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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 be-
kendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, 
bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke 
miljøet væsentligt, kun kan realiseres med baggrund i en såkaldt VVM-redegørelse.

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om 
projektets realisering. 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det videre arbejde. Det kan fx være idéer til, hvilke miljø-
påvirkninger, der skal tillægges særlig vægt, og forslag om alternativer, der skal belyses. 

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 offentlig 
debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til 
kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde udarbejdes 
dokumenterne imidlertid af Miljøstyrelsen, idet bekendtgørelsen fastslår, at opgaven flytter til Miljøministeriet, når det drejer sig 
om et anlæg, hvor staten er godkendende myndighed.
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omkring 300 ansatte, hvoraf en del vil arbejde i 
administrationen, da divisionens hovedkontor 
også flyttes til Holsted.

Varmeforsyningen udgøres af naturgas.

Omgivelserne

Virksomheden planlægges etableret på adressen 
som pt. er benævnt Mariegårdsvej 2, Holsted i 
Vejen Kommune. Beliggenheden fremgår af kortet 
figur 1.
Det samlede grundareal er ca. 90.000 m2. Arealet 
grænser op til den nuværende Energivej, mens 
Mariegårdsvej nedlægges indenfor arealet og 
bibeholdes udenfor matriklen som adgangsvej til 
mark og engareal øst for virksomheden. 

Arealet er beliggende nord for Esbjergmotorvejen 
og er delvis omfattet af eksisterende lokalplaner 
nr. 181 og nr. 32 fra Vejen Kommune. Lokalplan nr. 
32 åbner mulighed for etablering af fødevarevirk-
somhed. Denne mulighed fremgår ikke af lokalplan 
nr. 181. En del af området er udenfor eksisterende 
erhvervsområde og således ikke omfattet af gæl-
dende planlægning. 

Arealet grænser mod nord op til lokalplanlagt 
område, hvor der er mulighed for opførelse af et 
biogasanlæg (lokalplan nr. 222). Syd for virksomhe-
den er der eksisterende erhvervsområde.

Mod øst grænser arealet op til et engareal, som er 
beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens § 3. 
Dette areal afgræsses på nuværende tidspunkt af 
kreaturer. Der er et tilsvarende beskyttet engareal 
vest for Grindstedvej. Det nærmeste internationale 
beskyttede naturområde udgøres af Holsted Å, 
som, som løber ca. 1,5 km syd for virksomhedens 
areal. Holsted Å løber ud i Vadehavet som også er 
at internationale beskyttede naturområde. 

Beskyttede naturtyper fremgår af figur 2.

Projektet

Danish Crown Oksekødsdivisionen ønsker at 
etablere et nyt kreaturslagteri i Holsted. Det nye 
slagteri skal erstatte flere ældre og utidssvarende 
kreaturslagterier og forædlingsvirksomheder, 
der nedlægges. Baggrunden er en omfattende 
modernisering af produktionsapparatet og derfor 
planlægges kreaturslagterierne i Tønder og Holste-
bro, talgsmelteriet i Holstebro samt udbenings- og 
detailpakkerierne i Skjern og Fårvang nedlagt. 
Oksekødsdivisionens hovedkontor vil ligeledes 
blive overflyttet fra Herning til Holsted, når det nye 
slagteri er etableret.

Miljøstyrelsen Odense har truffet afgørelse om, 
at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen 
Odense kan afgøre om projektet kan gennemføres, 
skal der derfor udarbejdes et kommuneplantillæg 
med tilhørende VVM-redegørelse samt en miljø-
godkendelse for slagteriet. Miljøgodkendelse og 
kommuneplantillæg udarbejdes af Miljøstyrelsen 
Odense, mens VVM-redegørelsen udarbejdes af 
Miljøstyrelsen Odense i samarbejde med Danish 
Crown

Danish Crown Holsted

Slagteriet der vil blive etableret vil have en stald-
kapacitet på 300 kreaturer og en slagtekapacitet 
på 4500 kreaturer pr. uge. Derudover vil der være 
aktiviteter som opskæring, udbening, hakning og 
detailpakning af oksekød med tilhørende køling.

