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1 ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE 

Idet virksomheden er en Bilag 1-virksomhed i henhold til Bekendtgørelse om 

godkendelse af listevirksomhed er ansøgningen opbygget efter 

bekendtgørelsens Bilag 3. 

 

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

1.  Ansøger er: Rose Poultry A/S 

  Tværmosevej 10  

  7830 Vinderup 

  Att. Mogens Andersen 

 

2.  Virksomheden er: Rose Poultry A/S 

  Tværmosevej 10  

  7830 Vinderup 

  CVR nr. 25 17 75 09 

  Matr. Nr. 9h Ejsing by, Ejsing 

  P-nummer 1003042402 

  Listepunkt F 101 

 

3.  Virksomheden er ejer af ejendommen, hvor den er beliggende. 

 

4.  Virksomhedens kontaktperson:   

Mogens Andersen 25 10 67 68, e-mail: Man@rosepoultry.dk 

 

 

B.  Oplysninger om virksomhedens art 

5.  Virksomheden er et fjerkræslagteri med en kapacitet på mere end 50 

tons pr. dag. Listebetegnelse F 101. 

 

6.  Der ansøges om miljøgodkendelse til: 

 Rose Poultry ønsker at øge slagtekapaciteten til 49 mil. kyllinger årligt, 

samtidig stiger den levende vægt fra 2100 til 2200 g. 

 Slagtekapaciteten vil trinvis blive øget fra de nuværende 8.500 til 

13.000 kyllinger pr. time i takt med at de tekniske muligheder er til 

rådighed. 

 Den kommende liberalisering af lukkeloven, som vil give 

dagligvarebutikker mulighed for at holde åbent alle ugens dage, kan 

betyde at Rose Poultry’s kunder vil stille krav om levering af ferske 

produkter i weekender og på helligdage. 

mailto:Man@rosepoultry.dk
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Dette vil medføre, at der bliver behov for produktion 7 dage om ugen. 

Samtidig ventes det, at der efter aftale med faglige organisationer vil 

kunne indføres mere fleksible arbejdstider med op til 10,5 timers arbejde 

pr. skift. 

Produktionstiden vil kunne fastlægges på mange forskellige måder, men 

forventes at blive mellem nedennævnte 2 yderpunkter. 

 

a.  Arbejde alene på hverdage. 

 Det vil komme til at omfatte 2 skift; et daghold med ugentlig 

arbejdstid på 37 timer og et aften- eller nathold med en ugentlig 

arbejdstid på 35,5 timer, i alt 72,5 timer/uge. 

Dette vil give en kapacitet på 13.000 kyllinger/time x 72,5 timer x 

52 uger = i alt 49 mil. kyllinger pr år. 

 

b. Arbejde på alle ugedage vil komme til at omfatte 1 skift; et daghold 

med en daglig arbejdstid på 10,5 timer på hverdage og 10 timer 

lørdage og søndage, svarende til 72,5 timer/uge, dvs. samme årlige 

slagtetal som forslag 1. 

 

Da påvirkningen fra virksomheden på det ydre miljø i høj grad er 

afhængig af timekapaciteten, er denne uændret uanset arbejds-

tiden. Det er kun støjgrænserne, der varierer afhængigt af 

tidspunktet på døgnet og ugedagen. 

 

Da virksomheden ønsker at kunne udnytte produktionsanlægget på 

alle tider af døgnet og alle ugens dage, er dette forudsat i støj-

beregningen. 

Selvom arbejdstiden for et skift vil blive benævnt som daghold, vil 

produktionsstart og dermed tilførsel af kyllinger kunne ske i de 

tidlige morgentimer, ligesom pålæsning af færdige produkter vil 

kunne ske i aften- og nattetimerne. 

 

De øvrige påvirkninger af det ydre miljø er timeafhængige og derfor 

beregnet som sådanne. 
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7.  Det er ansøgerens vurdering, at virksomheden ikke er omfattet af 

Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 

uheld med farlige stoffer. 

 

8.  Projektet er blivende. 

 

C. Oplysninger om etablering 

9.  Kapacitetsudvidelsen medfører forøgelse af bygningen for spraykøling, 

og i den forbindelse flyttes tankningsplads for dieselolie, da den i 

øjeblikket er placeret, hvor den nye bygning for spraykøling skal opføres. 

 

10. Byggearbejdet ønskes påbegyndt i august måned 2011 og forventes 

afsluttet med udgangen af året 2011. 

Stigning i slagtekapaciteten i første trin fra 8.500 til 10.500 kyllinger i 

timen, og ventes iværksat fra 1. januar 2012. 

