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Afgørelse om at produktionsudvidelse på Slagteriet Brørup A/S ikke er 
VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 8. oktober 2010 modtaget jeres anmeldelse 
via Vejen Kommune om en udvidelse af produktionen på Slagteriet Brørup 
A/S. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-
pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens1 § 3, stk. 2.  
 
Slagteriet Brørup udvider produktionen til slagtning af 30.000 svin om ugen. 
Udvidelsen medfører blandt andet, at der vil udledes en større mængde 
spildevand, der vil ske en stigning i til- og frakørsel af tung trafik og der vil 
emitteres mere lugt.  
Den øgede mængde spildevand kan afledes til det kommunale renseanlæg, 
hvilket Vejen Kommune har meddelt tilslutningstilladelse til den 3. februar 
2011. 
Støj- og lugt påvirkningen øges ikke mere end, at de vejledende grænse-
værdier, som også for nuværende er gældende, kan overholdes.  
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
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. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Slagteriet Brørup A/S er omfattet af bilag 2, punkt 7f (slagterier) i nævnte 
bekendtgørelse. 
Produktionsudvidelsen er omfattet af bilag 2 punkt 14 (Ændinger eller udvi-
delse af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt eller udført eller 
ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet). 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Miljøcenteret har foretaget en høring af Vejen Kommune. Vejen Kommune 
havde ingen bemærkninger til de planmæssige forhold. 
 
Det fremgår af Danmarks Miljøportal, Naturdata, at nærmeste Natura 2000-
område er nr. 90 Sneum Å og Holsted Å, der ligger ca. 2 km nord for virk-
somheden. Der er ikke registreret bilag IV-arter i Vejen Kommune i 2009 og 
2010. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på Natura 2000-området eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 
408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale natur-
beskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projek-
tet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes 
at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt. 
 
Det vil ske en reducering af afsætningen af kvælstof i naturområdet. Dette 
skyldes at virksomheden har udskiftet de produktionsanlæg der emittere 
kvælstof med anlæg, der emittere mindre. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som virksom-
heden 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 på-
tænkte ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om 
ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse, bør virk-
somheden foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgø-
relsen fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af Miljøgodkendel-
se af udvidelsen i Ugeavisen for Holsted og Brørup og på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk.  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og miljøklagenævnet for så vidt angår ret-
lige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af lands-
dækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttel-
sen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden-
for arealanvendelsen (planlovens §58 og §59). 
 
Klagefristen er 9. august 2011. Klage skal sendes direkte til Natur- og Miljø-
klagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post til 
nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets be-
handling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner 
eller 3000 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 2 

mailto:nmkn@nmkn.dk


Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 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 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Beider 
 
 
 
 
Kopi til: 
Vejen Kommune  
dn@dn.dk 
 
 
 
Bilag A: Screeningsnotat 
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Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 
 
 
 
 
 

VVM Myndighed Miljøstyrelsen 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Produktionsudvidelse af antallet af slagtninger fra 19.000 til 30.000 om ugen.  
Udvidelsen medfører ikke ændringer af bygninger, men der foretages ændringer på produktionsanlæg, således at produktionsanlægget kan  
udnyttes mere effektivt. Der bliver produceret en øget mængde spildevand og affald lige som mængden af transporter også bliver forøget i 
forhold til den eksisterende produktion. Det er beregnet, at slagteriet vil kunne overholde vilkår i den gældende miljøgodkendelse efter 
udvidelsen, dog krævede det en forhøjelse af de mest lugtende afkast. Afkastene er forhøjet i maj 2011.  
Der gennemføres i nærværende VVM-screening en screening af udvidelsen af slagteriet. 

Navn og adresse på bygherre Slagteriet Brørup A/S, Markedsvej 9, 6650 Børup 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Fabrikschef: Torben Holm Pedersen, telefon 20 69 27 29, mail: thp@sbpork.eu 
Ekstern Rådgiver: Gert Kjeldsen, telefon: 40 10 78 70, mail: gk@sbpork.eu 

Projektets placering Markedsvej 9, 6650 Brørup 
matrikel nr. 9p Tuesbøl By, Brørup 

Projektet berører følgende kommuner Vejen Kommune 

Oversigtskort i målestok Virksomhedens beliggenhed fremgår af vedlagte oversigtskort. Bilag B. 

Kortbilag i målestok Jf. ovenfor. 

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 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010. 
 

 X (7 f)   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes 
Produktionsudvidelsen er omfattet af bilag 2 pkt 14 – Ændringer eller udvidelse af anlæg i 
bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt eller udført eller ved at blive udført, når de kan 
være til skade for miljøet. 
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Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

X    Det eksisterende anlæg udvides ikke 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

X    Det eksisterende anlæg udvides ikke 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

X    Det eksisterende anlæg udvides ikke 

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

X     
 
Der opbevares ikke råstoffer i anden form end levende grise. 
Antal svin i stalden er tidligere opgjort til 600 svin/døgn. Dette ændres ikke ved udvidelsen. 
 
