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Afgørelse om ikke VVM-pligt af ændring og udvidelse på LEO Pharma  
 
LEO Pharma har søgt om miljøgodkendelse til udvidelse og ændring af fabrikken til fremstilling af rå-
heparin. 
 
Tillige har LEO Pharma sendt en anmeldelse i henhold til VVM bestemmelserne1.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet 
væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2. 
 
Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses i vedlagte skema. 
 
Afgørelsen offentliggøres i Ugeavisen Esbjerg den 2. juni 2010 og på Miljøcenter Odenses hjemmeside 
www.blst.dk. 
  
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal gennem en 
VVM-proces, før miljøcenteret kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor 
forudsætte godkendelse efter anden lovgivning. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som virksomheden har beskrevet for 
miljøcenteret og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på 
screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er virksomheden forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden LEO Pharma udnytter en meddelt godkendelse, bør LEO Pharma også 
foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Naturklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig 
interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for 
arealanvendelsen (planlovens § 58 og § 59).  
 
Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klagen skal sendes direkte til Naturklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 
København NV eller som e-post til nkn@nkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. 
Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt 
eller delvist medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 

                                                 
1 Jævnfør § 3 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning. 



I tilfælde af klage kan Naturklagenævnet beslutte at eventuelt meddelte tilladelser ikke må udnyttes før 
klagesagen er færdigbehandlet. 
 
Miljøcentrets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag. 
 
Med venlig hilsen  
 
Anja Held 
72548408 
anjhe@ode.mim.dk  
 
 
Bilag:  
Skema med oplysninger jævnfør bilag 32, samt vurdering af om anlægget kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
 
Sagens akter: 
Anmeldelse af 5. maj 2010 
Ansøgning om miljøgodkendelse af 5. maj og 10. maj 2010 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg miljo@esbjergkommune.dk  
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 

Postboks 1228 0900 København C at@at.dk 

Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark 

Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Danmarks 
Naturfredningsforening 

Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  
København 
SV 

kreds@friluftsraadet.dk  

NOAH Nørrebrogade 39, 1. tv. 2200 København N noah@noah.dk  
Miljøministeriet 
Miljøcenter Ribe 
 

Sorsigvej 35 
 

6760  Ribe post@rib.mim.dk 

 
 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov 
om planlægning. 
 



Skema med oplysninger jævnfør bilag 3, samt vurdering af om anlægget kan få væsentlig indvirkning på miljøet 
 

VVM Myndighed  
Miljøcenter Odense 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Der er ansøgt om en ændring af fabrikken til produktionen af rå-heparin, samt en produktionsudvidelse på 40 %. 

Heparin er et blodfortyndende lægemiddel, der udvindes fra slimhinder i svinetarme. 

 

Ændringen består af en større produktionsbatch, der opføres i forbindelse med en nyere bygning på matriklen. I de eksisterende 

produktionslokaler bibeholdes hygiejniseringen. 

Der er søgt om etablering af: 5 procestanke af 170 m³, palletanke med saltsyre, to natriumhydroxidtanke af 20 m³ i eksisterende tankbassin, 

palletank til enzym, en saltsilo på 50 m³, en naturgasfyret dampkedel med en brænder på 8 MW og en 45 m³ varmtvandsbeholder. 

 

Navn og adresse på bygherre LEO Pharma A/S 

Industriparken 55 

2750 Ballerup 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Lykke Have 

72 26 23 20 eller 22 70 00 10 

Projektets placering Mådevej 76 

6705 Esbjerg 

Projektet berører følgende kommuner Esbjerg Kommune 

Oversigtskort  

 
Kortbilag i målestok På sidste side ses et kort over virksomheden i målestok 1: 1000. 



Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 

december 2006 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 X   Punkt 6a ”Behandling af mellemprodukter og fremstilling af kemiske produkter. 

 Ikke 

relevant 

Ja Bør 

undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Der er ikke behov for yderligere arealinddragelse, da udvidelsen kan rummes i 

eksisterende bygninger, og nye bygninger placeres inden for samme matrikel. Der opføres i 

alt 370 m2 nye bygninger. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Udvidelsen omfatter 370 m2 nye bygninger svarende til 4.500 m3. Disse består af en 

bygning til en kedelcentral samt en bygning til procestanke. Øvrige ændringer foretages i 

eksisterende bygninger. 