Omlægning af arbejdstiden vil tidligst ske, når/hvis forannævnte 

kundekrav bliver aktuelle eller slagtekapaciteten ikke er tilstrækkelig 

 

D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11.  Se bilag Matrikelkort fra Holstebro Kommune med virksomheden og dens 

nærmeste omgivelser. 

 

12.  Virksomheden blev etableret på den nuværende adresse i starten af 

1980’erne efter oprindeligt at have været placeret i Vinderup By siden 

etableringen. 

Formålet med placeringen i et egentligt industriområde var at sikre 

udvidelsesmuligheder og mindre gener for de omkringliggende 

boligbebyggelser. 

 

13. Virksomhedens daglige driftstid: 

Step 1: Virksomhedens driftstid bliver på hverdage i 2 skift, dog således 

at produktionen starter med slagtning søndag kl. 20:00 og fortsætter 

med løbende overgang fra nathold til daghold, der afsluttes kl. ca. 16:00 

i pakkeriet. Rengøring starter efter slagtningernes ophør kl. ca. 12:00 og 

fortsætter efter produktionens afslutning i de øvrige afdelinger og vil 

normalt blive afsluttet kl. ca. 20:00 i pakkeriet.  

Ugens produktion afsluttes fredag eftermiddag. 
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Alternativ produktionstid: Der kan blive tale om, at natholdet ændres til 

aftenhold. Dette betyder, at produktionen starter med slagtning kl. 

04:00 og afsluttes i pakkeriet kl. ca. 24:00. 

Fuldt udnyttet teknisk slagtekapacitet er 13.000 kyllinger/time. 

Samme arbejdstider som under step 1 og alternativ med dag-/aftenhold 

i stedet for det nuværende dag-/nathold. 

Alternativ slagtning alle ugens dage med en daglig arbejdstid pr. 

procesafsnit på 10,5 timer, men som følge af procestiden gennem 

virksomheden påbegyndes slagtning kl. 04:00 og afsluttes med pakning 

kl. ca. 20:00, efterfulgt af rengøring. 

 

14. Oplysninger om tilkørselsforhold og vurdering af støjbelastningen i 

forhold hertil: 

Virksomheden har tilkørsel fra rute 189 og Tværmosevej.  

Transporter med levende kyllinger foregår ad port midt på sydsiden af 

virksomheden og videre vest om denne til modtagehallen i NV–hjørnet. 

De tomme kyllingebiler forlader virksomheden af samme rute. 

Affald afhentes i samme rute. 

Transporter med færdige produkter foregår ad port i SØ-hjørne og 

henholdsvis til udlæsning umiddelbart inden for porten og udlæsninger i 

NØ-hjørne, hvor også køletrailerparkering finder sted. 

 Antallet af transporter pr. dag afhænger af, om der er 5 dages eller 7 

dages produktionstid pr uge. 

 

Ved 5 dages uge omfatter transporterne: 

30 kyllingebiler, der ankommer jævnt fordelt over produktionstiden, fra 

ca. 2 timer før start af slagtninger til ca. 2 timer før slagtningernes 

ophør. 

Der er 2 daglige transporter af affald, som primært sker i dag- og 

aftentimerne. 

Der er ca. 24 daglige transporter med frakørsel af færdige produkter og 

tilkørsel af hjælpestoffer, såsom emballager, mel, krydderier og 

rengøringsmidler. 

Denne transport sker primært i dagtimerne. 

Dertil kommer personbiltrafik fra medarbejderne, ca. 100 personbiler pr. 

skift. 

De første biler til nathold ankommer fra kl. ca. 19:30 og fortsætter til kl. 

24:00.  



Rose Poultry A/S, Vinderup Ansøgning om miljøgodkendelse 

Udvidelse af Slagtekapacitet  
 

 

 

ALECTIA A/S  

102502-DIVERSE-196910-1.doc Side 7 af 24 

De første biler til daghold ankommer fra kl. 03:30 og der sker så en 

løbende til- og frakørsel, mens daghold ankommer og nathold forlader 

virksomheden indtil kl. ca. 08:30. 

Dagholdet forlader virksomheden fra kl. 12:30 til kl. 16:30. 

Rengøringsholdet ankommer i forannævnte tidsrum og forlader 

virksomheden kl. 18:00 til 20:00. 

Ved 7 dages uge reduceres den daglige lastvognstrafik med ca. 30 % og 

personvognstrafikken med 45 %, men til gengæld bliver der også trafik 

på søndage og helligdage. 

 

Det er dog ansøgers vurdering, at den øgede trafik på rute 189 og 

Tværmosevej ikke ventes at give anledning til mærkbar stigning i 

støjniveauet i omgivelserne. 

