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Hvad er VVM 
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 
fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private an-
lægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1335 af 6. 
december 2006. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne på-
virke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig de-
bat og for den endelige beslutning om projektets realisering.  
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. 
Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag 
om alternativer. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger 
på: 
 

- mennesker, fauna og flora 
- jordbund, vand, luft, klima og landskab 
- materielle goder og kulturarv, og 
- samspillet mellem disse faktorer 

 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan 
danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gen-
nemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 
 
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbe-
styrelsen. I nogle tilfælde varetager miljøministeriets lokale miljøcenter imidlertid opgaven. Det 
gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden 
lovgivning eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. 
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Forøget oplagring af planteværnsmidler i lagerhotel i Vamdrup 

Projektet 
 
For at imødekomme et 
øget antal kundefore-
spørgsler på opbevaring 
af bl.a. planteværnsmidler 
og farver ønsker virksom-
heden H. Daugaard A/S 
at foretage en udvidelse 
af det eksisterende og 
godkendte oplag af miljø-
farlige stoffer på virksom-
hedens lagerhotel i Vam-
drup.  
 
H. Daugaard A/S er om-
fattet af risikobekendtgø-
relsen om kontrol med ri-
sikoen for større uheld 
med farlige stoffer. Virk-
somheden er miljøgod-
kendt af Vejle Amt i 2004 
som en § 5 (kolonne-3) 
virksomhed.  
 
Virksomheden er således 
omfattet af Bilag 1, nr. 25 
i VVM bekendtgørelsen 
som betyder at større 
ændringer i oplaget med-
fører, at der skal udarbej-
des et kommuneplantillæg 
med tilhørende VVM-
redegørelse. Udvidelsen 
kræver samtidig en ny 
miljøgodkendelse og sik-
kerhedsrapport. 
 
Der er ikke planlagt fysi-
ske ændringer af lageret i 
forbindelse med det øget 
oplag. 
 

H. Daugaard A/S 
H. Daugaard A/S er en 
lager- og distributionsvirk-
somhed med hovedsæde 
i Kolding. Virksomheden 
er indehaver af et lager-
hotel i Vamdrup 16 km 
sydvest for Kolding med 
adresse på: 
H. Daugaard 
Lagerhotel 
Bavnevej 13 
6580 Vamdrup.  
 

 
Lagerhotellet 
Lagerets størrelse er 
samlet på 16.500 m

2
 og 

har siden 1998 opbevaret 
kemiprodukter til landbrug 
og industri. Virksomheden 
har en biaktivitet med to-
ning af maling. Der fore-
ligger en separat miljø-
godkendelse hertil.  
 

 
 
Lageret fungerer som la-
gerhotel for flere produ-
center primært inden for 
den agrokemiske industri. 
Mange af disse produkter 
er klassificeret i henhold 
til Miljøministeriets mærk-
ningsregler og er omfattet 
af bekendtgørelsen om ri-
siko for større uheld.  
 
Plantebeskyttelsesmidler 
udgør en stor del af opla-
get og som følge af pro-
dukternes indhold af mil-
jøfarlige – for enkelte stof-
fer – giftige indholdsstof-
fer kan disse udgøre en 
fare for mennesker og 
miljø. 
 
Ud over kemikalier opbe-
varer lageret i Vamdrup 
stykgods og stålrør. Vare-
hotellet opbevarer ikke 
radioaktive, smittefarlige 
stoffer og eksplosiver så-
som nytårskrudt, patroner 
eller lignende. 
 

 
 
 
 
 

 
Området  
Lageret ligger i den syd-
østlige udkant af et er-
hvervsområde i Vamdrup,  
hvor der i forvejen er in-
dustri, lagre, autoværk-
steder og servicevirksom-
heder. Lageret er placeret 
ca. 100 meter fra den 
nærmeste sammenhæn-
gende bebyggelse som 
ligger på hhv. Mosevæn-
get og Ahornvej i Vam-
drup syd for virksomhe-
den. Nordøst for matriklen 
findes virksomheden 
ISOVER som fremstiller 
isoleringsmaterialer. Om-
råderne nord og øst for 
lageret er åbne marker. 
Der er ca. 1 km til Vam-
drup bycentrum. 
 

