000 m2 stor bygning til forædling (opskæ-

ring, udbening og pakning – ikke slagteri) og kølelager. Der etableres et konden-

satortårn på taget og et køleanlæg i bygningen, hvormed den samlede mængde 

ammoniak på virksomheden vil øges med ca. 6 ton til omkring 15,5 ton fordelt 

på 2-3 anlæg. 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Slagteriets nuværende kapacitet til forædling af egne produkter er i dag stort set 

udnyttet fuldt ud. Som led i flere landes autorisation / godkendelse af DanePork 

A/S til levering af forskellige produkter, kommer også krav om yderligere separa-

tion af de forskellige produktionslinjer til forædling. Formålet med den ønskede 

udvidelse er derfor alene at øge kapaciteten til forædling, pakning og midlertidig 

opbevaring af virksomhedens produkter. Kapaciteten forventes fremadrettet at 

blive 350 ton/dag. 

 

Bygningen sammenbygges med den eksisterende bygningsmasse, hvilket vil 

sikre, at alle funktioner fra slagtning til pakning sker i et lukket miljø. Adgang til 

den nye bygning vil ske fra nord direkte fra den eksisterende forsyningsvej ind i 

området. 

 

Produkter til forædling vil af hensyn til fødevaresikkerheden, som nævnt, blive 

transporteret internt i den samlede bygningsmasse. Slagteriets behov for uden-

dørs transport på ejendommen og omkring den nye bygning, vil derfor være be-

grænset til almindeligt vedligehold samt afhentning af affald, der med eldreven 

gaffeltruck transporteres til en eksisterende affaldsplads, hvorfra det afhentes.  

 

Leverance af varer til brug ved forædling og pakning vil som i dag ske nordøst 

for den projekterede bygning. På nordsiden af den nye bygning vil blive etableret 

et antal læsseramper til brug ved varetransport væk fra slagteriet. Etablering af 

de nye produktionslinjer vil forventeligt ikke medføre øget behov for transporter, 

idet der i den nuværende miljøgodkendelse vil være tilstrækkelig kapacitet til 

dækning af det forventede behov. 

 

Derudover etableres ca. 100 parkeringspladser. 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-

mail på bygherre 

Danepork A/S, Tørskindsvej 19, 7183 Randbøl 

Tlf.: 75883866, email. info@danepork.dk  

 
OK 

Navn, adresse, telefonnr. og e-
mail på bygherres kontaktperson 

Leo Grønvall 
Tlf.: 40257799, email. leo@danepork.dk  

 
OK 

mailto:info@danepork.dk
mailto:leo@danepork.dk


 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Projektets adresse, matr. nr. og 
ejerlav. For havbrug angives an-

læggets geografiske placering 
angivet ved koordinater for hav-

brugets 4 hjørneafmærkninger i 

bredde/længde (WGS-84 da-
tum). 

Tørskindsvej 19, 7183 Randbøl 
Matr. Nr.: 20d, Lihme by, Nørup  

Matr. Nr.: 19c, Lihme by, Nørup 
Matr. Nr.: 8a, Lihme by, Nørup 

 
OK 

Projektet berører følgende kom-

mune eller kommuner 
(omfatter såvel den eller de 

kommuner, som projektet er 
placeret i, som den eller de kom-

muner, hvis miljø kan tænkes 
påvirket af projektet) 

Vejle Kommune 
 

OK 
 

Oversigtskort i målestok 

1:50.000 (målestok skal angi-
ves). For havbrug angives an-

læggets placering på et søkort. 

 

 

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Kortbilag i målestok 1:10.000 el-
ler 1:5.000 med indtegning af 

anlægget og projektet (vedlæg-
ges dog ikke for strækningsan-

læg) 

(målestok skal angives) 

 
 

 
Kommunens kommentar:  
De gule indtegnede linjer er upræcise i forhold til 

lokalplanens område. Linjen syd for bygningssættet 
St. Lihme Møllevej 3 følger i lokalplanen ejendom-

mens sydlige skel. Endvidere går lokalplangrænsen 

lidt nordligere, end der hvor den gule streg er ind-
tegnet (stregen der er tegnet nord for adgangsve-

jen, fra Tørskindvej til ”Etape 4 ”).  
 

Miljøstyrelsen vurderer dog, at dette ikke har afgø-

rende betydning for udfaldet af nærværende scree-
ning. Virksomheden vil før afgørelsen om miljøgod-

kendelse træffes blive bedt om at opdatere kortet.  
 

 

Forholdet til reglerne  Ja  Nej    
 

  

Er projektet opført på bilag 1 til 
lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og konkrete pro-

jekter (VVM). 

 X 
  

Korrekt 

 

 

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Er projektet opført på bilag 2 til 
lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete 
projekter (VVM). 

X  Jf. Punkt 7f – Slagterier 
 

Korrekt 

 
 

Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst 
  

1. Hvis bygherren ikke er ejer af 

de arealer, som projektet omfat-
ter angives navn og adresse på 

de eller den pågældende ejer, 

matr. nr. og ejerlav 

 
- 

 
OK 

2. Arealanvendelse efter projek-

tets realisering 

  
   

Det fremtidige samlede bebyg-
gede areal i m2 

 Projektet omfatter etablering af maks. 10.000 m2 bygnin-
ger. Eksisterende bygninger udgør 17.700 m2. Det samlede 

bebyggede areal vil derfor udgøre minimum 27.700 m2. 
 