 

E. Tegninger over virksomhedens indretning 

15. Tegningsmateriale: 

• Oversigtstegning, målestok 1:4000 

• Plan med koordinater, tegning nr. DF-I-ST-1-10-01 

• Stueplan med maskiner og udstyr, der viser produktionsforløbet, 

placering af de væsentligste maskiner og andet produktionsudstyr, 

tegning nr.: DF-H-ST-1-89-01 

• Oversigtstegning med afkast og støjkilder angiver placeringen af 

disse, tegning nr. AY-V-TA-1-59-01 

• Plan med afløb, der viser afløbsforholdene, tegning nr.  

DF-V-ST-1-52-01 

• Placering af rå- og færdigvarer fremgår af oversigtstegning med 

maskiner 

 

F.  Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16. Fabrikkens slagtekapacitet ønskes udvidet trinvist. 

I første trin udvides slagtekapaciteten fra 8.500 kyllinger/time til 10.500 

kyllinger/time. 

Det videre forløb af kapacitetsudvidelsen er ikke fastlagt, men 

timekapaciteten øges til 13.000 kyllinger pr. time og arbejdstiden 

tilpasses, således at der opnås et årligt slagtetal på 49 mil. stk.. 

svarende til 109.000 tons.   
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Det er forudsat, at slagtevægten pr. kylling øges fra 2100 g til 2200 g 

levende vægt 

 

Forbrug af energi og hjælpestoffer beregnes til at udgøre: 

  Trin 1 Fuld kapacitet og 

slagtning på hverdage 

El-forbrug  Mil. kWh 23 31 

Naturgas mil. m3 3,09 3,70 

Vand m3 414.000 570.000 

Rengøringsmidler kg 175.000 175.000 

Tilsætningsstoffer kg 1300 1820 

Aligal 2-3 m3 89.000 110.000 

Tøris tons 35 55 

Jernklorid tons 320 560 

Natronlud tons 170 200 

Polymer tons 7 10 

Mikroorganismer  Ingen Ingen 

 

17.  Beskrivelse af procesforløb: se procesdiagram, tegning nr. 139478-1. 

 

18.  Virksomhedens energianlæg består af:  

Virksomheden råder over tre typer energiomsættende anlæg, der alle 

benytter naturgas som brændsel. 

• En gasmotor, der producerer damp, centralvarme  og elektricitet, den  

nominelle ydelse er: 

o El-produktion: 2.000 kW, dampproduktion: 1,39 MW, 

centralvarmeproduktion: 0,85 MW. 

Gasforbruget er 470 m3n/time svarende til ca. indfyret effekt på 

5.200 kW, hvilket giver en virkningsgrad på ca. 100 %. 

• 2 centralvarmekedler; én på 1 MW og én på 2 MW, der i øjeblikket er  

reserve for gasmotoren. Ved den planlagte stigning i antal slagtninger 

pr. time vil det være nødvendigt, at 2 MW-kedlen supplerer varme-

produktionen fra gasmotoren. 

• En dampkedel, der producerer damp til skoldning og varme- 

behandling af produkter. Ydelsen er 2,9 MW (4.000 kg damp/h).  

Dampkedlen har tilstrækkelig kapacitet til at dække de fremtidige 

behov. 

Kedelkapaciteten skal således ikke forøges. 
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19. Driftsstop på slagteanlægget vil betyde, at der vil komme et øget antal 

levende kyllinger i modtagehallen end normalt.  

 

20.  Der er ikke særlige forhold i forbindelse med opstart og nedlukning af 

produktionsanlægget. 

 

G.  Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik 

21. Virksomheden anvender generelt det teknik og udstyr, som findes mest 

anvendeligt til formålet.  

Indledningsvis skal følgende nævnes: 

 Råvareforbruget er primært levende kyllinger, dertil kommer 

hjælpestoffer til forædlede produkter, samt rengøringsmidler og 

hjælpestoffer til sikring af produkternes holdbarhed. 

 

 Udnyttelsen af råvaren optimeres ved at de forskellige biprodukter, der 

fremfremkommer i forbindelse med slagtningen, holdes adskilt og enten 

straks sendes til videreforarbejdning i anden afdeling på virksomheden 

eller sendes til ekstern virksomhed til videreforarbejdning. Der 

produceres således ikke affald, der sendes direkte til slutdeponering fra 

virksomheden. 

 

 Der anvendes kun små mængder af særligt skadelige eller betænkelige 

stoffer, og muligheden for at substituere disse med mindre skadelige 

eller betænkelige stoffer undersøges fortløbende. 

 

 Produktionsprocesserne optimeres løbende og netop forøgelse af slagte-

hastigheden fra 8.500 til 13.000 kyllinger/time vil medføre mindre 

energiforbrug pr. kylling og mindre forbrug af vand og el til 

slagteprocessen. 

