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Notat om VVM-screening af udvidelse produktion på Slagtergården St. Lihme A/S.  

Bygherre Slagtergården St. Lihme A/S 

Anlæg Udvidelse af produktionen 

Kommune Vejle 

Placering St. Lihme Møllevej 13, St. Lihme, 7183 Randbøl 

 

Indledning 

Slagtergården i st. Lihme, St. Lihme Møllevej 12, St. Lihme, 7183 Randbøl har den 4. juli 2008 søgt 
om miljøgodkendelse til udvidelse af deres produktion.  

Slagterigården ønsker at udvide produktionen fra de nuværende 50 tons slagtekroppe pr. dag til 90 
tons kroppe pr. dag. En sådan udvidelse medfører, at virksomheden vil blive miljøreguleret vha. en 
miljøgodkendelse fra Miljøcenter Odense og ikke som hidtil med almindelig miljøregulering af Vejle 
Kommune. 
En produktionsudvidelse vil udover en miljøgodkendelse, der omfatter hele virksomheden, også 
medfører en vurdering af virksomhedens påvirkning af miljøet, VVM, efter § 2 i bekendtgørelse nr. 
1335 af 6. december 2006 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning.  

En revideret ansøgning af 9. marts 2009 er fremsendt, hvor støj- og lugt/luft beregninger indgår. 
 
I forbindelse med udvidelsen, vil der ske en tilbygning af produktionsanlægget. Der er tale om en 
udvidelse af kølerummet med ca. 289 m2, der vil desuden blive fortaget mindre ændringer af aflæs-
serampe og silo til slagteraffald. 
 
Produktionsudvidelsen gennemføres ved at forøge hastigheden på slagterkæden samt tilknytte 
delprocesser. 
 
 
 



   

 
 
 
 

Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemfø-
res 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-bekendtgørelsens bilag 2 og at 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 bi-
lag 3. 

 
VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske fremstilling 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 miljøpåvirk-
ning. Skema 2 kan opfattes som en konklusion af væsentligheden af de miljøpåvirkninger, der er 
fundet i skema 1. 
 

VVM-screening af projektet 
 
Slagtergården St. Lihme A/S er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 7if, Som nævnt ovenfor, er anlæg 
og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væ-
sentligt. 
 
 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vurderes 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 

 
Bemærkninger 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  X  
b. Kumulation med andre projekter X  Den øvrige del af virksomheden  
c. Anvendelsen af naturressourcer  X  
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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 Bemærkninger 

 

d. Affaldsproduktion X   
e. Forurening og gener X  Støj, lugt, luft og spildevand 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

 x  

2. Projektets placering. Den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  X  
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 X  

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på:  

 X  

1. Vådområder/vandområder  X  
2. Kystområder  X  
3. Skovområder  X  
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

X  

5. Vadehavsområdet  X  
6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og -
habitatområder 

 
 

X 

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

X 

 

8.  Tætbefolkede områder  X  
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

X  

 

Kommentarer til skema 1: 
 
1C: Kumulation med andre projekter 
Ved vurderingen af miljøpåvirkningen fra virksomheden skal der tages hensyn til samspillet med 
den eksisterende del af virksomheden. 
 
Det er Miljøcenter Odenses vurdering, at udvidelsen med ca. 289 m2 kølerum, samt mindre æn-
dringer af aflæsserampe og en silo til slagteaffald ikke vil betyde ændrede krav i forholdet til den 
miljøgodkendelse som er under udarbejdelse i forhold til de krav som virksomheden har på nuvæ-
rende tidspunkt.  
 
1d: Affaldsproduktion 
Den ansøgte produktionsudvidelse vil betyde en øget affaldsmængde, herunder affald i form af 
animalske biprodukter, konfiskat (destruktionsaffald), mave/tarmindhold, hår, blod og gødningsstof-
fer. De animalske biprodukter vil blive afsat til DAKA. De øvrige affaldsprodukter vil blive bortskaffet 
til destruktionsanstalt. 

 3



   

 
På baggrund af det oplyste, er det Miljøcenter Odense´s vurdering, at den øgede affaldsmængde 
kan håndteres med det nuværende system, uden at det vil give væsentlige miljøpåvirkninger.  
 
 
1e: Støj, lugt, luft og spildevand 
 
Støj: Virksomheden har i december 2008, fået udarbejdet en støjrapport af NIRAS, denne rapport 
viser, at virksomheden på nuværende tidspunkt  ikke overholder sine støjgrænser i et enkelt punkt 
i natperioden. 
 
Ved den planlagte udvidelse påtænker virksomheden at opføre en 3 meter høj støjskærm langs 
virksomhedens skel. Dette vil ifølge NIRAS sænke støjen i punktet til de vejledende støjgrænser, 
som Miljøcenter Odense forventer at fastsætte i den kommende godkendelse. 
 
Lugt: Virksomheden har i februar 2009 fået udarbejdet en lugtrapport af NIRAS. Denne rapport 
viser, at der er en overskridelse af lugtgrænserne i en omkreds på ca. 225 m fra virksomheden, 
her måles 10-14 LE//m3, i den nærmeste byzone ca. 700 m fra virksomheden er der beregnet en 
lugt på ca. 1 LE/m3. 
 
På baggrund af ovennævnte kortlægning har virksomheden truffet beslutning om at forhøje afkastet 
fra 10 m til 13 m. 
 
Dette kan i henhold til kortlægningen sikre, at de forventede kommende lugtkrav i godkendelsen 
overholdes ved den ansøgte produktionsudvidelse. 
 
Luft: Der er fortaget OML-beregninger af lugt og NOx (energianlæg). I rapporten konkluderes at 
virksomheden, med en stor margen overholder de forventede B-værdien for NOx. 
 
Spildevand: Som følge af produktionsudvidelsen er der behov for at aflede en større mæng-
de spildevand (både vand og stof) til offentligt kloaksystem. Der vil fortsat ske en forrensning af 
spildevandet på virksomheden inden afledning og den forøgede mængde kan afledes til kommunalt 
renseanlæg indenfor anlæggets godkendte kapacitet. Der er samtidigt med denne ansøgning frem-
sendt ansøgning til Vejle Kommune omkring revision af gældende afledningstilladelse. 
 
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  
Vurderes det fortsat, jf. ja´erne fra skema 1, at an-
lægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i 
relation til påvirkningens:  

 
1c 

 
1e 

 
1.f 

• 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 

 

Sammenfatning og konklusion 
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VVM-screeningens formål er at afklare, om: ”…….anlægget på grund af dets art, dimensioner eller 
placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.” 
 
På baggrund af betragtningerne ovenfor finder Miljøcenter Odense, at ændringerne i produktionen 
og driftstid på Slagtergården St. Lihme A/S ikke kan antages at ville få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Der er således ikke behov for udarbejdelse af kommuneplanretningslinier og VVM-
redegørelse. 
 
De eventuelle forureningsmæssige overskridelser, vil blive reguleret ned til de vejledende grænser i 
den kommende miljøgodkendelse, der skal være gældende inden selve udvidelsen kan tages i drift. 
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger ændres. Bygherre kan i 
tvivlstilfælde kontakte miljøcenter Odense for at få en vurdering. 
 
 
 
Sagens akter: 
Ansøgning om produktionsudvidelse af 9. marts 2009, med tilhørende bilag 
Brev fra Vejle Kommune 2. april 2009 
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