  

Det fremtidige samlede befæ-

stede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved 

projektet i m2 

 Projektet omfatter etablering af 15.000 m2 udendørs befæ-

stede arealer.  
 

Det totale areal for tagarealer og befæstelse udgør ca. 

66.000 m2. Da det bebyggede areal fremover vil udgøre 
27.700 m2, udgøres de befæstede areal fremover af 38.300 

m2. 

 
  

3. Projektets areal og volumen-

mæssige udformning 

  
 

 

 

 Er der behov for grundvands-
sænkning i forbindelse med pro-

jektet og i givet fald hvor meget i 

m 

  Der skal ikke ske grundvandssænkning i forbindelse med 
etablering af byggeriet. 

 

 

Projektets samlede grundareal 

angivet i ha eller m2 

 25.000 m2 fordelt på hhv. bebyggelse (minimum 10.000 

m2) og befæstelse (15.000 m2). 
 

 
  



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Projektets bebyggede areal i m2 Maks. 10.000 m2. Herunder hal til forædling (opskæring, 
udbening og pakning) og køle- og fryselager. Desuden byg-

ning til vaske- og emballagehal. 
 

 
  

Projektets nye befæstede areal i 

m2 

15.000 m2 til anvendelse af til- og frakørsel, nye læsseram-

per samt p-pladser. 

 
  

Projektets samlede bygnings-
masse i m3 

  
  

Projektets maksimale bygnings-

højde i m 

 
 

 
 

Beskrivelse af omfanget af even-
tuelle nedrivningsarbejder i for-

bindelse med projektet 

 Højeste bygning opføres i 10 meter. Enkelte installationer 
(ex. Afkast og kølekondensatortårn) kan opføres højere end 

dette.  

 
Der vil ikke være nedrivningsarbejde forbundet med projek-

tet. 

 
 
 
 
 
 
Kommunens kommentar, jf. høringsbrev fra Vejle 
kommune den 11. februar 2022:  
Den eksisterende gård på matr. Nr. 20d nedrives. 

 
Miljøstyrelsen bemærker her, at nedrivningsmateri-

aler skal bortskaffes efter kommunens anvisning til 
godkendte modtagere.  

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

   
 

 

 

OK 

 

 

 

OK 

 

 

Der vil ligeledes forekomme affald fra nedrivning af 

den eksisterende gård.  

 

 

 

OK – sanitært spildevand 

Råstofforbrug i anlægsperioden 

på type og mængde: 
Til etablering af parkerings- og vejarealer samt bygninger, 

skal der anvendes jern, beton, grus, sand, sten etc. 

 

 

 

Vandmængde i anlægsperioden Der vil ikke være behov for væsentlige vandressourcer i an-

lægsperioden.  

 

 

Affaldstype og mængder i an-

lægsperioden 
Der vil forekomme bygningsaffald i forbindelse med anlæg-

ning af nye bygninger og befæstelse. Affaldet vil afskaffes 

løbende af entreprenør.   

 

 

Spildevand til renseanlæg i an-
lægsperioden 

 Der vil blive afledt spildevand fra op til 30 håndværkere om 
dagen.  

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Spildevand med direkte udledning 
til vandløb, søer, hav i anlægspe-

rioden 

 I anlægsfasen vil der ikke være relateret direkte udledning 
til vandområder. 

 
 

 

OK 

 

OK 

 

 

Håndtering af regnvand i anlægs-

perioden 

 

Anlægsperioden angivet som 

mm/åå – mm/åå 

 Almindelig belastet overfladevand vil 
 udledes til St. Lihme bæk via opholdsbassin.  

 
Etape 4 er opstartet ved etablering af regnvandsbassin. 

Etape 5 opstartes medio 2023. 

 

5. Projektets kapacitet for så vidt 

angår flow ind og ud samt angi-
velse af placering og opbevaring 

på kortbilag af råstoffet/produk-
tet i driftsfasen: 

  
 

 

Råstoffer – type og mængde i 

driftsfasen 

Projektet omfatter en ny bygning til forædling og køle- og 

fryselager. Hertil forventes der at blive tilknyttet et væsent-
ligt forbrug af vaskevand og dertil hørende rengøringsmid-

ler. Typen af rengøringsmidler vil ikke være anderledes end 

hidtil, der vil være tale om større forbrug.     
 

 

 
 OK - det er under pkt. 6 angivet, at ekstraforbru-

get vurderes til at være ca. 150 m3 pr. dag. 

Mellemprodukter – type og 
mængde i driftsfasen 

Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes 
det, at der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i 

mængden af mellemprodukter. 
 

 

 
 OK 

Færdigvarer – type og mængde i 
driftsfasen 

Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes 
det, at der ikke vil forekomme ændringer i mængden af 

færdigvarer. 
 

 
 OK 

Vandmængde i driftsfasen Vandforbruget i driftsfasen forventes forøget på grund af 

det forøgede rengøringsareal i bygning til forædling og køle- 
og fryselager. Forbruget vil dog stadig ligge indenfor indvin-

dingstilladelsen til St. Lihme Vandværk af 24. oktober 2019. 

 
 OK – det er under pkt. 6 angivet, at ekstraforbru-

get vurderes til at være ca. 150 m3 pr. dag.  