 

 Der frembringes som nævnt ikke affald, der ikke genanvendes eller 

videreforarbejdes, bortset fra f.eks. forurenet emballage fra 

hjælpestoffer, dette sendes til forbrænding. 
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 Med henblik på at undersøge om der anvendes den bedste tilgængelige 

teknik er der udført en sammenligning med de anbefalinger, der er 

nævnt i  

 ”Reference Document on Best Available Techniques in the 

Slaughterhouses and Animal By-products Industries, May 2005”. 

I nedenstående afsnit er udvalgt de anbefalinger, der findes relevante 

for det aktuelle projekt. 

Der anført den engelske tekst, men ”Svaret” er anført på dansk: 

 

 

5.1.1. General processes and operations 

For all slaughterhouses and animal by-products installations, BAT is 

to do all of the following: 

1. Use an environmental management system (see Section 4.1.1 and 

5.1.1.1).  

Der er etableret et miljøledelsessystem. 

 

2. Provide training (see Section 4.1.2). 

Medarbejdere gøres opmærksom på hensynet til det eksterne miljø. 

 

3. Use a planned maintenance programme (see Section 4.1.3). 

Der er et vedligeholdelsesprogram. 

 

4. Apply dedicated metering of water consumption (see Section 4.1.4). 

Vandforbrug registreres løbende. 

 

5. Separate process and non-process waste water (see Section 4.1.5). 

Afløbssystemet er separeret. 

 

6. Remove all running water hoses and repair dripping taps and toilets (see 

Section 4.1.7). 

Indgår i vedligeholdelsesprogrammet. 

 

7. Fit and use drains with screens and/or traps to prevent solid material from 

entering the wastewater (see Section 4.1.11).  

Der er riste på alle afløb. 
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8. Dry clean installations and transport by-products dry (see Section 4.1.12), 

followed by pressure cleaning (see Section 4.1.10) using hoses fitted with 

hand-operated triggers (see Section 4.1.9) and where necessary hot water 

supplied from thermostatically controlled steam and water valves (see 

Section 4.1.23). 

Der udføres tørskrabning og opsamling af affald førend vådrengøring. 

Vandtemperaturen reguleres af termostater. 

 

9. Apply overfilling protection on bulk storage tanks (see Section 4.1.13). 

Lagertanke har ikke alarm for overfyldning. 

 

10. Provide and use bunds for bulk storage tanks (see Section 4.1.14). 

Der anvendes ikke lagertanke. 

 

11. Implement energy management systems (see Sections 4.1.16 and 

4.1.17). 

Energiledelsessystem er etableret. 

 

12. Implement refrigeration management systems (see Section 4.1.18). 

Dette indgår i vedligeholdelses- og energiledelsessystemet 

 

13. Operate controls over refrigeration plant running times (see Section 

4.1.19). 

Der er et overvågningssystem for køleanlægget. 

 

14. Fit and operate chill room door closing switches (see Section 4.1.21). 

Der anvendes dørautomatik i væsentligt omfang. 

 

15. Recuperate heat from refrigeration plants (see Section 4.1.22). 

Der er energigenvinding på køleanlægget, men med begrænset kapacitet. 

 

16. Use thermostatically controlled steam and water blending valves (see 

Section 4.1.23). 

Der anvendes automatiske temperaturregulering for varmt vand. 

 

17. Rationalise and insulate steam and water pipework (see Section 4.1.24). 

Er udført. 
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18. Isolate steam and water services (see Section 4.1.25)  

Er udført. 

 

19. Implement light management systems (see Section 4.1.26). 

Er udført. 

 

20. Store animal by-products for short periods and possibly to refrigerate 

them (see Section  4.1.27). 

Animalske biprodukter videresendes dagligt. 

 

21. Audit odour (see Section 4.1.28). 

Der foretages lugtreduktion i videst muligt omfang. 

 

22 design and construct vehicles, equipment and premises to ensure that 

they are easy to clean (see Section 4.1.30). 

Ved indkøb af inventar og andet udstyr tages hensyn til rengøringsvenlighed. 

 

23. Clean materials storage areas frequently (see Section 4.1.31). 

Dette følges. 

 

24. Implement a noise management system (see Section 4.1.36). 

Der etableres støjdæmpning og ved nyinstallation tages hensyn til lavest 

mulige støjafgivelse. 

 

25. Reduce noise at, e.g. roof extract fans, balance lagoon blowers and 

refrigeration plants.  

Se foregående punkt (see Sections 4.1.3, 4.1.36, 4.1.37, 4.1.38 and 4.1.39). 

 

26. Replace the use of fuel oil with natural gas, where a natural gas supply is 

available (see Section 4.1.40). 

Er gennemført. 