Kommuneplanen 
Området nord for Bavne-
vej, som inkluderer virk-
somheden, er omfattet af 
kommuneplanens rammer 
for lokalplanlægning ’Lo-
kalplan nr. 23 af 30-11-
1989, der tillader er-
hvervsformål såsom indu-
stri-, lager- og værksteds-
virksomhed med fortrins-
anvendelse til virksomhed 
med relation til jernbane-
nettet. 
 

Nuværende planvilkår 
Lokalplansvilkår for områ-
det foreskriver, at det 
udendørs støjniveau ikke 
må overstige 70 dB (A) og 
må samtidig ikke påføre 
det syd-for liggende bo-
ligområde større støjbe-
lastning end angivet i mil-
jøstyrelsens vejledning for 
områder for åben og lav 
boligbebyggelse. Endvide-
re gælder det, at området 
nord for Havnevej ikke må 
anvendes til opførelse el-
ler indretning af boliger. 
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Naturbeskyttelse 
Området omkring virk-
somheden er ikke udlagt 
til Natura 2000 områder 
og ej heller er der natur- 
og vildtreservater samt 
arealer med fredninger i 
nærheden af matriklen. 
Der pågår ingen natur-
overvågninger i området 
og der er ingen skov og 
fortidsbeskyttelseslinjer. 
 
Derimod findes 2 åer som 
ligger hhv. 800 meter nord 
for og 400 meter syd for 
matriklen. Disse er be-
skyttede vandløb med 
åbeskyttelseslinjer nord 
(800 meter) og syd (400 
meter bag beboelsesom-
råde) for matriklen. Lige-
ledes er der en naturbe-
skyttet sø beliggende ca. 
400 meter nord for matrik-
len. 
 
Området har generel drik-
kevandsinteresse. 
 
Billeder er hhv. topogra-
fisk kortudsnit over virk-
somheden set i forhold til 
Vamdrup by samt et luft-
foto af lageret med fokus-
fokus på nærområdet. 
 
Den røde cirkel angiver 
virksomheden.
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Miljøpåvirkninger 
 
Der foregår ingen produk-
tion på virksomheden ud-
over toning af maling, 
som foranlediger en min-
dre emission af flygtige 
organiske forbindelser 
(VOC). Der er separat mil-
jøgodkendelse til denne 
biaktivitet og virksomhe-
den overholder kravene til 
udslip af VOC. 
 
VVM-redegørelsen vil un-
dersøge og beskrive pro-
jektets indflydelse på det 
lokale nærområde. 
 

Risiko 
Det anses, at den største 
miljøfare ved meroplaget 
af produkter i lageret er 
direkte forbundet med ri-
siko i forbindelse med en 
eventuel brand på lageret. 
Virksomheden har allere-
de foretaget omfattende 
forholdsregler til mindsk-
ning af omfang og skader 
i tilfælde af brand. Alle 
celler er brandsektioner 
der er godkendt til opbe-
varing af brandfarlige væ-
sker og alle celler har di-
rekte udgang til det fri iht. 
reglerne vedr. oplag af 
brandfarlige væsker. Der 
er 5 cm kanter rundt inden 
i hele lagerhalen for op-
stemning af brandsluk-
ningsvand.  
 
I forbindelse med VVM-
redegørelsen vil det blive 
vurderet om de eksiste-
rende foranstaltninger til 
mindskelse af risiko for 
brand og skade er til-
strækkelige i forhold til 
den det øget oplag af mil-
jø- og brandfarlige kemi-
kalier. 

Ligeledes vil det blive vur-
deret, om den øgede 
mængde af miljøfarlige 
stoffer vil have nogen ind-
flydelse på naboer og 
nærliggende områder i til-
fælde af brand – som lig-
ger ud over det allerede 
undersøgte. 
 

Sikkerhedsrapport 
Det er et krav, at der i for-
bindelse med VVM-
redegørelsen og en ny 
miljøgodkendelse vil blive 
forlangt en opdateret sik-
kerhedsrapport for virk-
somheden, som tager ud-
gangspunkt i de forøgede 
meroplag af miljø- og 
brandfarlige stoffer. 
 