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

6. Affaldstype og årlige mæng-
der, som følge af projektet i 

driftsfasen: 

   
 

  
  

 

OK 

  
 

Danepork har meddelt, at der ikke vil forekomme 

mere affald i forbindelse med pakning af de nye 

udskæringer. 

 

 

Kommunens kommentar, jf. høringsbrev fra Vejle 
kommune den 11. februar 2022:  
Det vurderes, at ændringerne kan rummes inden 
for den gældende afledningstilladelse meddelt d. 

27. september 2018. Dog skal virksomheden være 
opmærksom på vilkår 12, hvor det fremgår, at ved 

renovering/nyetablering af anlæg skal virksomhe-
den senest 14 dage efter færdigmelding fremsende 

målfast ajourført kloakplan etc. 

 
OK – der afledes kun regnvand gennem regnvands-

bassin til St. Lihme bæk, men der vil i forbindelse 
med projektet ikke være ændringer i flow af dette.  

 

OK – Danepork har søgt om udvidelse af eksiste-
rende forsinkelsesbassin til tilbageholdelse af over-

fladevand. Der vil ikke være ændringer i den hy-
drauliske belastning af vandløbet, da flowet som 

hidtil vil være 5 liter/sekund.  
 

Farligt affald: Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes 
det, at der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i af-

faldsforekomsten.  
 

 

Andet affald:  Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes 

det, at der ikke vil forekomme væsentlige ændringer i af-
faldsforekomsten ifm. drift. 

 
 

 

 

Spildevand til renseanlæg: Spildevandmængden i driftsfasen forventes forøget på 
grund af det forøgede rengøringsareal i bygning til foræd-

ling og køle- og fryselager. Det forøgede vandforbrug anslås 

at udgøre ca. 150 m3/dag. Da senest rapporterede døgn-
mængde (346 m3) er væsentligt lavere end grænseværdien 

i eksisterende afledningstilladelse (810 m3/dag), vurderes 
eksisterende afledningstilladelse godt at kunne rumme for-

holdende for det ansøgte projekt. 
  

 

Spildevand med direkte udledning 

til vandløb, sø, hav: 

Der foretages ikke direkte udledning af spildevand. 

 

 

 
 

Håndtering af regnvand: 

 
 

Regnvand der lander på tag- og befæstede arealer, udledes 
direkte via opholdsbassin til St. Lihme bæk.  

  

 

7. Forudsætter projektet etable-

ring af selvstændig vandforsy-
ning?  

 
X  

 
OK 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

8. Er projektet eller dele af pro-
jektet omfattet af standardvilkår 

eller en branchebekendtgørelse? 

 
X Projektet er omfattet af godkendelsespligt, jf. godkendel-

sesbekendtgørelsens3 bilag 1, punkt 6.4, a. Drift af slagte-
rier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herun-
der slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag 
 
Der er ikke standardvilkår til dette listepunkt, jf. standard-
vilkårsbekendtgørelsen4 

 
 

 
Det eksisterende slagteri er omfattet af pkt. 6.4.a, 

mens nærværende projekt, som omfatter forædling 

af kød, vil være omfattet af listepunkt 6.4.b.i.2 som 

biaktivitet til hovedaktiviteten. Ligesom for 6.4.a er 

der ikke standardvilkår forbundet med listepunkt 

6.4.b.i.2.  

9. Vil projektet kunne overholde 

alle de angivne standardvilkår el-
ler krav i branchebekendtgørelse? 

  
Feltet er ikke relevant. 

 
Projektet er ikke omfattet af standardvilkår. Der vil 

blive stillet relevante vilkår i miljøgodkendelsen.  

10. Er projektet eller dele af pro-

jektet omfattet af BREF-doku-
menter? 

X 
 

- Slagterier og animalske biprodukter. 

 

- Fødevarer, drikkevarer og mælk. 

 
Daneporks hovedaktivitet er omfattet af BREF for 

slagterier og animalske biprodukter fra 2005. Revi-

sionsprocessen for BREF-dokumentet er op startet i 

juli 2018 og forventes afsluttet ultimo 2023.  

 

Nærværende projekt, og dermed virksomhedens 

ansøgte biaktivitet (kødforarbejdning), er imidlertid 

omfattet af BREF-dokumentet for Fødevarer, drik-

kevarer og mælk, hvor der er vedtaget BAT-konklu-

sioner. 

 

11. Vil projektet kunne overholde 
de angivne BREF-dokumenter? 

X 
 

Vilkår der stilles fra myndigheden, vil blive overholdt.  
 

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden for så vidt 

angår hovedaktiviteten (6.4.a) drives i overens-

stemmelse med BAT anbefalingerne i BREF-doku-

mentet for slagterier og animalske biprodukter.  

 

For listepunkt 6.4.b.i.2 henvises til pkt. 12 vedr. 

BAT-konklusioner.  

 

                                                             
3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK 2255 af 29/12/2020 

4 Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, BEK 1537 af 09/12/2019 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

12. Er projektet eller dele af pro-
jektet omfattet af BAT-konklusio-

ner? 

X 
 

- Produktion af Fødevare, drikkevare og mælk (4. 
dec. 2019) 

 
Korrekt 

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

X 
 

Vilkår der stilles fra myndigheden, vil blive overholdt. 
 

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet etableres i 

overensstemmelse med BAT-konklusionerne.  