 

27. Enclose animal by-products during transport, loading/unloading and 

storage (see Section 4.1.29) 

Al transport af affald til videreforarbejdning sker i lukkede containere. 
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28. Where it is not possible to treat blood before its decomposition starts to 

cause odour problems and/or quality problems, refrigerate it as quickly as 

possible and for as short a time as possible, to minimise decomposition (see 

Section 4.2.1.8). 

Blod opsamles separat og omrøres, så det undgås, at det koagulerer.  

Det sendes dagligt til videreforarbejdning. 

 

and 

29. Export any heat and/or power produced which cannot be used on-site. 

Overskudsvarme fra generatoranlæg afsættes som fjernvarme til nabobyen. 

 

5.2. Additional BAT for slaughterhouses 

In addition to the general measures in Section 5.1, for all 

slaughterhouses BAT is to do all of the following: 

1. Dry scrape delivery vehicles (see Sections 4.2.1.1) and prior to cleaning 

with a high pressure hose (see Section 4.2.1.2). 

Er ikke relevant, da dyrene transporteres I plastkasser 

 

2. Avoid carcase washing and where this is not possible to minimise it, 

combined with clean slaughter techniques (see Section 4.2.1.4). 

Der anvendes kun vask af kroppe i begrænset omfang 

 

3. Continuously collect by-products dry and segregated from each other, 

along the length of the slaughter-line (see Section 4.2.1.6), combined with 

optimising bleeding and the collection of blood (see Section 4.2.2.2.1) and 

segregating the storage and handling of  different kinds of by-products (see 

Section 4.2.5.1). 

Dette praktiseres. 

 

4. Operate a double drain from the bleed hall (see Section 4.2.1.7). 

Dette praktiseres. 

 

5. Collect floor waste dry (see Section 4.2.1.9). 

Dette praktiseres. 

 

6. Remove all unnecessary taps from the slaughter-line (see Section 

4.2.1.13)  
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7. Insulate and cover knife sterilisers (see Section 4.2.1.14), combined with 

sterilising knives using low-pressure steam (see Section 4.2.1.17). 

Dette praktiseres. 

 

8. Operate hand and apron cleaning cubicles, with a “water off” default (see 

Section 4.2.1.18). 

Der anvendes selvlukkende ventiler 

 

9. Manage and monitor compressed air use (see Section 4.2.1.19). 

Energiledelsessystemet anvendes til dette. 

 

10. Manage and monitor ventilation use (see Section 4.2.1.20). 

Energiledelsessystemet anvendes til dette. 

 

11. Use backward bowed centrifugal fans in ventilation and refrigeration 

systems (see Section 4.2.1.21). 

Dette anvendes i størst muligt omfang 

 

12. Manage and monitor the use of hot water (see Section 4.2.1.22). 

Energiledelsessystemet anvendes til dette.  

 

and 

13. Trim all hide/skin material not destined for tanning immediately after 

removal from the animal, except if there is no outlet for the use/valorisation 

of the trimmings (see Section 4.2.2.9.10).  

Ikke relevant. 

 

5.2.2. Additional BAT for the slaughter of poultry 

In addition to the general measures in Sections 5.1 and 5.2, for all 

poultry slaughterhouses, 

BAT is to do all of the following: 

1. Apply dust abatement at bird reception, unloading and hanging stations 

(see Sections 4.2.3.1.2, 4.2.3.1.3 and 4.2.3.1.4). 

Der er støvfjerningsanlæg i modtagelse og ophængningsafdeling. 

 

2. Stun birds in their modules, using inert gases at new installations and 

when existing stunning equipment and bird delivery vehicles are due for 

renewal (see Section 4.2.3.2.1). 

Der anvendes el-bedøvning, da dette er mest hensigtsmæssigt. 
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3. Reduce water consumption in poultry slaughter, by removing carcase 

washing equipment from the line except after de-feathering and evisceration 

(see Section 4.2.1.11). 

Af hensyn til hygiejne og kvalitetssikring af produkterne er det nødvendigt at 

skylle kroppene efter udtagning af indvolde. 

 

4. Steam scald poultry (see Section 4.2.3.3.1). 

Der anvendes vandskoldning. 

 

5. Insulate scalding tanks in those existing premises where it is not yet 

economically viable to change to steam scalding (see Section 4.2.3.3.2). 

Skoldekarret er uisoleret 

 

6. Use nozzles instead of irrigation pipes to shower poultry, during de-

feathering (see Section 4.2.3.4.1). 

Der anvendes vandbesparende dyser. 

 

7. Use recycled water, e.g. from the scalding tank, for the carriage of 

feathers (see Section 4.2.3.4.2).  

Dette anvendes. 

 

8. Use water efficient shower heads to wash poultry, during evisceration (see 

Section 4.2.3.5.1). 

Dette anvendes. 

 

and 

9. Chill poultry by immersion/spin chilling and to control, regulate and 

minimise the water consumption (see Section 4.2.3.6.2). 