Ændringen og udvidelsen omhandler: 

5 nye produktionstanke af 170 m3, separatorer og vasketårne, palletanke med 

natriumbisulfit, palletanke med saltsyre, to natriumhydroxidtanke af 20 m3 i eksisterende 

tankbasin, palletanke til enzym, en saltsilo på 50 m3, naturgasfyret dampkedel med en 

indfyret effekt på 8 MW og en 45 m3 varmtvandsbeholder. 

 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Produktionstankene bliver 19,7 meter høje. Kedelbygningen bliver 7,5 m. skorstenen bliver 

20 meter. 

 

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

    Der er anmeldt en produktion med et forbrug af mucosa på 70.000 tons pr. år, hvilket 

forventes at medfører et udbytte på ca. 530 m3 heparinberiget resin pr. år. 

Ved denne produktion forventes et årligt forbrug på: 

8.000 MWh energi, 17.000 m3 vand, 25-30 tons enzymer, 5.200 tons uorganiske stoffer 

(salt, syre og base) samt et ukendt supplementsforbrug af resin. 

Forbruget er estimeret ud fra den nuværende produktion. Det forventes, at det fremtidige 

forbrug vil kunne reduceres, da effektiviteten forventes øget i den nye fabrik. 

 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Der er taget udgangspunkt i følgende definition af strækningsanlæg: anlæg som har 

regional betydning, det vil sige anlæg som forløber igennem flere kommuner eksempelvis 

vejanlæg. 

Udvidelsen og ændringen på LEO Pharma vil ikke påvirke og få betydning for eksisterende 

strækningsanlæg. 

 



7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X    Se punkt 6 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

    Som beskrevet i punkt 3, vil der blive etableret en kedelcentral og en tankbygning. 

Derudover monteres der nyt procesudstyr i de eksisterende bygninger. 

Der vil blive anvendt mindre mængde råstoffer i anlægsfasen. I driftsfasen vil der 

forekomme et øget forbrug af diverse råstoffer. Der henvises til punkt 5, hvor det 

forventede forbrug er listet. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

 X   Med den nuværende produktion er der et vandforbrug på 12.300 m3 pr. år. Det forventes, at 

dette forbrug ikke ændres betydeligt i anlægsfasen. 

Vandforbruget i driftsfasen forventes at blive max. 17.000 m3 pr. år. Forbruget er estimeret 

ud fra den nuværende produktion. Det forventes, at det fremtidige forbrug vil kunne 

reduceres, da effektiviteten forventes øget i den nye fabrik.  

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X Den eksisterende vandforsyningskapacitet forventes at være tilstrækkelig. 

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

    Farligt affald: Der produceres kun farligt affald i forbindelse med reparation og vedligehold. 

Mængden anslås til mindre end 100 kg pr. år. 

 

Andet affald: Der forventes produceret ca. 35 tons brandbart affald pr. år (tom emballage, 

husholdningsaffald m.v.), 2 tons deponerbart affald pr. år (bygge- og have affald) og 77.000 

m3 Mucosa-biprodukt pr. år. 

 

Mucosa-biprodukt afsættes til biogasproduktion eller anvendes som gødning på 

landbrugsjord. 

 

Spildevand: Til vask og rengøring er estimeret en spildevandsmængde på 6.400 m3 pr. år. 

Udledning af spildevand sker i henhold til tilslutningstilladelse af 11. december 1992 og 

Esbjerg Kommunes brev af 9. juli 2004. 

 

Ifølge Esbjerg Kommunes spildevandsplan er hovedparten af området udlagt som offentligt 

separat kloakeret kloakopland. Spildevand ledes til rensningsanlæg Øst og regnvand ledes 

til henholdsvis Måde bæk og Grådyb tidevandsområde. 

 

I forbindelse med anlægsfasen forventes følgende affalds mængder: 40 tons rustfast stål til 

genbrug, 15 tons beton til knusning, 1 ton isolering, 1 ton sortstål og 3 tons elkabler.  

Mængderne er anslået over et groft overslag. 

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

 X   Projektet formodes ikke at give anledning til ændring af bestående ordning for spildevand. 

For bortskaffelse af flydende affald (mucosa-biprodukt) anvendes tillige den bestående 

ordning, blot skal der etableres yderligere aftaler til modtagelse af biproduktet. 

 



13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Antallet af lastbiler, der i dagtimerne kører til og fra virksomheden er estimeret til 13 stk. pr. 
døgn på hverdage (mandag-fredag). Om aftnen vil der maksimal køre 2 lastbiler til og fra 
virksomheden. I natperioden kan det ske at en lastbil kører til og fra virksomheden. 
 