14. Er projektet omfattet af en el-

ler flere af Miljøstyrelsens vejled-

ninger eller bekendtgørelser om 
støj eller eventuelt lokalt fastsatte 

støjgrænser? 

X 
 

Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5/1984, ”Ekstern støj fra 

virksomheder”. 

 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, ”Måling af 

ekstern støj fra virksomheder”. 
 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, ”Beregning af eks-

tern støj fra virksomheder”. 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, ”Supplement til 

vejledning om ekstern støj fra virksomheder”. 
 

Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomhe-
der, juli 2007. 

 
Korrekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Vil anlægsarbejdet kunne 

overholde de eventuelt lokalt 
fastsatte vejledende grænsevær-

dier for støj og vibrationer? 

X 
 

  
  

16. Vil det samlede anlæg, når 

projektet er udført, kunne over-
holde de vejledende grænsevær-

dier for støj og vibrationer? 

X 
 

Se vedlagte bilag 3 Miljømåling ekstern støj for udvidelse 

Etape 4 og 5, Danepork A/S.  
 

Af bilaget fremgår der, at projektet ikke vil give anledning 

til at virksomheden overskrider støjgrænserne. 

 
I forbindelse med projektet har virksomheden fået 

udarbejdet en støjrapport af 7. april 2022. 

Af støjrapporten fremgår det, at nye støjkilder er 

afkastet fra den nye vaskehal samt rumventilation 

fra vaskehal og nye forædlingsbygninger samt en 

kølekondensator i vestlig ende af forædlingsbygnin-

gen. Køreveje til p-pladser vil i kraft af nye p-plad-

ser blive ændret lidt.  

Al kørsel til og virksomheden foregår ad indkørsel 

fra Tørskindvej. Udlevering bliver fordelt på de for-

skellige læsseramper ved såvel den eksisterende 

bygning som den nye bygning. Der er således taget 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

højde for forskellige placeringer af læsseaktivite-

terne, men der sker ikke en forøgelse af disse.  

 

Støjrapporten viser, at virksomheden ikke overskri-

der støjgrænserne, idet de beregnede støjbidrag er 

under støjgrænserne i alle beregningspunkter og 

tidsrum. Miljøstyrelsen vurderer dermed, at virk-

somhedens udvidelse kan rummes inden for støj-

grænserne.  

17. Er projektet omfattet af Miljø-
styrelsens vejledninger, regler og 

bekendtgørelser om luftforure-

ning? 

  
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1985, ”Begrænsning af 
lugtgener fra virksomheder”.                  

 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001, ” Luftvejledningen 
– Begrænsning af luftforurening fra virksomheder”. 

 
Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20/2016, ”Vejledning om 

B-værdier” 

 

 
 

18. Vil anlægsarbejdet kunne 

overholde de vejledende grænse-
værdier for luftforurening? 

X 
 

 
 

Der vurderes ikke at være betydelig luftforurening 

fra anlægsarbejdet. 

19. Vil det samlede projekt, når 

anlægsarbejdet er udført, kunne 
overholde de vejledende grænse-

værdier for luftforurening? 

Såfremt der allerede foreligger 
oplysninger om de indvirkninger, 

projektet kan forventes at få på 
miljøet som følge af den forven-

tede luftforurening, medsendes 
disse oplysninger. 

X 
   

Der etableres rumventilation i både den nye byg-

ning til forædling+lager og i vaskehallen. Det vur-

deres, at afkastene er ”bagatelafkast” og etableres 

i en højde af minimum 1 m over tag, der sikrer fri 

fortynding. Der er ikke yderligere fyringsanlæg med 

emission af NOx og Co forbundet med projektet, li-

gesom der ikke vil udledes forurenende stoffer med 

ventilationsafkastene.  

 

20. Vil projektet give anledning til 

støvgener eller øgede støvgener 

  
 

 
Der vurderes ikke at være kilder til støv i driftsfa-

sen eller støvgener i anlægsfasen.  

I anlægsperioden? 
 

X  
 

 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

I driftsfasen? 
 

X  
  

21. Vil projektet give anledning til 
lugtgener eller øgede lugtgener 

  
 

  

I anlægsperioden? 
 

X  
 

  

I driftsfasen? 
 

X Diffuse lugtemissioner kan opstå fra vaskehallen.  
 

Vaskepladsen ligger langt fra naboerne. Pladsen holdes ren 

ved, at fast gødning og strøelse samt spildevand fraføres 

løbende. Der vurderes ikke at forekomme lugtgener i omgi-

velserne fra vaskehallen. 

 

 
Udvidelserne vil ikke ændre på slagtemængder el-
ler –kapacitet. Derfor vil der ikke være flere lastbi-

ler, der skal vaskes end der i forvejen bliver gjort 

på den gamle, åbne vaskeplads. Den nye vaske-
plads vil være indkapslet. Miljøstyrelsen vurderer 

derfor, at der ikke vil forekomme lugtgener i omgi-
velserne fra vaskehallen.   
Danepork har ønsket mulighed for, at tørskrab af 

lastbilerne flyttes fra indlæssehallen til vaskehallen, 
hvilket betyder, at gødning etc. vil blive håndteret 

der. Der vurderes ikke at være væsentlig lugt for-
bundet med dette.  

 
Danepork har i januar 2022 målt lugt på det nye 

slagteri, herunder målt lugten fra ren slagtegang, 

dvs. den afdeling, hvor svinene skæres op efter at 
der er fjernet hår, hud, børster, indvolde osv. 