Ikke relevant, da der anvendes spraykøletunnel. 

 

Da der er tale om en eksisterende virksomhed, bliver det løbende overvejet 

om der anvendes de rigtige maskiner og udstyr, både med hensyn til 

energiforbrug og beskyttelse af det eksterne miljø. 
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H. Oplysninger om forureninger og forureningsbegrænsende 

foranstaltninger 

 

Luftforurening 

22.  Lugt 

Der afkastes luft med registrerbart lugtindhold fra følgende afkast: 

Kilde nr. Beskrivelse Luftmængde Lugtindhold 

  m3/h LE/m3 

 Afdrejer 980 170 

 Modtagerum, Ophæng 5000 210 

 Modtagerum/container 

tømning 

30000 1700 

 Aflæsning, rengøring, 

affaldsrum 

1200 520 

 Skoldning, plukning, 

indmad 

24000 3600 

 Slagteri, Udbening. 6600 340 

 Produktion 3800 420 

 Kassevask 1800 77 

 Stegelinje (tidl. ozon) 7500 6100 

 

Lugtindholdet er fastlagt ved analyser i marts 2009 og i marts 2011 

 

Alle afkast er placeret over tag og højderne er angivet i 

spredningsberegning, der er vedlagt som bilag  

 

Afkast fra kedelanlæg og gasmotor: 

Kilde Beskrivelse NOx CO UHC Temp. 

  Mg/m3 Mg/m3 Mg C/m3 ºC 

 Gasmotor 520 380 690 43 

 Hollensen 1 MW 72 < 2 Ikke målt 227 

 Wiesmann 1.8 MW 95 <2 Ikke målt 122 

 Dampkedel 77 3,9 Ikke målt 173 

 

Ovennævnte emissioner er målt af Force Instituttet i henholdsvis marts 

2010 og i marts 2011. 
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Afkastene sker gennem skorstene med en højde på 18 m over terræn. 

 

Der er foretaget spredningsberegning med gasmotor og alle kedler i 

drift, beregningen vedlægges som bilag. 

 

Støv: 

Der er registreret et afkast med et indhold af støv. Det drejer sig om 

afkast fra modtagerum og ophæng. 

 

Luftmængde målt ved prøve med udtagning af partikler er: 6.200 nm3/t. 

Støvindhold i afkastluften blev registreret til 0,27 mg/nm3. 

 

Øvrige afkast er ventilationsluft uden indhold af stoffer, der belaster det 

eksterne miljø. 

 

23. Diffuse kilder: 

Der er i praksis få betydende diffuse kilder.  

Af- og pålæsning af f.eks. levende kyllinger og affald, der kan give lugt- 

og støvgener håndteres indendørs.  

Kun affald som papemballage håndteres udendørs. 

Der forsvinder ca. 3 tons ammoniak årligt, primært i forbindelse med 

service og ombygninger på anlægget, men også en mindre del 

diffunderer gennem utætte pakninger.  

 

24.  Der er ikke afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af 

anlægget. 

 

25. Der vedlægges spredningsberegninger for lugt, NOx og UHC med 

angivelse af placering og afkasthøjder. 

 Endvidere vedlægges beregninger, der viser hvilken betydning NOx og 

ammoniakslippet har på de nærliggende Natura 2000 områder øst for 

virksomheden. 
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Spildevand: 

26.  Virksomhedens spildevand separeres i 3 typer. 

Regnvand fra tage og befæstede arealer ledes til faskiner. 

Da bygningsudvidelsen placeres på eksisterende befæstet areal, bliver 

der ikke større regnvandsmængde, og belastningen på faskinerne er 

derfor uændret. 

Sanitært spildevand fra toiletter og baderum ledes til offentligt 

kloaksystem. 

 

Processpildevand ledes til eget renseanlæg.  

Dette har en særskilt Miljøgodkendelse og udledningstilladelse til 

maximalt 2.040 m3 pr døgn. 

 

Den nuværende og fremtidige udledning forventes at blive således: 

Udledning Nuværende Slagtning alene 

på hverdage  

Slagtning 7 

dage pr. uge 

m3/døgn 1.400 2.000 1.700 

m3/år 362.00 500.000 600.000 

 

Den fremtidige spildevandsmængde vil således ikke overstige 

renseanlæggets kapacitet og godkendelse. 

 

27. Ikke relevant. 

28. Ikke relevant. 

29. Ikke relevant. 

 

Støj 

30.  Støj og vibrationskilder samt dæmpning og beregning af støjniveau i 

omgivelserne er beskrevet i rapport fra Grontmilj nr. N4.049.11 af den 

29. juni 2011 og notat N4.051.09 af den 26. november 2009. 