I kølehuse opbevares de slagtede grise idet der maksimalt opbevares 6.000 svin.  Der ud 
over opbevares en vis mængde færdigbearbejdede opskæringer på køl. Kølekapaciteten 
øges ved at øge mængden af ammoniak (se punkt 19), men driftstiden for køleanlægget 
ændres ikke. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
Der anvendes 30.000 svin/uge for slagtning 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

 
 

X 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
En forøgelse i forhold til den nuværende produktion på ca. 175 m3 pr. døgn.  

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

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

  
 
X 
 

  
 
 

 
 
Minimale mængder smøreolie og lignende 
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      Andet affald: 
   
       
 
 
    Spildevand: 
 

X 
 
 
 
 
X 

Animalske biprodukter, konfiskat, mave-/tarmaffald, hår blod og gødningsstoffer som 
afsættes til dyrefoder, til destruktion eller til biogasanlæg. Her vil ske en stigning der 
forholdsmæssigt svarer til den øgede produktion, men dette er de allerede etablerede 
opbevaringsmuligheder og afhentningsordninger klar til. 
 
Spildevand (yderligere 175 m3 pr. døgn som afledes til kommunalt kloaksystem). Vejen 
Kommune ønsker ikke en øget tilledt dagligmængde, så virksomheden har etableret en 
udligningstank, hvor der opsamles forrenset spildevand, som derefter afledes over 7 dage 
(i stedet for de 5 produktionsdage). Dette er godkendt af Vejen Kommune med 
tilslutningstilladelse af 3. februar 2011. 
Selve udligningstanken vurderes ikke at medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning, da der 
er tale om en lufttæt tank, der ikke vurderes at give lugt eller støj gener. 
 

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

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Efter gennemførte foranstaltninger  til reduktion af støjen og ændringer i driftsprocedurerne 
kan Slagteriet Brørup overholde de vejledende støjgrænseværdier. Den ansøgte ændring 
af produktionen ændrer ikke herved, da driftstiden ikke ændres. Dog fremgår af 
miljøgodkendelsen at der skal fremsendes dokumentation til miljømyndigheden for, at et 
forhøjet afkast er blevet støjdæmpet tilstrækkeligt. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Der er skiftet kedel, så der nu anvendes en low NOx naturgasfyret kedel. Grænseværdien 
for NOx er derfor sænket i forhold til den forrige godkendelse. Der er desuden en NOx 
udledning fra flamberings- og dekontamineringsovnene, og udledningen herfra ligger under 
grænseværdien. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

X     

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Vejledende grænseværdier for lugt kan overholdes efter gennemførelse af relevante tiltag. 
To afkast er blevet forhøjet, hvilket er beskrevet i projektet. 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  

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

   X Virksomheden falder ind under risikobekendtgørelsens regler om kolonne 2- virksomheder. 
Der er udarbejdet et sikkerhedsdokument omfatte den samlede virksomhed og dermed 
også udvidelsen af produktionen.  
Der vil ved udvidelsen ske en lille stigning i ammoniakoplaget, men det vil ikke have 
indflydelse på risikoniveauet. 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X  
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21. Forudsætter anlægget ændring af en gældende lokalplan for 
området:  
 

   X Omfattet af lokalplan 77 fra Brørup Kommune 

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  

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 

 
Der er gennemført en vurdering af, om anlægget kan påvirke et naturområde (Holsted Å og 
Sneum Å) beliggende ca. 2 km nord for virksomheden.  
Der vil i forhold til tidligere ske en mindre afsætning af kvælstof i naturområdet.   
Dette skyldes at kedlen og svideovnen er udskiftet med nye modeller, der udleder mindre 
NOx. Den samlede NOx emission udgøres af udledningen fra kedlen og flamberings- og 
dekontamineringsovne. Den nye kedel er en low NOx kedel, så emissionen herfra er mindre 
end fra den tidligere anvendte kedel.  
Hvis man sammenligner NOx emissionen fra svideovnen med de nye ovne ses at de nye 
ovne udleder 50 % mindre NOx pr time end den gamle svideovn. Da driftstiden vil være den 
samme fremover vil NOx udledningen derfor være mindre. 
 
Da produktionsudvidelsen ikke øger kvælstofnedfaldet vurderer miljøstyrelsen, at 
udvidelsen ikke vil indebære en forringelse af naturtyperne eller medføre forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for de pågældende arter i naturområdet. Der er desuden ikke 
observeret bilag IV arter i Vejen Kommune i 2009 og 2010. 
 

