
       

Danish Meat Company A/S          Skema til brug for screening (VVM-pligt)  
  

Dato: 20. december 2014 
Sagsbehandler:maljs/tasme 
J.nr.  

VVM Myndighed Miljøstyrelsen, C. F: Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen:  
 Slagteriets udvidelse i denne anmeldelse omfatter udvidelse af produktionskapaciteten til 10.000 slagtninger pr. uge. I dag slagtes 4.000 
svin/uge. Ved udvidelse af produktionen vil slagtekapaciteten overstige 50 tons/dag, hvorfor slagteriet samtidig også bliver 
godkendelsespligtig, jf. godkendelsesbekendtgørelsens1 listepunkt 6.4 a) ”Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af 
slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag.  
Udvidelsen af produktionskapaciteten vil ikke medføre bygningsmæssige udvidelser eller udvidelser af driftstiden. Der vil udelukkende 
være tale om ekstra udnyttelse af virksomhedens eksisterende produktionsapparat.  

 

Navn og adresse på bygherre  
 Danish Meat Company, Vraa A/S, Nygade 5-7, 9670 Vrå, CVR nr. 34734496, P-nr. 
1018059041.  

 

Bygherres kontaktperson og telefonnr.  
 Produktionschef Bente Justesen, E-mail: bente.justesen@danishmeatcompany.dk.  
Mobil-nr.: 51 67 47 40  

 

Projektets placering  
 Matr. nr. 1an og 1xq, Nr. Vrå by, Vrå. Slagteriet er placeret i den nordlige del af Vrå 
centrum.  

 

Projektet berører følgende kommuner  
Hjørring 
Kommune 

 

Oversigtskort i målestok  
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Der skal et andet kort ind 
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Kortbilag i målestok 

 
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   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Der er ikke i forbindelse med udvidelsen af produktionskapaciteten behov for yderligere 
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areal. Virksomhedens nuværende areal udgør 1,41 ha. 
2. Er der andre ejere end Bygherre?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Det bebyggede areal udgør 6.354 m2 og ændres ikke ved projektet. Bygningsmassens 
volumen er ligeledes uændret.  
 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Der vil i forbindelse med udvidelse af produktionen ikke blive foretaget udvidelser eller 
ændringer af de eksisterende bygninger.  
 

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

    Der har hidtil været slagtet op til 4.000 svin/uge. Med udvidelsen af produktionen vil der 
fremadrettet blive slagtet op til 10.000 svin/uge.  
 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

    Projektet indebærer ikke strækningsanlæg.  
 

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

    Projektet indebærer ikke strækningsanlæg.  
 

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

    Der vil ikke være ændringer i bygningsmassen, og der vil derfor ikke være behov for 
anvendelse af naturressourcer til dette formål.  
Det fremtidige forbrug af naturgas til virksomhedens flamberingsovn forventes at være i 
størrelsesordenen 30.000 m3/år.  

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

    Der vil være et øget forbrug af vand i driftsfasen, når udvidelsen af produktionskapaciteten 
er gennemført. Med den ønskede udvidelse af produktionskapaciteten forventes et 
vandforbrug i størrelsesordenen 12.500 m3/år. Det øgede vandforbrug kan uden problemer 
dækkes af den nuværende forsyning. Vandforbruget pr. slagtet svin vil blive reduceret med 
produktionsudvidelsen, fordi der med udvidelsen vil blive slagtet flere svin pr. dag, uden at 
der samtidig ændres på rengøringens omfang eller frekvens.  
 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

    Se punkt 9.  
 