 

31. Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger er beskrevet i 

ovennævnte rapport under punkt 30. 

 

32. Beregning af støjniveau i naboområder er beskrevet i ovennævnte 

rapport under punkt 30. 
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Affald 

Type Fuld kapacitet 

Slam fra renseanlæg sendes til Herning Biogasanlæg 13.000 tons 

PLDPE/plast 10 tons 

Papir, Pap og bølgepap   220 tons 

Organisk affald 650 tons 

Dagrenovationslignende affald 1.100 tons 

Affald til forbrænding 1.800 tons 

Genbrugt affald, uspecificeret 300 tons 

Organiske biprodukter omfattende fjer, blod, indvolde mv., 

Dettte videreforarbejdes af virksomheden Farm Food 

35.000 tons 

 

33., 34. og 35. 

Kemikalieaffald: Mængde opgøres ikke.  

Sendes til viderebehandling ved Dansk Special affald A/S, Herning 

 

Spildolie: Mængde opgøres ikke. 

Sendes til Gunnar Lund Olieservice A/S, Esbjerg til viderebehandling. 

 

Alt organisk affald opsamles i siloer eller containere før afhentning til 

videreforarbejdning. Der opbevares ikke organisk affald i større 

mængder end der kan borttransporteres dagligt. 

 

Kemikalie- og olieaffald opbevares i seperate lokaler med fast belægning 

indtil afhentning. 

 

Jord og grundvand 

36. Alle områder, hvor der foretages produktion er med fast tæt belægning 

og afløb til produktionsspildevandssystemet.  

Udendørs køreveje har afløb for regnvand, hvoraf en del går til 

nedsivning via faskine, som tidligere er godkendt.  

Opstillingspladser for affaldscontainere, der står udendørs er forsynet 

med fast belægning og afløb til produktionsspildevandssystemet. 

Kemi- og olieoplag er placeret i områder med tæt belægning. 

I forbindelse med byggearbejdet flyttes den eksisterende stander for 

dieseltankning til et område ved brovægten. Dette område forsynes med 

tæt belægning og afløb via olieudskiller til det sanitære afløbssystem. 

Der opstilles en ny overjordisk olietank, som placeres på en fast, tæt 

plade, der samtidig danner fundament for tanken. 
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I. Forslag til vilkår og egenkontrol. 

37.  Der foretages en løbende registrering af råvareforbrug, 

færdigvareproduktion og affaldsmængder. Derved beregnes dagligt 

nøgletal, der sammenlignes med standard- og erfaringstal, således at 

afvigelser og dermed uregelmæssigheder i driften opdages på et tidligt 

stade. 

På samme måde registreres forbrug af energi og vand samt udledt 

spildevandsmængde.  Igen sammenlignes med nøgletal for at kunne 

konstatere uregelmæssigheder i driften. 

Effektiviteten af spildevandsrenseanlægget kontrolleres ved 

stikprøvekontrol. 

Kontrol med mikroorganismer sker som en del af kontrollen med 

rengøringens kvalitet. 

 

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

38.  Som nævnt under punkt 19, vil den mest omfattende driftsforstyrrelse 

være et stop af slagtekæden, hvorved en stor del af produktionen, der 

foregår on-line bliver stoppe. 

 Et brud på køleanlæggets komponenter eller rørledningen vil kunne give 

anledning til et ammoniakudslip. 

 

39.  Uplanlagte stop på slagtekæden søges undgået ved forebyggende 

vedligehold. 

 Køleanlægget vedligeholdes i henhold til gældende forskrifter og under 

hensyntagen til at køleanlægget indgår som en væsentlig del af 

virksomhedens produktionsanlæg. 

 

40.  Driftsstop på slagtekæden vil normalt ikke give påvirkninger på 

mennesker eller det ydre miljø. 

 Virkninger på mennesker og det indre miljø, som følge af uheld med 

køleanlægget er reduceret ved at flest mulige rør og komponenter er 

placeret udendørs, primært på tagene. Derved vil uheld med et 

begrænset udslip af ammoniak blot medføre, at ammoniakken 

fordamper til atmosfæren. 

 Større uheld indendørs kan medføre fare for de personer, der opholder 

sig i området. Erfaringsvis er risikoen for større uheld eller ulykker dog 

meget begrænset. 
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K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

41. Da der ikke opbevares affald på virksomheden, vil dette ikke medføre 

forurening ved virksomhedens eventuelle ophør.   

Ammoniak i køleanlæg og smøreolie i kompressorer mv. kan udgøre en 

risiko, men ammoniakken har så stor værdi, at det vil kunne betale sig 

at genbruge denne på andre virksomheder. Det samme gælder for 

maskiner og andet produktionsudstyr. 