Afstanden: 
Ca. 550 m til offentligt tilgængeligt rekreativtområde 
Ca. 650 m til blandet bolig og erhverv 
Ca. 900 m til boligområde 
 
LEO Pharma har sandsynliggjort, at de kan overholde de vejledende støjgrænser, ved 
orienterende støjrapport af 5. maj 2010 udarbejdet af Dansk Akustisk Rådgivning. 
 
For rekreativtområde er beregnet i dB for dag, aften, nat: 32,32,30, de vejledende 
grænseværdier er: 45,40,35. 
 
For blandet bolig og erhverv er beregnet i dB for dag, aften, nat: 28,28,24 de vejledende 
grænseværdier er: 55,45,40. 
 
For nabovirksomheden mod vest er beregnet i dB for dag, aften, nat: 58,58,56 vilkår i 
eksisterende miljøgodkendelse er: 60,60,60. 
 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Der vil forekomme luftemission i form af CO og NOx fra de naturgasfyrende kedler. LEO 
Pharma har ved hjælp af OML multi fundet at de maksiamle immissionsværdier for CO og 
NOx er henholdsvis 0,116 mg/m3 og 0,100 mg/m3. De tilhørende B-værdier er 1 mg/m3 for 
CO og 0,125 mg/m3 for NOx. 
 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X Anlægget vil ikke give anledning til vibrationsgener. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Der er ikke støvende aktiviteter hos LEO Pharma i Esbjerg. Den eneste tørre råvare er salt, 
som vil blive pumpet ind i lukkede systemer. 
 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

 X   Der er udarbejdet en lugtrapport for virksomheden i juli 2000. Lugtimmissionen blev 
beregnet til 16 LE/m³ ved skel, i en afstand af 65 m til Mådevej, 8 LE/m³ ved nærmeste 
nabo i en afstand af 175 m og 2 LE/m³ i en afstand af 500 m (ved landevejen). 
Af rapporten ses, at køletårnene er de væsentligste lugtkilder. 
 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X Der etableres ikke oplysning af udendørs areal. 

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

   X Alle oplag af råvarer, produkt og affald er placeret enten indendørs eller udendørs i tanke. 
De udendørs tanke er placeret i betonkar eller miljøkar, der kan rumme et evt. spild. 
Anlægget forventes derfor ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. 
 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X Se punkt 21 og 22. 
 
 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   X I Esbjerg Kommunes lokalplan nr. 451, der er vedtaget i april 2004, er området hvori 
virksomheden er beliggende benævnt A2 og udlagt til risikovirksomheder med særlige 
beliggenhedskrav som medicinalproduktion og kemiskindustri o.l. samt andet erhverv og 
industri op til klasse 7 erhverv. 
 



22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X LEO Pharma A/S ligger ifølge den gældende kommuneplan (Kommuneplan 2006-2018 for 
Esbjerg Kommune) i enkeltområde 01-120-180. Området er udlagt til erhverv med særlige 
beliggenhedskrav f. eks. medicinalproduktion. Delområdet har byzonestatus.  
 
 

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

   X Ændringen og udvidelsen begrænser ikke anvendelsen af naboarealerne. 

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

   X Ændringen vil ikke give anledning til brug af råstoffer og grundvand, der hindre en fremtidig 
anvendelse heraf. Der er tillige ingen grundvandsinteresser i området. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X Nærmeste sårbare vådeområde er strandeng og mose der er beliggende i en afstand af 
100 m.  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

 X   Området ligger i den kystnære del af byzonen. Dette bevirker, at anlægget derfor er 
omfattet af planlovens § 16, stk. 4 (i redegørelsen til lokalplanforslag for bebyggelse og 
anlæg i de kystnære dele af byzonen, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for 
påvirkningen, og såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde og volumen fra den 
eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor). 
De nye tanke vil have en højde på 19,7 m og den eksisterende tank har en højde på ca. 16 
m (pilottanken). Udleveringstankene er 15 m høje. Højden af de nye tanke er ikke 
væsentligt fra de eksisterende tanke. De nye tanke vil blive placeret yderligere ca. 100 m 
fra kysten. Afstanden fra procestankene til kysten er ca. 350 m. 
 
Der er i lokalplanen angivet en maksimalhøjde på 20 m, det formodes at den visuelle 
påvirkning er inddraget i det beslutningsgrundlag. 
 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X Der er ikke skov på LEO Pharma’s matrikel. 