Transport & Støj 
Der vurderes at der i for-
bindelse med det forøge-
de oplag af kemikaliepro-
dukter vil medføre en øg-
ning af lastbiltrafikken til- 
og fra virksomheden på 
10-12 leverancer mere 
per uge. Læsse- og los-
sepladsen for lastbilerne 
ligger væk fra Bavnevej 
og dermed væk fra bolig-
området. Resultatet af tid-
ligere støjmålingen viser 
at de fastsatte grænser 
for støj i Miljøgodkendel-
sen er overholdt. Der vil i 
forbindelse med VVM-
redegørelsen blive vurde-
ret om den øgede trafik-
mængde vil have nogen 
støjmæssig indflydelse på 
lokalområdet. 
 
VVM-redegørelsen vil li-
geledes vurdere eventuel-
le påvirkninger af trans-
port på de nærliggende 
områder og veje. 
 

Jord og grundvand 
Det øget oplag af plante-
værnsstoffer og farver for-
ventes ikke at påvirke 
hverken jord og grund-
vand.  
 
I VVM-redegørelsen vil 
der dog blive vurderet om 
opsamlingstank og afled-
ningskanaler for sluk-
ningsvand i tilfælde af 
brand er tilstrækkelige til 
at undgå overløb. Det vil 
også blive vurderet om 
der i værste tilfælde vil 
være fare for forurening af  
de nærliggende åsyste-
mer. 
 

Luftforurening 
Der forekommer ingen 
produktion på lageret. Der 
er emissioner fra toning af 
maling. Toningsaktiviteten 
øges ikke med det ansøg-
te projekt. Det vil blive 
vurderet om den forøget 
anvendelse af gaffeltruck 
og trafik med lastbiler vil 
have nogen miljøpåvirk-
ninger. 
 

Affald 
Der kan forekomme mere 
affald i forbindelse med 
meroplaget i form af folie, 
stropper og pap til embal-
lage. VVM-undersøgelsen 
vil indeholde en redegø-
relse for øget affald. 
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Den videre proces 
 
Til brug for det videre ar-
bejde med at vurdere 
virkningerne på miljøet, 
indkalder Miljøcenter 
Odense forslag og idéer til 
hvilke miljøforhold der 
skal fokuseres særligt på i 
VVM-redegørelsen. Vi 
skal have dine idéer og 
forslag skriftligt i et brev 
eller en e-mail senest den 
15. april 2009. 
 
Forslag og idéer skal 
sendes til: 
 
Miljøcenter Odense 
Ørbækvej 100 
5220 Odense SØ 
 
Tlf.: 7254 4500 
e-post: post@ode.mim.dk 
 
(husk at give Deres post-
adresse ved e-mail hen-
vendelse). 
Idéoplægget kan også 
ses på miljøcentrets 
hjemmeside 

www.ode.mim  eller re-
kvireres ved henvendelse 
til miljøcentret, som også 
kan give yderligere oplys-
ninger om ansøgningen 
om forøget oplag af farli-
ge stoffer på lageret i 
Vamdrup. 
 

Den videre proces 
Når idéfasen er afsluttet, 
sammenfatter Miljøcenter 
Odense de indkomne for-
slag i et notat, der fast-
lægger, hvad der skal 
indgå i det videre arbejde.  
 
Miljøcenter Odense vil i 
samarbejde med H. Dau-
gaard udarbejde et kom-
muneplantillæg med 
VVM-redegørelse, som 
beskriver og vurderer mil-

jøkonsekvenserne af det 
øget oplag af plante-
værnsstoffer. Redegørel-
sen vil blandt andet vurde-
re om udvidelsen vil med-
føre væsentlig ændringer  
på områdets risikoforhold. 
 
Forslag til kommune plan-
tillæg vil sammen med 
VVM-redegørelsen, ud-
kast til miljøgodkendelse 
mv. sendes i offentlig hø-
ring i otte uger. Her bliver 
der mulighed for at sende 
bemærkninger og indsi-
gelser til Miljøcenter 
Odense og Kolding Kom-
mune. Først derefter kan 
Miljøcenter Odense tage 
stilling til projektet og be-
slutte, om planerne skal 
vedtages og tilladelserne 
gives. 
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Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Odense 
Ørbækvej 100 
5220 Odense SØ 
 

Telefon 72 54 45 00 
post@ode.mim.dk 
www.ode.mim.dk 