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

    Kilder til affaldsproduktion vil være de samme som for den nuværende produktion. 
Mængderne af de enkelte affaldsfraktioner forøges.  
Affaldsproduktionen vil hovedsagligt bestå af biologisk materiale fra slagtningen af svin. 
Mængderne af de enkelte affaldsfraktioner vil stige forholdsmæssigt svarende til det øgede 
antal slagtede svin.  
Der vil desuden være en mindre mængde farligt affald i form af bl.a. spildolie. Mængden af 
farligt affald forventes uændret i forhold til den nuværende produktion.  
Jf. meddelt ”Tilladelse til afledning af spildevand til offentlig kloak, Danish Meat Company 
Vraa A/S. Hjørring Kommune. 12.03.2013” er der givet tilladelse til afledning af op til 300 
m3 processpildevand/døgn og højest 60.000 m3 processpildevand pr. kalenderår (1. januar 
– 31. december).  

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

    Virksomheden har i marts 2013 fået meddelt tilladelse til afledning af spildevand til offentlig 
kloak. Tilladelsen omfatter afledning af spildevand fra en produktion med slagtning af op til 
10.000 svin/uge og er således forberedt til udvidelse af produktionskapaciteten.  
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13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

    Virksomheden har fået gennemført ajourført støjkortlægning, der viser, at der skal gennem-
føres støjdæmpning for at efterleve vejledende støjgrænseværdier. De støjdæmpende 
foranstaltninger gennemføres, før produktionen udvides.  
Der vil være øget trafikal belastning som følge af udvidelse af produktionskapaciteten. Den 
øgede trafikbelastning vil være i form af til- og frakørsel med varer og personbiler med 
personale.  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

    Virksomheden har den 14. november 2013 fået foretaget akkrediterede emissionsmålinger 
på afkast fra flamberingsovn. Resultat af disse målinger viser, at de vejledende emissions-
grænseværdier overholdes med stor margin.  
 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

    Virksomheden har ingen anlæg, der vurderes at give anledning til vibrationsgener.  
 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

    Der er den 14. november 2013 gennemført akkrediterede emissionsmålinger på afkast fra 
virksomhedens flamberingsovn, som vurderes at være eneste kilde til støvemission. 
Resultat af denne emissionsmåling viser, at vejledende grænseværdi for emission af støv 
er overholdt med stor margin. Der foregår ingen aktiviteter på virksomheden, der vil give 
anledning til diffuse støvgener.  
 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

    Virksomheden har fået gennemført lugtemissionsmålinger to gange. Første emissionsmå-
linger er gennemført i november 2007. Resultat af disse lugtemissionsmålinger er 
afrapporteret i eurofins´ ”Rapport, Danish Meat Company A/S, Måling for emission af lugt. 
November 2007”. Seneste lugtemissionsmålinger er gennemført 14. november 2013 og er 
afrapporteret i ”FORCE Technology. Danish Meat Company A/S. Flamberingsovn. Måling 
af emissioner til luften. Præstationskontrol for partikler, CO, NOx og lugt. Akkrediteret 
rapport nr.: 5585-01. projekt nr.: 113-32287. Målinger udført i november 2013”. Der er 
foretaget  
OML-beregning på baggrund af de gennemførte lugtemissionsmålinger for at beregne 
virksomhedens bidrag af lugt til omgivelserne. Resultatet af OML-beregningen viser, at 
grænseværdien for bidrag til lugt i omgivelserne er overholdt under forudsætning af, at et 
afkast på virksomheden forhøjes. Afkastforhøjelse gennemføres, før produktionen udvides.  
 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

    Nødvendig arbejdslys retningsreguleres, så der ikke opstår gener i naboområder.  
 

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

    Slagteriet vil ikke være omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 nr. 14/12/2006 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, idet virksomhedens oplag af 
NH3 ikke overstiger tærskelværdien på 5 tons. Risikoen for uheld i forbindelse med 
anvendelse af ammoniak til køling ændres ikke med produktionsudvidelsen. Der anvendes 
ikke derudover stoffer i produktionen, der hver for sig eller tilsammen bevirker, at 
virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

    Der er tale om udvidelse af produktionskapaciteten på eksisterende aktivitet og indenfor 
eksisterende fysiske rammer.  
 

