
 

Bilag A          

 Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet omfatter etablering af en fabrik til fremstilling af proteiner på basis af bælgplanter. Det årlige produktionsomfang forventes at blive 

47.500 tons råvarer  - svarende til 36.300 tons færdigt produkt. Projektet er opdelt i to faser: I fase 1 baseres produktionen på soja, i fase 2 

baseres produktionen på flere typer af bælgplanter. Indenfor 3 år forventes såvel fase 1 som 2 gennemført.  

Produktionen etableres i produktionslokaler fra en tidligere møbelfabrik. Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med projektet.  

Navn og adresse på bygherre TripleA A/S, Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Niels Jørgen Hedegaard Madsen, tlf. nr. 4030 5001 

Marianne Madsen, tlf. nr. 2542 3085 

Lars Christensen, tlf. nr. 2527 7300 

Jonas T. Johansen, tlf.nr. 2527 7333 

STECAO v/ Steen Simonsen, tlf. nr. 2423 4463   

Projektets placering Bjørnkærvej 16, 8783 Hornsyld. 

Matr. Nr. 14e, Hornsyld By, Nebsager 

Projektet berører følgende kommuner Hedensted Kommune 

Oversigtskort i målestok Beliggenhed ift. Natura 2000 områder 1 : 100.000 (bilag 1) 

Kortbilag i målestok Beliggenhed ift. sårbar naturområder 1:1 40.000 (bilag 2)   

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 
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Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 
 

    Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej,  er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes.  

Miljøstyrelsen har vurderet, at virksomhedens potentielle belastning af miljøet kan 

sidestilles virksomheder, der producerer stivelse og stivelsesprodukter. Derfor har 

Miljøstyrelsen screenet projektet efter bilag 2 punkt 7. 

 Ikke 

relevan

t 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Projektet etableres i en del af en tidligere møbelfabrik, dvs. der opføres ikke nye bygninger.  

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    TripleA´s  andel af de eksisterende bygninger udgør ca. 4.800 m²  

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Bygningshøjde: 14,5 m. Silohøjde: 20 m. Afkasthøjde: 36 m. Procesanlæg: 29,5 m  

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    Råvarer: 50.000 tons vegetabilsk proteinkoncentrat  leveres årligt fra råvareleverandøren 

(Hornsyld Købmandsgård) - via et lukket rørsystem, indlagt  i en indendørs lagersilo.  

Biprodukter: ca. 15.000 tons tyktflydende koncentrat pr. år. Leveres til biogas eller 

dyrefoder. 

Færdigvare: ca. 40.o00 tons færdigprodukt (mel) pr. år – svarende til en daglig produktion 

på ca. 110 tons pr. dag (350 dage) 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

    Anlægsfasen:  

Da projektet etableres i eksisterende bygninger, er der ikke behov for råstoffer  - udover 

lettere byggematerialer. 

 

Driftsfasen:  
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 El: 8.500.000 kWh årligt 

N-gas: 4.900.000 Nm³ årligt   

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

    Anlægsfasen:  

0 

 

Driftsfasen:  

18.000 m³ drikkevand pr. år 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Farligt affald: 0 
 
Andet:  Hjælpestoffer leveres hovedsageligt med tankvogn. En lille del af hjælpestofferne 
leveres i sække. 
 
Spildevand: 3.000 m³ årligt afledes til kommunalt renseanlæg. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

 X   Kommunen oplyser,  at de udarbejder tilladelse til udledning af hhv. spildevand og  
overfladevand. 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Virksomheden har fremsendt beregninger som dokumentation for ,at de vejledende 
grænseværdier overholdes. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Do. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X Virksomheden oplyser,  at der ikke forventes vibrationsgener. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Do. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Do. 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Ikke relevant 

