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1. INDLEDNING 
 
Slagteriet Brørup er beliggende i den vestlige del af Brørup By. Mod syd og 
nord grænser virksomheden op til boligområder, mod vest mod et markeds-
område og mod øst mod et område, der er udlagt til erhvervsformål. 
 
Slagteriet Brørup har med miljøgodkendelsen af 17. juli 2006 tilladelse til at 
slagte 13.000 svin. pr. uge. Virksomheden har den 29. august 2008 ind-
sendt en ansøgning om produktionsudvidelse fra 13.000 slagtesvin pr. uge 
til 19.000 slagtesvin pr. uge. Denne er løbende blevet revideret og virksom-
heden har den 12. februar 2009 fremsendt en revideret samlet ansøgning. 
 
Virksomheden meddeles med denne tillægsgodkendelse tilladelse til slagt-
ning af 19.000 svin pr. uge på en række vilkår. Produktionsudvidelsen vil 
finde sted ved en effektivisering af arbejdsgangen i to-holdskift i dag- og 
aftenperioder. Der vil således, udover rengøring, ikke fremover være drift i 
natperioden.  
 
Af arbejdsmiljømæssige hensyn foretages en udvidelse af slagtegangen på 
278 m2, hvorved det ved installering af maskiner for udtagning af mavesæk 
og tarme mm. gøres muligt at begrænse omfanget af tunge løft. Tilbygnin-
gen vil derudover give mere plads til den veterinære kontrol. 
 
Grundet produktionsudvidelsen udbygges det eksisterende forrenseanlæg 
med et flotationsanlæg. Den eksisterende bygning udbygges med ca. 110 
m2.  
 
De nuværende 6 staldafkast nedlægges og der etableres i stedet en 40 m 
høj skorsten som staldafkast. 
 
Det reviderede ansøgningsmateriale med relevante bilag kan ses i bilag A. 
 
Slagteriet Brørup er optaget på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen1. Miljøcenter 
Odense har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at produktionsud-
videlsen som den foreligger beskrevet, ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og 
derfor ikke er VVM-pligtigt. Dette blev meddelt ved screeningsafgørelse den 
4. marts 2009. 
 
De fastsatte grænseværdier for støj og lugt følger de vejledende grænser 
fra Miljøstyrelsen. Efter etablering af støj- og lugtreducerende tiltag vurderes 
grænserne at kunne overholdes, jf. ansøgningsmaterialet. 
 
Samlet vurderes det, at såfremt driften sker i overensstemmelse med miljø-
godkendelsen vil virksomheden kunne drives uden væsentlige gener for 
omgivelserne. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og i bilag A, virksomhedens ansøg-
ning om miljøgodkendelse, samt Miljøcenter Odenses notat vedr. ammo-
niakdeposition, godkender Miljøcenter Odense hermed produktionsudvidel-
sen på Slagteriet Brørup fra 13.000 slagtesvin pr. uge til 19.000 slagtesvin 
pr. uge. Produktionsudvidelsen indebær desuden at de eksisterende stald-
afkast nedlægges og der i stedet etableres et samlet staldafkast på 40 m. 
Desuden vil der ske en udbygning af det eksisterende renseanlæg med et 
flotationsanlæg. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godken-
delsens dato. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 

1. Nærværende godkendelse træder først i kraft, når det overfor myn-
digheden er sandsynliggjort at lugtvilkår 9 i nærværende godkendel-
se vil kunne overholdes ved en produktion på 19.000 slagtesvin pr. 
uge.  

 
2. Ved ikrafttrædelse af denne godkendelse ophæves vilkår 1, 7, 8 og 

16 i miljøgodkendelse af 17. juli 2006. 
 

 
Indretning og drift 

 
3. Der må maksimalt slagtes 19.000 svin pr. uge. Ugemaksimum må 

dog overskrides til 25.000 pr. uge enkelte uger om året i forbindelse 
med slagtning på maksimalt 6 lørdage, hvoraf 2 lørdage kan ændres 
til helligdage (hhv. 2. påskedag og 2. juledag) inden for et kalender-
år.  

 
4. Produktionen skal foregå i tidsrummet fra kl. 6 til 22. Rengøring tilla-

des om natten. Ligeledes tillades én transport til slagteriet inden for 
hver halve time i tidsrummet kl. 5 – 6. 

 
5. Vogne skal tørskrabes inden vask. Materiale fra tørskrab skal opbe-

vares i lukkede containere. 
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6. Der skal inden 3 måneder efter at denne godkendelse er meddelt 
udarbejdes en procedure for vask af biler for at sikre mindst mulig 
diffus lugt. Proceduren skal straks efter udarbejdelse sendes til Mil-
jøcenter Odense til orientering. 

 
7. Der skal være en af virksomheden ansat opsynsmand tilstede ved 

vask af biler, således at det sikres, at virksomhedens procedure for 
vask følges.  

 
8. Al transport med tunge køretøjer til og fra slagteriet skal foregå af 

den nyanlagte vej over markedspladsen. Der skal senest 3 måneder 
efter meddelelse af godkendelsen, etableres afspærring, således at 
transporter ikke kan komme ind på virksomhedens grund via Mar-
kedsvej 

 
 

Luftforurening 
 

Lugt 
 

9. Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag fra punktkilder 
på mere end 5 LE/m3 i boligområder og 10 LE/m3 i industriområder.  

 
10.  Skorsten til staldluft, svideovn og renseanlæg skal have følgende 

højder: 
 

Afkast  Højde 
Skorsten til staldluft 40 m 
Svideovn 17 m 
Renseanlæg 8 m 

 
 
Spildvand 

 
11. Sanitært spildevand, processpildevand, overfladevand og afløb fra 

vaskeplads skal efter aftale med Vejen Kommune ledes til det kom-
munale renseanlæg. 