Denne proces er i de nye lugtmålinger den mest 
sammenlignelige med det, der skal foregå i de nye 

opskæringslokaler. Dog vil opskæringslokalerne 

være "kolde" lokaler med forarbejdning af koldt 
kød i modsætning til slagtegangen, hvor dyret sta-

dig er varmt.  
 

På det nye slagteri - udgør udsugningerne fra ren 
slagtegang hver 0,7 % af det samlede lugtbidrag. 

Miljøstyrelsen vurderer, at evt. ventilation fra forar-

bejdning i den nye bygning vil have en endnu la-
vere kildestyrke end de 53 LE/s fra ren slagtegang, 

fordi det vil være koldt kød, i modsætning til ren 
slagtegang, hvor det er "varmt"/nyslagtet. Det er 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

således Miljøstyrelsens vurdering, at lugtbidraget 
fra ventilationen vil være af mindre betydning.  

 

22. Vil projektet som følge af pro-

jektet have behov for belysning 

som i aften og nattetimer vil 
kunne oplyse naboarealer og om-

givelserne 

  
 

  

I anlægsperioden? 
 

X Anlægsarbejde vil udføres i døgnets lyse timer. 

 

  

I driftsfasen? 
 

X Driften af virksomheden vil foretages indendørs. Der vil 
kunne forekomme lyskegler fra til- og frakørende lastbiler. 

 
Kommunens kommentar, jf. høringsbrev fra Vejle 
kommune den 11. februar 2022:  
[…] i punkt 22 er udendørs belysning ikke nævnt. 
Det kan oplyses, at lokalplanen vil fastlægge, at det 

via placering, orientering, afskærmning og valg af 
lyskilder på ubebyggede arealer skal sikres, at der 

ikke sker en væsentlig lyspåvirkning af omkringbo-

ende. 
 

23. Er projektet omfattet af risi-

kobekendtgørelsen, jf. bekendt-
gørelse om kontrol med risikoen 

for større uheld med farlige stof-
fer nr. 372 af 25. april 2016? 

 
X   

 
I Etape 5 bliver der etableret et køleanlæg på taget 

af forædlingsbygningen, hvormed den samlede 
mængde ammoniak på virksomheden vil øges med 

ca. 4,5 ton til 14 ton fordelt på det nye anlæg og 
det eksisterende køleanlæg.  

 

Når mængden af ammoniak i et ammoniakkølean-

læg overstiger 5 tons, kan det udløse at dette om-

fattes af risikobekendtgørelsen, hvis der er følsom 

arealanvendelse i nedenfor definerede omfang in-

den for en afstand af 200 meter fra anlægget. Føl-

som arealanvendelse er boligområder, institutioner 

eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange men-

nesker opholder sig". 

 Boligområder, hvor der opholder sig eller plan-

lægges at skulle opholde sig 150 eller flere 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

mennesker, og som i kommune- eller lokalpla-

nen er udlagt til eller som faktisk anvendes til 

boligområde, sommerhusområde eller blandet 

bolig-og erhvervsområde med en overvægt af 

boliger inden for den nævnte afstand af risiko-

anlægget eller -oplaget. 

 Institutioner (en række forskellige, typisk of-

fentlige, virksomheder, herunder hospitaler, 

plejehjem og institutioner for personer med 

særlige behov) med mindst mere end 10 per-

soner, der kræver særlig hjælp til at flytte sig. 

Endvidere omfatter begrebet børnehaver, vug-

gestuer og skoler. Det afgørende i denne for-

bindelse er, at de pågældende mennesker 

ikke er eller ikke kan forventes at være selv-

hjulpne i f.eks. en evakueringssituation. 

 

Danepork har i ansøgningsmaterialet vurderet, at 

der inden for 200 meter af Daneporks køleanlæg 

efter etableringen af projektet vil være maksimalt 

25 husstande med maks. 4 personer i hver, dvs. 

maksimalt 100 personer. Det er således under kri-

teriet i risikobekendtgørelsen om 150 personer eller 

institutioner med 10 svært evakuerbare personer 

inden for 200 meter. Virksomheden vil derfor ikke 

blive risikovirksomhed som følge af udvidelsen af 

køleanlægget. 

 

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens vurdering 

er et yderst konservativt skøn, idet den er vurderet 

på en afstand af 200 meter fra virksomheden sam-

let set og ikke – som risikovejledningen foreskriver 

– på basis af 200 meter fra ammoniakoplagene. 



 

   

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 

(udfyldes af ansøger) 
 

 

Myndighedsvurdering 

(udfyldes af myndigheden) 

Det skyldes, at den nøjagtige placering af det nye 

køleanlæg ikke er fastlagt. Det reelle antal menne-

sker inden for 200 meter af køleanlæggene vil såle-

des være mindre end det her estimerede.  

 

 

 

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

 
X Projektet er omfattet af lokalplan nr. 1168, Bolig- og er-

hvervsområde, St. Lihme, Vejle Kommune, d. 18.03.2016. 
Projektområdet er udlagt som blandet bolig- og erhvervs-

område. Projektet kan ikke rummes inden for eksisterende 
lokalplan. Men der vil i forbindelse med projektet udarbej-

des ny lokalplan, med tilhørende kommuneplantillæg. Den 
nye lokalplan vil omfatte hele projektområdet. 

