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Indledning 

I forbindelse med Danish Crown Esbjergs revurdering af deres miljøgod-
kendelse den 17. oktober 2007, blev der stillet vilkår omkring indkapsling af 
visse af slagteriets diffuse lugtkilder. Slagteriet, skulle opføre en destruk-
tionshal, hvor alt slagteriaffald bliver opbevaret inden det afhentes af DAKA. 
Der er i revurdering af 17. oktober 2007 sat vilkår, om at når destruk-
tionshallen er blevet opført, skal slagteriet få fortaget en række lugtmålinger, 
og ud fra disse målinger lave en teknisk/økonomisk redegørelse for ned-
bringelsen af lugten. Miljøcenter Odense har den 8. april 2010 modtaget 
redegørelsen fra slagteriet. Der er lavet beregninger på 10 LE/m3, 9 LE/m3, 
8 LE/m3, 7 LE/m3, 6LE/m3 og 5 LE/m3. Danish Crown Esbjerg har ud fra 
flere scenarier, forslået en 50 meter høj skorsten. Miljøcenter Odense er 
enig med Danish Crown Esbjerg ud fra en proportionalitetsbetragtning. Det-
te medføre en ændring af slagteriets lugtvilkår.                
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Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-

ces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  

 

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: 

1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets 

bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006). 

2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets 

art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig 

indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning 

- screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 

 

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem-

stilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 

eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 

og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 

og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en væ-

sentlig indvirkning på miljøet.  

 

VVM-screening af projektet 

Miljøcenter Odense vurderer, at lugtafkastet fra de diffuse kilder er omfattet 
af bilag 2, jf. punkt nr. 14. Som nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angi-
vet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke mil-
jøet væsentligt. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

 

 Nej 

 

Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner X  50 meter høj skorsten + mulige miljøpåvirkninger 

b. Kumulation med andre projekter X  Den øvrige del af virksomheden  

c. Anvendelsen af naturressourcer  X Ikke relevant 

d. Affaldsproduktion  X Ikke relevant 

e. Forurening og gener X  Lugtgener 

f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 

til de anvendte stoffer og teknologier 

 X Ikke relevant 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 

sårbarhed i de geografiske områder, der 

bliver berørt af projektet.  
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

  

 Nej Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

a. Nuværende arealanvendelse  X Ikke relevant 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 

 X Ikke relevant  

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  X Ikke relevant 

2. Kystområder X  Ligger ca. 2 km fra vadehavet 

3. Skovområder  X Ikke relevant 

4. Reservater og naturparker 

 

 

 

X Ikke relevant 

5. Vadehavsområdet X  Virksomheden ligger ca. 2 km fra vadehavet. 

6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-

fuglebeskyttelsesområder og –

habitatområder 

 

 

 X  Ikke relevant 

7. Områder, hvor de fastsatte 

    miljøkvalitetsnormer allerede er    

    overskredet 

 

 

X Ikke relevant 

8.  Tætbefolkede områder X  Slagteriet er beliggende i tæt boligbyggeri 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-

logisk synspunkt 

 

 

 X Ikke relevant 

 
1. A Projektets dimensioner 
For at kunne overholde lugtkravene skal der etableres et 50 meter afkast i 
forbindelse med destruktionshallen. Der er i forvejen, i nærheden af den nye 
skorsten, en skorsten på 45 meter. 
 
Det nye skorsten vil være et markant bygningselement, men vurderes ikke 
at være betydende i forhold til den samlede bygningsmasse.  
 
For at mindske lugtgenerne i området og kunne overholde de gældende og 
fremtidige lugtgrænser, er det vurderet at der er behov for etablering af et 
afkast i den anførte højde. 
 
1. C Kumulation med andre projekter 
I området er der andre virksomheder, samt en del boligområder. Der vil, i 
forbindelse med at Danish Crown Esbjerg har opført en destruktionshal, 
være en del mindre diffuse lugtkilder fra slagteriet til omgivelserne. Frem-
over vil lugten fra destruktionsaffaldet blive ledt igennem et 50 meter højt 
afkast. Fra skorstenen vil den fortyndede lugt blive spredt over et større 
areal, og dermed vil lugtkoncentrationen blive formindsket.  
 
1. E Forurening og gener 
I forbindelse med afkastet fra de diffuse lugtkilder, er det lugt der kan blive 
en gene i omgivelserne. Virksomheden har fået fortaget lugtmålinger, som 
viser at hvis slagteriet får opført et 50 meter højt afkast kan de overholde et 
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lugtbidrag på max. 8 LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv, samt of-
fentlige formål og 10 LE/m3 ved erhvervsområder. Det vil i forholdet til na-
boer medføre en væsentlig forbedring af lugtkoncentrationen i omgivelser-
ne.  
 
2.c.8 Tætbefolkede områder 
Slagteriet er beliggende i et tætbefolket område. Der har tidligere været 
problemer med lugtklager fra naboer, inden destruktionshallen blev opført.  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at ved indkapsle de diffuse kilder og derefter 
lede overskydende lugt ud gennem et 50 meter højt afkast, vil naboerne få 
endnu mindre lugtgener fra slagteriet. 
 
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de 
miljøpåvirkninger der er indfanget i skema 1. 
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  

Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, 

vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirk-

ning på miljøet i relation til påvirkningens:  

1c 1.e 2.8. 

 Omfang (geografisk område og antal personer der 

berøres) 

Nej Nej  Nej 

 Grænseoverskridende karakter Nej Nej Nej 

 Grad og kompleksitet Nej Nej  Nej 

 Sandsynlighed Nej Nej Nej 

 Varighed, hyppighed og reversibilitet Nej  Nej Nej 

 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes at projektet ikke kan påvirke vadehavet væsentligt. Der er der-
for ikke krav om at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på vadehavet, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Vadehavet er beliggende ca. 2 km fra slagteriet, men det vurderes at afka-
stet fra destruktionshallen ikke vil få nogen påvirkning af Natura-2000 om-
rådet. Det skyldes at projektet på Danish Crown Esbjerg, hovedsaligt er 
koncentreret omkring lugt, og der vil ikke være nogen nævneværdig form for 
udledning af kvælstofforbindelser.  
Miljøcenter Ribe har vurderet, at der ikke er forekomster af arter på habitat-
direktivets bilag IV i umiddelbart nærhed af slagteriet, og således vurderes 
det også at der ikke sker nogen form for påvirkning af bilag IV arter i forbin-
delse med afkastet fra de diffuse lugtkilder. 
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Sammenfatning og konklusion 

VVM-screeningens formål er at afklare, om: ”…….anlægget på grund af 
dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig ind-
virkning på miljøet.” 
 
På baggrund af betragtningerne ovenfor finder Miljøcenter Odense, at op-
førslen af et 50 meter højt afkast i forbindelse med destruktionshallen, ikke 
kan antages at ville få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke 
behov for udarbejdelse af en VVM - redegørelse. 
 
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøcenter Odense for at få 
en vurdering. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Malene Jozeffa Sørensen  
72 54 84 07  
maljs@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til 
Esbjerg Kommune 
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