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

    X Både overflade- og spildevand afledes til kommunalt kloaksystem, hvor det håndteres i 
henhold til gældende tilladelser. Vejen Kommune har den 3. februar 2011 meddelt en 
tilslutningstilladelse, der tillader udledningen af den øgede mængde spildevand efter 
udvidelsen. 
 
Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, dog ikke inden for et 
indsatsområde eller et indvindingsområde for et vandværk. 
Virksomheden vil ikke påvirke drikkevandsområdet. 
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32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg etableret i henhold til gældende 
lokalplan.  

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

    
X 
 
 
 
 
 
 

 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

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

   X Da virksomheden ligger i byen med boliger rundt om er området jo sårbart for støj og lugt, 
men miljøpåvirkningen fra slagteriet er lille. 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

 X   Der sker en kumulation med påvirkningerne fra den eksisterende produktion, der drives i 
henhold til en gældende miljøgodkendelse. Vilkår i den gældende miljøgodkendelse 
herunder grænseværdier for støj og lugt vil kunne bibeholdes selv om produktionen 
udvides. 
Lugt er en af de væsentlige miljøpåvirkninger fra slagteriet. Udvidelsen betyder ikke en 
øget lugtpåvirkning. Af lugtkortlægningen fremgår, at en produktionsudvidelse på 19.000-
30.000 slagtesvin om ugen ikke vil give anledning til en øget lugtkoncentration pr 
tidsenhed. Dette er tilfældet, når man sammenligner de to scenarier hvor flamberings- og 
dekontamineringsovnene anvendes. At det kan lade sig gøre at øge produktionen til 30.000 
slagtesvin om ugen skyldes imidlertid, at ovnene har erstattet den tidligere svideovn.  
Da slagtekroppene skulle igennem svideovnen var det ikke muligt at slagte mere end 
19.000 slagtesvin om ugen. Til gengæld var lugtkoncentrationen pr tidsenhed kun ca 20% i 
forhold til lugt emissionen nu.  
Derfor har det været nødvendigt at forhøje afkastene for at undgå en stigning i 
lugtkoncentrationsbidraget ved naboerne. Ved at forhøje afkastene kan de vejledende 
grænseværdier for lugt, som er gældende vilkår for virksomheden, overholdes og i VVM 
sammenhæng betragtes det derfor ikke som en væsentlig miljøpåvirkning.  
 
Støj er en anden væsentlig faktor. Driftstiderne og dermed anvendelsen af de stationære 
støjkilder øges ikke, men til gengæld sker der en stigning i antallet af til- og frakørsler til 
virksomheden. 
Den øgede produktion vil betyde at antallet af transporter til og fra slagteriet vil stige med 
ca. 60%. Dette er en betragtelig stigning, men beregninger viser at der ved boligerne syd 
for virksomheden stadig vil være en støjbelastning under den vejledende støjgrænse på 
Lden = 58 dB. 
Længere væk fra slagteriet kører transporterne ad Tirslundvej. Sammenholdes stigningen i 
antal transporter med trafiktallene ses at støjbelastningen for ejendomme langs Tirslundvej 
vil stige med 0,7 dB. En stigning på 0,7 dB vil knap kunne registreres og er ikke væsentlig. 
 
 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Støj og lugt vil kunne række udover virksomhedens areal. 
 
 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Da de vejledende støj- og lugtgrænser kan overholdes forventes ingen personer at blive 
berørt. 
 

- 5 - 



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

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

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

    
 
X 
 
X 

 
 
Vilkår i gældende godkendelser kan overholdes og miljøpåvirkningerne anses derfor ikke 
for væsentlige 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X De primære påvirkninger fra udvidelse af produktionen er støj og lugt, som vil kunne 
overholde vilkår i gældende miljøgodkendelse. Disse påvirkninger er ikke komplekse. 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

 X   Udvidelsen vil med sikkerhed medføre en øget støjbelastning, men vil ikke få en væsentlig 
karakter. 

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

  
 
X 
 
X 

  
 
 
 
 
 
X 

Der vil væren en påvirkning af primært støj og lugt fra anlægget. Denne påvirkning vil 
overholde vilkår i gældende miljøgodkendelse. Hvis produktionen nedlægges vil 
påvirkningen ophøre. Der er altså tale om en fuldt reversibel påvirkning. 

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 Udfra en samlet vurdering af de miljømæssige forhold, der er omtalt ovenfor, vurderes det, 
at produktionsudvidelsen på Slagteriet Brørup, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt i 
VVM-reglernes forstand. 

 
 
 
Dato:  5. juli 2011   Sagsbehandler:_________Rikke Beider__________________________________ 
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