 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

    Virksomheden søger om dispensation i forhold til de vejledende støjgrænseværdiers dag-
periode, således at indlevering af svin kan ske i tidsrummet kl. 06.00-18.00. Virksomheden 
er omfattet af Løkken-Vrå Kommunes ”Lokalplan 1.4.6.0 for et industri/erhvervsområde i 
den nordlige del af Vrå. Maj 2006”. Lokalplan-afsnittet om vejadgang beskriver, at 
aflæsning af svin skal ske mellem 07.00 og 18.00. En sådan tidsmæssig begrænsning i en 
lokalplan har ingen retsvirkning, idet planloven ikke giver mulighed for den type 
vilkårssætning. Det er alene miljølovgivningen, herunder miljøgodkendelse efter kapitel 5, 
der kan foranledige vilkår om specifikke driftstider med videre. Hjørring Kommune har i mail 
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af 18. november 2013 udtalt, at ”Ønsker slagteriet ved fremtidig miljøgodkendelse 
dispensation (i forhold til støjgrænsers dagperiode) til at starte indleveringen af svin kl. 6, 
kræver dette således ikke en dispensation fra den gældende lokalplan.”  
 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

    Virksomheden er beliggende i erhvervsområde, omfattet af kommuneplanramme nr. 
400.3130.17, Erhvervsområde ved Jernbanegade og Nygade, Vrå jf. Kommuneplan 2009. 
Slagteriet er endvidere omfattet af en godkendt lokalplan, ”Lokalplan 1.4.6.0 for et 
industri/erhvervsområde i den nordlige del af Vrå, Løkken-Vrå Kommune. Maj 2006”.  
 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

     

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

    Nærmeste råstofområde ligger knap 2 km fra virksomheden, og der er ingen drikkevandsin-
teresser i området  
 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

    Nærmeste beskyttede naturtype er et vandløb, der ligger omkring 400 m sydvest for 
virksomheden. Endvidere er der en sø, beliggende ca. 500 m nordvest for virksomheden,  
 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

     

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

     

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

     

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

     

 
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: 
 

    Der er ingen Natura 2000 områder i umiddelbar nærhed af virksomheden. Nærmeste 
Natura 2000-område er beliggende ca. 12 km sydsydvest for virksomheden.  
Nærmeste beskyttede naturtype er et vandløb, der ligger omkring 400 m sydvest for 
virksomheden. Endvidere er der en sø, beliggende ca. 500 m nordvest for virksomheden.  
Der er endvidere beskyttet natur i form af fersk eng, mose, sø og overdrev, beliggende ca. 
600 m sydvest for virksomheden. Der er endvidere ikke registreret arter i området, der er 
omfattet af Habitatdirektivets bilag IV eller andre arter, der vurderes at blive påvirket af 
projektet.  
Virksomheden har ikke længere egen kedeldrift. Det eneste energianlæg, der findes på 
virksomheden er en naturgasfyret flamberingsovn. Både akkrediterede emissionsmålinger 
og OML-beregning viser, at der er begrænset emission fra denne aktivitet, og at 
påvirkningen på grund af afkastets højde vil være af lokal karakter og dermed ikke nå ud til 
beskyttede eller fredede områder.  

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

     Virksomheden har i marts 2013 fået meddelt tilladelse til afledning af spildevand til offentlig 
kloak. Tilladelsen omfatter afledning af spildevand fra en produktion med slagtning af op til 
10.000 svin/uge og er således forberedt til udvidelse af produktionskapaciteten.  
Virksomheden har fået gennemført ajourført støjkortlægning, der viser, at der skal gennem-
føres støjdæmpning for at efterleve vejledende støjgrænseværdier. De støjdæmpende 
foranstaltninger gennemføres, før produktionen udvides, således at de vejledende støj-
grænseværdier overholdes.  
Virksomheden har desuden fået suppleret kortlægning af luftemissioner fra virksomheden. 
Resultat af de seneste emissionsmålinger er sammen med tidligere gennemførte emissi-
onsmålinger anvendt til OML-beregning, der viser, at Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for bidrag til omgivelserne er overholdte under forudsætning af, at et afkast 
på virksomheden forhøjes. Afkastforhøjelse gennemføres, før produktionen udvides.  