 

  

25. Forudsætter projektet dispensa-
tion fra gældende bygge- og beskyt-

telseslinjer? 

 
X  

 
Der er et beskyttet dige på vestsiden af den nye bygning. Der 

er taget højde for det i lokalplanen. Citat fra lokalplanen: ”Lo-

kalplanen fastlægger en beskyttelsesafstand på 5 meter på 

hver side af det beskyttede dige.”. Der skal ikke gives dispen-

sation.  

 

26. Indebærer projektet behov for at 

begrænse anvendelsen af naboarea-
ler? 

 
X  

 
Projektet indebærer ikke, at anvendelsen af naboarealer skal 

begrænses. 

27. Vil projektet kunne udgøre en 
hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 
X  

 
Der er ikke nogle råstofområder i nærheden af virksomheden. 

28. Er projektet tænkt placeret in-
denfor kystnærhedszonen? 

 
X  

 
Der er cirka 12 km til kystnærhedszonen omkring Vejle Fjord. 



 

   

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? (skov er et bevokset areal 

med træer, som danner eller inden-
for et rimeligt tidsrum ville danne 

sluttet skov af højstammede træer, 
og arealet er større end ½ ha og 

mere end 20 m bredt.) 

 
X  

 
Der skal ikke ryddes skov i forbindelse med projektet.  

30. Vil projektet være i strid med el-
ler til hinder for realiseringen af en 

rejst fredningssag? 

 
X Der er ingen fredningssager inden for projektets område. 

Der er ca. 3 km til nærmeste fredede område (Hjorteda-

len).  

 
OK. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste beskyttede naturtype i 

henhold til naturbeskyttelseslovens § 

3. 

  
Inden for virksomhedens område er der 2 mindre søer 

som er beskyttet under NBL § 3. Der er ligeledes 6 andre 

søer beliggende ca. 300-500 meter fra projektområdet.  

300 meter syd-vest for projektområdet er der et overdrev. 

Ca. 800 meter nord-vest, 300 meter nord, og 800 meter 

nord-øst for projektområdet, er der tre moser.   

 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af Vejle Kommunes hø-

ringssvar af 11. februar 2022, at der ikke vil være påvirkning 

af § 3 områderne inden for virksomhedens område eller i 

virksomhedens omgivelser.  

 

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

 
X Der er ikke kendskab til bilag IV arter indenfor planområ-

det, og der vurderes heller ikke at være potentielle yngle- 

eller rasteområder indenfor planområdet. I områderne om-

kring planområdet er der registreret Bilag IV arter i en af-

stand på 3-4 km fra planområdet. 

 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af Vejle Kommunes hø-

ringssvar af 11. februar 2022, at projektområdet ikke forven-

tes at rumme arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste fredede område. 

  
4,5 km til Natura-2000 område Øvre Grejs Ådal 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil påvirke fredede 

områder. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 
til nærmeste internationale naturbe-

skyttelsesområde (Natura 2000-om-
råder, habitatområder, fuglebeskyt-

telsesområder og Ramsarområder). 

  
Planområdet ligger ca. 3,5 km nord for Natura 2000 områ-

det Egtved Ådal (H238) og ca. 4,5 km sydvest for Øvre 

Grejs Ådal (H70). 

 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af Vejle Kommunes hø-
ringssvar af 11. februar 2022, at projektet ikke vil påvirke ud-

pegningsgrundlag i Natura 200-områder.  
 

Miljøstyrelsen vurderer på basis af bred erfaring med ammo-

niakkøleanlæg, at det er rimeligt at regne med et diffust tab 
på 1-2 % om året fra nye anlæg. Dermed øges virksomhe-

dens samlede diffuse udledning, da der i Etape 5 etableres et 
køleanlæg på bygningens tag og den samlede ammoniak-

mængde på virksomheden øges til ca. 14 tons. Den nye sam-
lede diffuse udledning estimeres til cirka 280 kg om året (2 % 

af 14 tons). I VVM-redegørelsen for 2015 er der regnet med 

et diffust tab på 230 kg ammoniak om året, som kumulativt 
med NOx fra fyringsanlæg gav en beregnet deposition af 



 

   

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

kvælstof på maksimalt 0,3 kg N pr. hektar pr. år.  Miljøstyrel-

sen vurderer ikke, at en forøgelse på 50 kg årligt vil medføre 

væsentlig ændring af dette.  
 

35. Vil projektet medføre påvirknin-
ger af overfladevand eller grund-

vand, f.eks. i form af udledninger til 

eller fysiske ændringer af vandområ-
der eller grundvandsforekomster? 

 
X Der vil blive opsamlet og udledt mere overfladevand til St. 

Lihme bæk i forbindelse med, at der etableres en højere 

befæstelsesgrad og nye tagarealer.  

 

Det eksisterende forsinkelsesbassin udvides, hvilket vil re-

ducere mængden af tilførte næringsstoffer til vandløbssy-

stemet. Der forventes desuden ikke nogen fysisk påvirk-

ning af bækken, idet udledningen fastholdes på den eksi-

sterende udledning (5 l/s). 

 

Udløbet fra bassinet er forsynet med en manuel afspær-

ringsventil, som aktiveres i tilfælde af uheld, så forurenet 

vand – f.eks. slukningsvand i forbindelse med brand – ikke 

bliver ledt til vandløbssystemet. 