 

L.  Ikke teknisk resume 

42. Rose Poultry ønsker at udvide produktionen, således at det årlige 

slagtetal øges fra de nuværende 26 mill om året til ca 49 mil. 

Udvidelsen vil ske trinvis, dels ved en udvidelse af slagtekapaciteten pr. 

time, dels ved tilpasning af arbejdstid, som beskrevet herunder.  

Slagtekapaciteten vil trinvis blive øget fra de nuværende 8.500 til 

13.000 kyllinger/time i takt med at de tekniske muligheder er til 

rådighed. 

 

Den kommende liberalisering af lukkeloven, som vil give 

dagligvarebutikker mulighed for at holde åbent alle ugens dage, kan 

betyde at Rose Poultry’s kunder vil stille krav om levering af ferske 

produkter i weekender og på helligdage.  

Dette vil medføre, at der bliver behov for produktion 7 dage om ugen. 

Samtidig ventes det, at der efter aftale med faglige organisationer vil 

kunne indføres mere fleksible arbejdstider med op til 10,5 timers arbejde 

pr. skift. 

 

Produktionstiden vil kunne fastlægges på mange forskellige måder, men 

forventes at blive mellem nedennævnte 2 yderpunkter. 

 

1.  Arbejde alene på hverdage. 

 Det vil komme til at omfatte 2 skift; et daghold med ugentlig 

arbejdstid på 37 timer og et aften- eller nathold med en ugentlig 

arbejdstid på 35,5 timer  

 

2.  Arbejde på alle ugedage vil komme til at omfatte 1 skift; et daghold 

med en daglig arbejdstid på 10,5 timer på hverdage og 10 timer 

lørdage og søndage, svarende til 72,5 timer pr. uge, dvs. samme 

ugentlige timetal som forslag 1. 
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 Da påvirkningen fra virksomheden på det ydre miljø i høj grad er 

afhængig af timekapaciteten er denne uændret uanset arbejdstiden, 

det er kun støjgrænserne der varierer afhængigt af tidspunktet på 

døgnet og ugedagen. 

 Da virksomheden ønsker at kunne udnytte produktionsanlægget på 

alle tider af døgnet og alle ugens dage er dette forudsat i 

støjberegningen. 

 Selvom arbejdstiden for et skift vil blive benævnt som daghold, vil 

produktionsstart og dermed tilførsel af kyllinger kunne ske i de tidlige 

morgentimer, ligesom pålæsning af færdige produkter vil kunne ske i 

aften og nattetimer. 

 De øvrige påvirkninger af det ydre miljø er timeafhængige og derfor 

beregnet som sådanne. 

 

Bygningsmæssigt udvides med et kølerum til forøgelse af nedkølings-

kapaciteten pga. af den større time kapacitet. De øvrige 

kapcitetsforøgelser vil kunne rummes inden for de eksisterende 

bygningsmæssige rammer. 

Forøgelsen i timekapaciteten ventes ikke at give behov for yderligere 

personale. 

De eksisterende kedelanlæg og andre energiforsyningsanlæg har 

tilstrækkelig kapacitet til den forøgede produktion, dog skal ske en 

forøgelse af køle-anlægget. 

Der er tilstrækkeligt vandforsyningskapacitet og spildevandsrensnings-

anlægget har ligeledes den nødvendige kapacitet. 

 

Produktionsforøgelsen giver øget trafik af lastvogne med levende 

kyllinger og kølebiler med færdige produkter. Der bliver i den forbindelse 

udført ekstra støjdæmpning for at kunne overholde støjgrænserne i 

forhold til naboer. 

 

Der er foretaget beregning af deponering af ammoniak og andre 

kvælstof-forbindelser på Natura 2000 områderne øst for virksomheden. 
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Beregningerne viser: 

- at merdepositionen af NOx – N udgør ca. 21 g N/ha/år ca. 1,2 

promille af den samlede beregnede belastning 

- at der ikke er tale om merdeposition, hvad angår ammoniak 

- at udledningen af ammoniak forventes nedsat ved løbende 

forbedring/ BAT herunder almindelig vedligeholdelse af køleanlægget. 

- at depositionen af NH3-N beregnet konservativt er mindre end 3 % af 

områdets samlede belastning. 
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• Stueplan med maskiner og udstyr 

• Oversigtstegning med afkast og støjkilder 

• Kloakplan 

• Procesdiagram 

• Spredningsberegning for lugt, dec. 2010 

• Spredningsberegning for NOx (Fremtidig emmission) 

• Beregning af deponering af NOx og NH4 i Natura 2000 områder 

• Notat fra Grontmij vedr Udvidelse af produktion, ekstern støj og 

revideret dæmpningsplanfor reduktion af støjbelastning. 

• Notat fra Grontmij vedr Handlingsplan for nedbringelse af belastning 
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