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X  

Anlæggets placering 
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20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X Ifølge lokalplanen må området anvendes til industri-, værksteds- lager- og 
engrosvirksomhed. Virksomhederne må ikke -  eller kun i ubetydelig grad, medføre gener i 
form af støj-, luft- og lugtforurening. 
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21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   X Kommunen har oplyst, at projektet kan indeholdes i gældende lokalplan med den givne 
dispensation for bygningshøjde. 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Anlægget er placeret i et område med almindelig  drikkevandsinteresse (OD). I 
miljøgodkendelsen fastsættes vilkår, der sikrer at der ikke sker forurening af grundvand. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   X  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

    
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 

Virksomheden har i alt 3 mindre energianlæg på tilsammen 7MW. 
 
Der er ikke særligt kvælstoffølsomme naturområder i nærheden af anlægget. 
I en afstand af 3,8 km øst for virksomheden, samt hhv. 3,8 km og 4,4 km vest for anlæggget 
ligger 3 kvælstoffølsomme overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3, og udpeget som 
”naturperler”.  Afstanden til overdrevene er så stor,  og udledningen fra energianlæggene så 
lille, at projektet ikke vurderes at kunne påvirke naturområdet væsentligt. 
 
Nærmeste N2000-områder er: 

• nr. 78: Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, som  ligger 7,4 km syd for anlægget. 
Området rummer både habitatområde nr. 67 samt EF-fuglebeskyttelsesområde 
nr. 45) 

• nr.  56: Horsens Fjord og havet øst for Endelave, som ligger 12,7 km 
nord/nordøst for anlægget. Området rummer habitatområde nr. 52, EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. 36 samt Ramsarområde nr. 13. 
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Kommunen oplyser, at der ikke er kendskab til tilstedeværelse af bilag IV-arter i området. 
 
Afstanden til de nærmeste naturområder er så stor at det ikke er muligt at beregne et evt. 
nedfald med tilstrækkelig sikkerhed.  
 
På baggrund af den ansøgte placering  vurderer kommunen, at projektet hverken i sig selv 
eller sammen med andre planer og projekter kan forventes at påvirke bilag IV-arter eller 
N2000-områderne væsentligt.    
 
Projektet afleder spildevand og overfladevand til kommunalt kloaknet. 
Projektet overholder de gældende grænseværdier for luft-, støj- og støvemission.  På den 
baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at projektet ikke i sig selv - eller i sammenhæng med 
andre projektet/planer, kan påvirke beskyttede naturområder væsentligt. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

     
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

 
 
  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Anlægget placeres i et område, som i lokalplanen er udlagt til industri.  Indenfor 300 m 
ligger tre enkelt beboelser:  Hornsyld Industrivej 2 (ca. 150 m NV for anlægget), 
Bjørnkærvej 20 (ca. 130 m V for anlægget) og Bjørnkærvej 6 (ca. 280 m SØ for anlægget). 
Ca. 320 m Ø for anlægget ligger et boligområde (Nørregade). 
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33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

    
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 

 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   X  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Projektet vil ikke berøre personer uden tilknytning til driften. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MST’s område: 
 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 

   X  
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43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

   X  
Varig: Påvirkning af miljøet er ikke varig. En evt. påvirkning ophører hvis aktiviteten 
ophører. 
 
Hyppig: Virksomheden kører i døgndrift 350 dage om året, derfor må miljøpåvirkningen 
betegnes som hyppig. 
 
Reversibel: Miljøpåvirkningen er reversibel. Den ophører, hvis virksomheden/aktiviteten 
nedlægges. 
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Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X Miljøstyrelsen konkluderer, at etablering og drift af virksomheden som beskrevet i 
ansøgningen ikke i sig selv eller i kumulation med andre projekter og planer giver 
anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. Der er således ikke behov for udarbejdelse af 
en VVM-redegørelsen. 
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller forudsætninger herfor ændres.  
Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen for at få en vurdering. 

 
 
 
Dato: 26.10.2012 
 
Sagsbehandler:_Lene Andersen 

 