I tilknytning til slagteriet vil der desuden etableres 
kallunrensning og -kogning, samt talgsmelteri. 
Øvrige tilknyttede aktiviteter er forrensning af 
spildevandet, nedsivningsanlæg til overfladevand, 
vaskehal til lastbiler samt kedelcentral, værksted 
og særskilt velfærdsbygning til chauffører. Affalds-, 
spildevands- og slamhåndtering er planlagt til at 
foregå indendørs.

Slagtningen foregår i 1 skift, mens øvrige aktivi-
teter kører i 2- 3 skift. Den nye virksomhed vil få 

Projektet
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Figur 1: 
Oversigtskort - placering af 
det planlagte slagteri 

Figur 2: 
Beskyttede naturtyper.
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De enkelte parametre er indgået med forskellig 
vægt i analysen. Ved valget af lokaliteten i Holsted 
har især afstanden til nabobeboelse og placerin-
gen i forhold til kreaturtæthed haft betydning.

Arealets størrelse og afstanden til naboer har haft 
betydning, da det er vigtigt for Danish Crown, 
at forebygge miljøgener. Samtidig betyder den 
valgte lokalitets størrelse og beliggenhed, at ram-
merne er fleksible, hvilket øger muligheden for at 
imødekomme nuværende og kommende kunde- 
og miljømyndighedskrav med de nødvendige 
ændringer, udvidelser og tilpasninger. 

Kreaturernes fordeling i oplandet er vigtig, fordi 
det er et ønske at transportafstanden bliver så kort 
som muligt. Den nordlige del af Jylland betjenes af 
DC Ålborg, mens oplandet for levering af kreaturer 
til det nye kreaturslagteri er området syd for en 
linje fra Thyborøn til Århus samt hele Fyn og Sjæl-
land. Holsted er markeret på nedenstående kort, 
som viser slagtekreaturernes fordeling og tæthed 
i Jylland. 

Udslagsgivende for valget af arealet i Holsted, har 
også været muligheden for lokalisering af vindmøl-
ler. Vindmøllerne fordi, disse på lang sigt vil give 
en væsentlig driftsmæssig energibesparelse. 

Proces- og planer vedrørende vindmøller kø-
rer særskilt i tilknytning til en Helhedsplan for 
vindmøller i Vejen Kommune og er derfor ikke for 
nuværende en del af dette projekt.

I forbindelse med planlægning af det nye slagteri har Danish Crown gennemført en analyse af den mest 
hensigtsmæssige placering af virksomheden. Analysen har fra starten omfattet arealer i 16 jyske kommu-
ner. I analysen er blandt andet indgået:

Baggrund for lokalisering

•  Afstand til nabobeboelse, med henblik på at forebygge miljøgener. 
•  Kreaturernes fordeling i landet og dermed transporttiden samt transportomkostningerne.
•  Mulighederne for egen vandforsyning.
•  Mulighederne for afledning af spildevand.
•  Trafikale forhold, herunder nem adgang til det overordnede vejnet.
•  Placering i forhold til blivende fabrikker i Aalborg og Sdr. Felding
•  Placering i forhold til transport for medarbejdere
•  Omkostningsniveauet for forsyning af energi, vand og spildevand.
•  Muligheden for forsyning med naturgas. 
•  Muligheden for at opstille vindmøller til direkte elforsyning.

Figur 3. 
Antal kreaturer indenfor 
et areal på 2x2 km. 
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Da etableringen af slagteriet sker med henblik på 
at nedlægge flere ældre og utidssvarende slagte-
rier vurderes det, at det totalt set betyder, at der 
opnås mere optimale driftsbetingelser og dermed 
en mindre miljøbelastning pr slagtet kreatur.
For området hvor slagteriet etableres vil der 
imidlertid lokalt ske en øget påvirkning af omgi-
velserne. 