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

    Slagteriet er beliggende centralt i Vrå by. Slagteriet er eksisterende og er i drift i dag. Med 
de tiltag, der gennemføres før udvidelse af produktionen, vurderes produktionsudvidelsen 
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ikke at give anledning til væsentlige gener for lokalbefolkningen. Der vil i praksis være tale 
om mindre forøgelse i antallet af transporter til og fra virksomheden.  
Til- og frakørsel til virksomheden sker i overensstemmelse med vedtaget lokalplan for 
området, hvorfor støjbelastningen i forbindelse hermed vurderes at være acceptabel.  
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33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   X Lige umiddelbart syd for virksomheden ligger værdifuldt kulturmiljø. Virksomhedens drift 
vurderes ikke at have indflydelse herpå.  
Der er ikke andre historiske, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk i 
nærheden af virksomheden.  

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

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

   X Eksisterende virksomhed er placeret i et erhvervsområde, omfattet af kommuneplanramme 
nr. 400.3130.17, Erhvervsområde ved Jernbanegade og Nygade, Vrå jf. Kommuneplan 
2009. Slagteriet er endvidere omfattet af en godkendt lokalplan, ”Lokalplan 1.4.6.0 for et 
industri/erhvervsområde i den nordlige del af Vrå, Løkken-Vrå Kommune. Maj 2006”.  
 

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

   X Den forøgede produktion vil øge den generelle luft- og lugtforurening i området minimalt. 
Desuden vil udvidelsen medføre øget mængde af spildevand. Dette afledes til offentligt 
renseanlæg med tilslutningstilladelse fra Hjørring Kommune.  
 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X Der er tale om en udvidelse af et eksisterende anlæg med de samme produktionsmetoder, 
som anvendes nu. Anlægget er placeret i et område, der er udlagt til erhverv. 
Miljøpåvirkningen vil kumulere med påvirkninger fra andre kilder fra landbrug, anden 
industri og andre anlæg, der emitterer forurenende stoffer til luften.  
 

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

    Uændret i forhold til nuværende forhold. Beregninger og målinger har vist, at efter gennem-
førelse af støjdæmpende foranstaltninger vil virksomheden i den fremtidige situation kunne 
overholde vejledende grænseværdier for støj. OML-beregninger lavet på baggrund af 
gennemførte emissionsmålinger viser, at efter gennemførelse af afkastforhøjelse vil 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for bidrag til omgivelserne være overholdte. 
Påvirkningerne i nærområdet vurderes derfor at være uvæsentlige.  
 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Uændret i forhold til nuværende forhold. Påvirkningen er begrænset til nærområdet og 
dermed til en begrænset personskare, som vil kunne opleve gener i form af lugt og støj.  
 

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 Forureningstyperne vil være de samme som ved den nuværende produktion.  
 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X Aktiviteter og processer knyttet til anlægget er kendte teknologier, som anvendes på 
anlægget på nuværende tidspunkt. Der anvendes forebyggende processer og teknologier 
til at begrænse forurening. Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at have en kompleks 
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interaktion.  
 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X Forureningstyperne vil være kontinuerlige i driftstiden. Miljøpåvirkningerne håndteres via 
driftsvilkår i miljøgodkendelsen.  
 

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

    Miljøpåvirkninger som følge af lugt og støj er umiddelbart reversible. Miljøpåvirkningen som 
følge af øget spildevandsmængde til det offentlige renseanlæg er håndteret og vurderet i 
tilslutningstilladelsen fra Hjørring Kommune. Der vurderes ikke at være varige påvirkninger 
af miljøet.  
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Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

    Miljøstyrelsen vurderer, at projektet ikke er VVM pligtigt, idet der er tale om en udvidelse i 
allerede eksisterende bygninger, og der er lavet forureningsbegrænsninger i forholdet til 
den nuværende produktion. 

 
 
 
Dato: 20. december 2013   Sagsbehandler: Malene Jozeffa Sørensen 