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

   X De ansøgte ændringer foretages inden for den hidtidige matrikel, der er udlagt til 
erhvervsområde. 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

    Ved Esbjerg og omegn ligger vadehavsområdet der dels er havet, men også nogle af 
landområderne.  Vadehavet strækker sig fra nord ved Ho bugt til syd den Hollandske by 
Den Helder og i Danmark mod vest til og med Fanø. 
 
Der er 200 m fra virksomheden til Vadehavet og 700 m til den beskyttede del af Vadehavet. 
 
 



 
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 Vadehavsområdet – med undtagelse af området udlagt med lempet målsætning - er 
udpeget som Ramsarområde og er desuden med tilstødende landområder omfattet af EF’s 
fuglebeskyttelsesdirektiv og habitatsdirektivet. Ifølge § 4 i "bekendtgørelse om afgrænsning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en 
godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 
levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyrrelser, der har 
betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
 
Matriklen grænser op til en søbeskyttelseslinie. 
 
Et beskyttet vandløb krydser gennem den nordvestlige del af matriklen. 
 
Beskyttelsesområdet i Vadehavet starter ca. 700 m fra matriklen. 
 
Der forekommer en række bilag IV arter i eller nær Esbjerg området (odder, 
vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, markfirben, spidssnudet frø og strandtudse 
samt snæbel ude i Vadehavet). Der foreligger ikke konkrete oplysninger om, at nogle af 
disse skulle findes på Esbjerg havn, og ud fra lokalitetens beskaffenhed virker matriklen 
ikke som ynglested for nogle af disse arter. Af arterne kunne kun strandtudsen tænkes at 
anvende området som rasteområde. Det er dog usandsynligt, at den faktisk forekommer. 
 
Der er ingen konkrete oplysninger om fund af rødlistede arter på området. 
 

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

    X Der vil ikke forekomme en øget påvirkning af overfladevand, grundvand, luft, naturområder 
samt boligområder, da miljøpåvirkningen ikke øges i forhold til den eksisterende 
produktion. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Der er en afstand på ca. 1 km til nærmeste tætbefolkede boligområde, nord for Darumvej. 
Den nærmeste nuværende bolig til LEO Pharma i Esbjerg er beliggende på Mådevej 63. I 
udkast til ny lokalplan er ejendommen planlagt nedlagt. 
 

33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Der er ikke historiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk i området. 



    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

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

   X Området hvor anlægget ønskes placeret er udlagt til industri med særlig beliggenhedskrav. 
 

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

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

 

   X Flere kemiske industrier er lukket i området indenfor de seneste år. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Anlægget er beliggende i et industriområde til erhverv med særlige beliggenhedskrav og 
med et rensningsanlæg som nærmeste nabo. Det forventes, at der ikke er kumulative 
forhold til stede. 
 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Miljøpåvirkningens geografiske udstrækning ændres ikke í forhold til den eksisterende 
produktion. 
 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Der er ikke tætbefolkedeområder i umiddelbar nærhed og virksomheden er ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Der er en enkelt bolig, der vil være berørt af støj, luft og lugt. 
 

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

   X Miljøpåvirkningen vil være indenfor Miljøcenter Odenses geografiske myndighedsområde. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

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

   X Virksomheden har sandsynliggjort, at lovgivningen og den eksisterende miljøgodkendelse 
emissions- og immissionsgrænser kan overholdes for luft og støj. 
Jævnfør punkt 17 har virksomheden en lugt immission på 16 LE/m³ i skel. 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Udvidelsen og ændringen vil miljøpåvirke medhensyn til støj, luft, lugt og affald. Disse 
parameter vurderes ikke at være komplekse i den konkrete sag. 
 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X Der er en miljøpåvirkning der er indenfor rammerne af miljølovgivningen. 
I forhold til den eksisterende produktion medfører ændringerne og udvidelsen ingen 
væsentlig ændring af immissionerne. 
 

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

   X Miljøpåvirkningen i forhold til luft, lugt og støj er reversibel. 
Industrianlægget anses for irreversibel på grund af de store fast anlæg. 

 
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 Miljøcenter Odense vurderer, på baggrund af projektets karakteristika og placering, samt 
kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning, at projektet ikke vil give anledning til 
væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er VVM-pligtig. 

Dato: 28. maj 2010 Sagsbehandlere: Anja Held og Annie Aa. Rigbolt 