 

St. Lihme bæk har miljømål om god økologisk tilstand, og 

den nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

 

 

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 

X 
 

Halvdelen af projektområdet er placeret i område med 

særlige drikkevandsinteresser (OSD). Dette gælder delpro-
jekterne om etablering af ny vaskehal. 

Den anden halvdel er placeret i område med drikkevands-
interesser (OD). Dette gælder delprojektet om ny hal til 

forædling og køle- og fryselager, samt en andel af ny p-

plads. 

 
Spildevand fra vaskehallen og fra rengøring i de nye bygnin-

ger afledes til den lukkede tank ved det interne renseanlæg, 

hvorefter det renses og bortledes til den offentlige spilde-

vandsledning. Overfladevand fra tage samt befæstede arealer 

opsamles og ledes til forsinkelsesbassin inden udledning til 

recipent.  

 

Der vil blive stillet krav om, at vaskehallen etableres med fa-

ste støbte gulve med kontrolleret afledning af spildevand, op-

bevaring af kemi uden mulighed for afløb til jord eller grund-

vand og med mulighed for opsamling ved spild.  

 

Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke vil have negativ ind-

virkning i området med særlige drikkevandsinteresser.  

 



 

   

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

37. Er projektet placeret i et område 

med registreret jordforurening? 

 
X  

 
Der er ikke registreret jordforurening på arealet.  

Virksomheden skal dog have opmærksomhed på, at der i til-

knytning til den eksisterende gård på arealet i BBR er regi-

streret en nedgravet olietank < 6000 liter.   

 

38. Er projektet placeret i et om-

råde, der i kommuneplanen er udpe-
get som område med risiko for over-

svømmelse? 

 
X  

 
 
 
 

39. Er projektet placeret i et om-
råde, der, jf. oversvømmelsesloven, 

er udpeget som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 
X  

 
 

40. Er der andre lignende anlæg el-

ler aktiviteter i området, der sam-
men med det ansøgte må forventes 

at kunne medføre en øget samlet 

påvirkning af miljøet (Kumulative 
forhold)? 

X 
 

Støj: 

Store dele af den eksisterende drift af virksomheden fort-
sætter som hidtil. Det ansøgte projekt omfatter ekstra kø-

leanlæg, ventilationsanlæg og afkast. Disse parametre vil 

have betydning for det kumulerede støjniveau i området. 
Af vedlagte bilag 3 – Miljømåling ekstern støj for udvidelse 

Etape 4 og 5, Danepork A/S, fremgår det at eksisterende 
vilkår for støj, ikke vil overskrides som følge af det ansøgte 

projekt. 
 

Spildevand: 

Spildevandmængden i driftsfasen forventes forøget på 
grund af det forøgede rengøringsareal i bygning til foræd-

ling og køle- og fryselager. Det forøgede vandforbrug an-
slås at udgøre ca. 150 m3/dag. Da senest rapporterede 

døgnmængde (346 m3) er væsentligt lavere end grænse-

værdien i eksisterende afledningstilladelse (810 m3/dag), 
vurderes eksisterende afledningstilladelse godt at kunne 

rumme forholdende for det ansøgte projekt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK 

41. Vil den forventede miljøpåvirk-

ning kunne berøre nabolande? 

 X   Der er ingen påvirkning af nabolande. 

42. En beskrivelse af de tilpasninger, 

ansøger har foretaget af projektet 

inden ansøgningen blev indsendt og 
de påtænkte foranstaltninger med 

  
 Støjkilder er valgt placeret mod nord for at sikre ”støjlæ” 

mod naboerne i St. Lihme. 

 
For at muliggøre adgang til den nye lagerhal fjernes en del af 

den eksisterende støjvold. Den nye lagerhal vil virke som 



 

   

Anmelders oplysninger 
 

Myndighedsvurdering 
Projektets placering Ja Nej Tekst 

 

henblik på at undgå, forebygge, be-

grænse eller kompensere for væ-

sentlige skadelige virkninger for mil-
jøet? 

støjskærm mod syd. Miljøstyrelsen vurderer, at dette vil have 

en tilsvarende effekt.   

 

 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 

for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

     x   Der er ingen strækningsanlæg involveret i projektet. 

Kræver bortskaffelse af affald og 

spildevand ændringer af bestående 
ordninger i:  

anlægsfasen 

driftsfasen 

     x   Der vil forekomme bygningsaffald i forbindelse med anlægning af nye bygninger og befæstelse. Af-

faldet vil afskaffes løbende af entreprenør. 

Der vil blive afledt sanitært spildevand fra op til 30 håndværkere om dagen. 

 

Da projektet ikke omfatter en øget produktion, vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige 

ændringer i affaldsforekomsten ifm. drift. 

 

Spildevandsmængden i driftsfasen forventes forøget på grund af det forøgede rengøringsareal i 

bygning til forædling og køle- og fryselager. Det forøgede vandforbrug anslås at udgøre ca. 150 

m3/dag. Da senest rapporterede døgnmængde (346 m3) er væsentligt lavere end grænseværdien 

i eksisterende afledningstilladelse (810 m3/dag), vurderes eksisterende afledningstilladelse godt at 

kunne rumme forholdende for det ansøgte projekt. Vejle Kommune vurderede, at spildevands-

mængden kunne rummes inden for den gældende afledningstilladelse, jf. høringsbrev af 11. fe-

bruar 2022. 