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesom-
råder (Natura 2000) ligger i luftlinie ca 1,5 km fra 
slagteriet. Det er habitatområde nr. 79 og Natura 
2000 område nr. 90 Sneum Å og Holsted Å. Holsted 
Å munder ud i Vadehavet som ligeledes er et in-
ternationalt habitatområde. Ifølge bekendtgørelse 
om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter skal projektets virkning på ovennævnte 
områder vurderes forud for, at en godkendelse kan 
gives. VVM-redegørelsen vil indeholde en vurde-
ring af alle relevante naturbeskyttelsesområder 
samt en vurdering af projektets påvirkning af arter 
som er listet i bilag IV til EU’s Habitatdirektiv (bilag 
IV-arter).

De primære miljøpåvirkninger fra slagteridrift og 
kødforædling er erfaringsmæssigt spildevandspro-
duktion, lugt og støj. Desuden forbruges ressour-
cerne energi og vand. Danish Crown Holsted vil 
ikke blive omfattet af reglerne i risikobekendtgø-
relsen, da der ikke vil være væsentlige mængder af 
risikostoffer på virksomheden.

Spilde- og overfladevand

Overfladevand ønskes håndteret på egen grund, 
idet dele af arealet er velegnet til nedsivning. Alle 
anlæg til opbevaring af råvarer, hjælpestoffer og 
restprodukter vil blive indrettet med henblik på at 
minimere risikoen for udslip til jord og grundvand.
 
Spildevand for-renses og ledes til det offentlige 
renseanlæg i Holsted, som udleder til Holsted Å. 

Etablering af slagteriet betyder, at det offentlige 
renseanlæg får en væsentlig øget spildvands-
mængde. Vejen Kommune og Vejen Forsyning er 
ansvarlige for at finde løsninger på at kunne hånd-
tere denne spildvandsmængde. Påvirkningerne af 
naturområderne fra den øgede spildevandsmæng-
de fra Danish Crown vil blive undersøgt nærmere i 
den kommende VVM-redegørelse.

Emission til luft

Der vil forekomme lugt fra slagteriets aktiviteter. 
Erfaringsmæssigt vil de primære kilder til lugt være 
affaldshåndtering, spildevandsrensning, kallun-
rensning, og fedtsmelteriet. Lugt fra disse kilder 
vil skulle håndteres, så de gældende miljøkrav til 
lugt kan overholdes. Lugtgenerne vil så vidt muligt 
forebygges ved indkapsling af betydende lugtkil-
der, samt ved indførelse af procedurer for rengø-
ring og regelmæssig afhentning af slagteaffald. 
Lugtkilderne vil blive medtaget i VVM-redegø-
relsen, hvor der bl.a. vil blive foretaget en spred-
ningsmeteorologisk beregning til fastlæggelse af 
nødvendige skorstenshøjder.

Herunder vil også blive set på påvirkningerne fra 
virksomhedens øvrige emissioner f.eks. NOx og 
CO2 i forhold til miljøet.

Støj

Støj vil primært forekomme fra trafik til og fra samt 
internt på virksomheden, fra vaskepladsen samt 
fra køle- og ventilationsanlæg. Støj forebygges 
ved etablering af passende støjafskærmning, samt 
ved at stille konkrete støjkrav til leverandører af 
maskinel. 

Der vil i anlægsfasen desuden kunne påregnes støj 
fra anlægsarbejdet.

I VVM-redegørelsen vil den fremtidige støj fra 
Danish Crown Holsted blive kortlagt og vurderet, 
herunder vil støj som følge af både drift og trafik 

Miljøpåvirkninger
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indgå.

Trafikbelastning/Trafikale forhold

Der forventes trafik af ca. 100 lastbiler og 200 
personbiler til og fra virksomheden i døgnet. På 
baggrund af lastbiltrafikkens omfang har Vejen 
Kommune vurderet, at det vil være mest hen-
sigtsmæssigt for trafikafviklingen, at etablere en 
ny rundkørsel, som blandt andet skal servicere 
lastbiltrafikken til og fra slagteriet. Al tung trafik vil 
derfor ledes via den nye rundkørsel på Grindsted-
vej nord om bygningen, og der er lagt vægt på at 
adskille persontransport fra den tunge trafik. Per-
sonbiltransport benytter således den eksisterende 
rundkørsel tættere på motorvejen. Konsekvenser-
ne af den øgede trafik skal undersøges nærmere 
ved den kommende VVM vurdering.