 

Indebærer projektet brugen af na-

turressourcer eller særlige jordarea-

ler 

  x   

Indebærer projektet risiko for større 

ulykker og/eller katastrofer, herun-

der sådanne som forårsages af kli-
maændringer 

  x  Der vurderes ikke at være forhold, der kan udgøre en risiko for ulykker som følge af klimaændrin-

ger.  



 

   

Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Indebærer projektet risiko for men-

neskers sundhed 

  x  Projektet omfatter, at endnu et køleanlæg bliver installeret, hvorfor, at mængden af ammoniak sti-

ger på slagteriet, dog ikke i mængder, der udløser status som en risikovirksomhed. Der vurderes 

ikke at være forhold, der udgør væsentlig fare for menneskers sundhed. 
  

Indebærer projektet en væsentlig 
udledning af drivhusgasser  

  x  Da der ikke er ændringer i naturgasforbruget i forhold til det, der er vurderet i miljøgodkendelse af 
18. marts 2016, vil niveauet af CO2 ikke stige. 

 

Tænkes projektet placeret i Vade-
havsområdet 

    x   Projektet er ikke placeret i eller i nærheden af vadehavet. 

Vil projektet være i strid med eller til 

hinder for etableringen af reservater 
eller naturparker 

    x   Projektet er ikke i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker., jf. Vejle 

Kommunes høringssvar af 11. februar 2022. 

 

Indebærer projektet en mulig på-

virkning af sårbare vådområder 

    x   Projektet medfører ikke ændrede påvirkninger af sårbare vådområder, jf. Vejle Kommunes hørings-

svar af 11. februar 2022. 

 

Kan projektet påvirke registrerede, 

beskyttede naturområder 

    x   Der vurderes ikke at være påvirkning af Natura 2000 områder, hverken nationalt eller internatio-

nalt, jf. Vejle Kommunes høringssvar af 11. februar 2022. 

1.     Nationalt:           

2.     Internationalt (Natura 2000):         
 

Forventes området at rumme be-

skyttede arter efter habitatdirekti-
vets bilag IV 

    x   Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, jf. Vejle Kom-

munes høringssvar af 11. februar 2022. 
 
 

Forventes området at rumme dan-
ske rødlistearter 

    x 
 

Projektområdet forventes ikke at rumme arter omfattet af den danske rødliste, jf. Vejle Kommunes 
høringssvar af 11. februar 2022. 

 

Kan projektet påvirke områder, hvor 
fastsatte miljøkvalitetsnormer alle-

rede er overskredet 

    x   Der vurderes ikke at være påvirkninger af naturområder, grundvand og overfladevand. 

Grænseværdier for støj er dokumenteret overholdt.     

 

Påvirkningen af St. Lihme bæk vil ikke ændres.  

      Overfladevand:               

      Grundvand:            

      Naturområder:         
 

      Boligområder (støj/lys og Luft):         
 



 

   

Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Er området, hvor projektet tænkes 

placeret, sårbar overfor den forven-

tede miljøpåvirkning 

    x    De ændringer der er planlagt i det ansøgte projekt medfører ikke væsentlige miljøpåvirkninger, der 

ikke allerede er vurderet i tidligere miljøvurderingsscreeninger eller i VVM-redegørelsen udarbejdet 

i forbindelse med miljøgodkendelsen i 2016. 

Tænkes projektet etableret i et tæt 
befolket område: 

    x     

Kan projektet påvirke historiske, kul-
turelle, arkæologiske, æstetiske eller 

geologiske landskabstræk. 

    x    
 

Miljøpåvirkningernes omfang (geo-
grafisk område og omfanget af per-

soner, der berøres) 

        
 

Miljøpåvirkningens grænseoverskri-
dende karakter 

 x       Det vurderes, at der ikke er nogen grænseoverskridende karakter ved projektet.  

 

Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksi-
tet 

     x   Det vurderes, at miljøpåvirkningsgraden ikke er kompleks. 
 

 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Der er hovedsageligt tale om spredt påvirkning med støj og lugt, der forekommer, når slagteriet er 

i drift og er desuden afhængigt af vind og vejr.  

 

Miljøpåvirkningens:         Støj og lugt er reversible påvirkninger. Dvs., at støj vil forekomme, når der er drift og støjen vil 

stoppe igen, når der ikke er drift. Det samme gør sig gældende med lugt. Der er ingen blivende 

forurening. 
Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 

        

          

 

 

 

 

 

 

 

          

 
 

  



 

   

Myndighedsscreening 

  Ikke re-

levant 

Ja Nej Bør 

under-

søges 

 

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  

Giver resultatet af screeningen anled-
ning til at antage, at det anmeldte 

projekt vil kunne påvirke miljøet væ-

sentligt, således at det er krav om 
miljøvurdering:  

 x De vejledende støjgrænser overholdes og ændringerne vurderes ikke at være væsentlige i forhold til tidligere støjbidrag.  

 

Det vurderes, at der ikke vil være væsentlige ændringer i lugtbidraget i forhold til tidligere vurderinger. 

 

Ændringerne berører ikke tidligere vurderinger i forhold til beskyttet natur, Natura 2000 og påvirkning af recipienter, jord 

eller grundvand. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 

(VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Dato:________24.05.2022________________ Sagsbehandler:_________Laura Møller__________________________  

 

 

 

 