Visuel påvirkning

Den visuelle ændring i omgivelserne bliver 
markant, idet området på nuværende tidspunkt 
er ubebygget. Det totale bebyggede areal bliver 
ca. 18.500 m2. Den endelige grundstørrelse bliver 
omkring 90.000 m2. Der vil blive foretaget mindre 
terrænreguleringer i forbindelse med byggeriet. 
Udover skorstene vil bygningshøjden varierer mel-
lem 8 og 13 meter over terræn. 

Bygningens orientering på grunden, er blandt 
andet, bestemt af et ønske om, at bygningsmassen 
skal fungere som visuel skærm og støjafskærmning 
for den tunge trafik relateret til produktionen, her-
under af- og pålæsning af kreaturer og varer. 
I VVM-redegørelsen vil der blive foretaget en 
visualisering, som vil vise slagteriets placeringer og 
udseende som en del af omgivelser.

Energi- og vandforbrug

Der vil være energi- og vandforbrug ved drift af 
virksomheden. Begge dele søges minimeret ved 
anvendelse af renere teknologi i det omfang det 
ikke influerer på hygiejnemæssige krav. Forsy-
ningsmulighederne og konsekvenserne heraf 
undersøges nærmere ved den kommende VVM-
redegørelse.

Bedst tilgængelig teknologi

Generelt om projektet kan siges, at Danish Crowns 
målsætning er at inddrage relevante fagpersoner 
og myndigheder for at leve op til gældende regler 
og forholde sig aktivt til relevante BAT Noter (Best 
available technology). Det er målsætningen for det 
nye byggeri, at alle relevante BAT-anbefalinger skal 
implementeres. Forudsigelige, kommende BAT-
anbefalinger implementeres så vidt det er muligt.

Figur 4: 
Facade mod Nord
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Idéer og forslag
 
Til brug for det videre arbejde med at vurdere 
virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen 
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 13. december 2011. 

Idéer og forslag skal sendes til: 

Miljøstyrelsen Odense 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5250 Odense SØ 

Telefon: 72 54 40 00 
E-mail: ode@mst.dk 

Husk at angive din postadresse. 

Yderligere oplysninger om VVM-redegørelsen og 
myndighedsbehandlingen kan fås ved henven-
delse til Miljøstyrelsen Odense. 

Det videre forløb
 
Når idéfasen er afsluttet sammenfatter Miljøsty-
relsen Odense de indkomne forslag i et notat, 
der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre 
arbejde. 

Miljøstyrelsen Odense vil i samarbejde med Da-
nish Crown udarbejde en VVM-redegørelse, som 
beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne ved 
slagteriets etablering og efterfølgende drift. I re-
degørelsen vil der blandt andet blive vurderet, om 
virksomheden kan medføre væsentlige påvirknin-
ger af miljøet fra fx spildevand og virksomhedens 
støjbidrag, og om projektet vil medføre væsentlige 
påvirkninger af omkringliggende natur. 

Virksomhedens etablering skal også godkendes ef-
ter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodken-
delse). Miljøgodkendelsen vil regulere indretning 
og drift af virksomheden. Udkast til miljøgodken-
delse vil indgå i VVM-redegørelsen. 

Forslag til kommuneplantillæg, som Miljøstyrelsen 
Odense udarbejder, vil sammen med VVM-redegø-
relsen og udkast til miljøgodkendelse blive sendt i 
offentlig høring i otte uger. Her bliver der igen mu-
lighed for at sende bemærkninger og indsigelser 
til Miljøstyrelsen. Først derefter kan Miljøstyrelsen 
tage stilling til projektet og beslutte, om planerne 
skal vedtages og tilladelserne gives.

Den videre proces



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen Odense
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ
www.mst.dk

Idéer og forslag 
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen 
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 13. december 2011. 

Idéer og forslag skal sendes til: 

Miljøstyrelsen Odense 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5250 Odense SØ 

Telefon: 72 54 40 00 
E-mail: ode@mst.dk 