 
12. Der må udover spildevand i udskillere og forrenseanlæg ikke ske 

opmagasinering af processpildevand på virksomheden. 
 
Støj 

 
13.  Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens sam-

lede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger neden-
stående grænseværdier, angivet i det ækvivalente, korrigerede støj-
niveau i dB(A).  

 
 

 5 



 Kl. 

Erhvervsområder 
(Områderne 
1.E.3, 1.E.6 og 
1.E.8  undtagen 
boligerne på 
H.P. Andersens 
Alle i Brørups 
Kommuneplan 
1996-2008) 

 
Centerområder  
(Område 1.C.1 i 
Brørups kommu-
neplan 1996-
2008) 

 
Boligområder  
(Områderne 
1.B.4, 1.B.5 og 
1.B.6 i Brørups 
Kommuneplan 
1996-2008), 
samt boliger på 
H.P. Andersens 
Allé 

Mandag-fredag 06-18 60 55 45 

Lørdag 07-14 60 55 45 

Lørdag 14-18 60 45 40 

Søn- & hellig-
dage 07-18 60 45 40 

Alle dage 18-22 60 45 40 

Alle dage 22- 06 60 40 35 

Spidsværdi 22-06 - 55 50 

 
Områderne fremgår af bilag C. 
 

14. Døren til det nye kompressorrum, ved slagtegangen skal have et 
R´w på mindst 30 dB. 
 

Jord og grundvand 
 

15. Jernchlorid skal opbevares i en tank på befæstet areal i en tankgru-
be uden afløb, der kan rumme tankens indhold. Tankgruben skal 
være overdækket. 

 
16. Evt. spild af jernchlorid skal bortskaffes i henhold til kommunes an-

visning. 
 

 
 
  
 

 6 



3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
 
Udvidelsen af produktionen kræver godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttel-
sesloven af 22. december 2006.  
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljø-
godkendelse medmindre: 
 

1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at fore-
bygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst til-
gængelige teknik, og 

2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivel-
serne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes 
sårbarhed og kvalitet  

 
Miljøcenter Odense har vurderet, at ovenstående er opfyldt. Dette er be-
grundet nærmere i afsnit 3.2. Miljøcenter Odense har den 4. november 
2008 indskærpet at virksomheden med den nuværende produktion på 
13.000 slagtesvin pr. uge skal overholde vilkårene i godkendelsen af 17. juli 
2006.  
 
Der er foretaget en VVM-screening af projektet. Miljøcenter Odense har 
den 4. marts 2009 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Slagteriet Brørup er beliggende i et område, der ifølge den gældende lo-
kalplan nr. 77 fra Brørup Kommune (vedtaget i 2006), er udlagt til industri-
formål herunder bebyggelse og aktiviteter tilknyttet slagteriet.  I forbindelse 
med kommunalreformen er Brørup Kommune fra 1. januar 2007 en del af 
Vejen Kommune. Vejen Kommune har den 12. marts 2009 meddelt tilladel-
se i henhold til planloven til etablering af den 40 m høje skorsten til staldluft 
samt et afkast på 17 m til svideovnen. 
 
Ifølge Ribe Amts Regionplan 2016 ligger Slagteriet Brørup i byzone.  Mod 
syd og nord grænser virksomheden op til boligområder, mod vest op mod et 
markedsområde og mod øst mod et område, der er udlagt til erhvervsfor-
mål. 
 
Afstanden fra slagteriet til nærmeste bolig er ca. 20 m. 
 
Virksomheden er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, hvil-
ket betyder, at etablering af aktiviteter eller anlæg i disse områder, der 
medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt muligt skal undgås, hvis der 
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er risiko for forurening af vandindvindingsinteresser. Virksomheden ligger 
ikke inden for et indsatsområde eller et indvindingsområde for et vandværk. 
 
Området er omfattet af kommunens spildevandsplan. 
 
Slagteriet Brørup er beliggende ca. 2 km syd for et Natura-2000 område, 
Sneum Å og Holsted Å. I ådalene findes en lang række mose og engområ-
der. Rigkær og kildevæld er registreret flere steder langs Holsted Å og 
Sneum Å, nogle steder med artsrige og værdifulde forekomster. Overdrev 
er generelt en sjælden naturtype i denne del af Jylland, men artsrige sure 
overdrev er registreret tre steder på ådalsskrænterne i området.  
 
Ifølge § 4 i "Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internati-
onale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendel-
se/tilladelse, hvis dette kan indebære forringelser af områdets naturtype og 
levestederne for de arter, området er udpeget for - eller kan medføre forstyr-
relser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. 
 
Basisanalysen udarbejdet af Ribe Amt viser, at hovedparten af de registre-
rede forekomster af Natura 2000–naturtyper i området er truet af eutrofie-
ring og tilgroning. De beregnede gennemsnitlige kvælstofdepositioner er for 
de forskellige registrerede naturtyper større end eller lig med tålegrænsen. 
 
Nedfald af kvælstof vil derfor kunne have en betydning for målopfyldelsen 
for områderne. Der er i april 2008 foretaget en OML-beregning for NOx-
emissionen fra slagteriet. Den største NOx belastning fra virksomheden vil 
slå ned ca. 50 m syd for virksomheden.  
 
Da Holsted Å og Sneum Å er beliggende ca. 2 kilometer nord fra virksom-
heden vil andelen af nedfald været reduceret kraftigt. Det er af slagteriet 
endvidere oplyst, at der ikke vil ske ændringer i kedelanlægget ved produk-
tionsudvidelsen. 
 
Ammoniak vil primært stamme fra stalden, der er placeret ved slagteriet. 
Miljøcenter Odense har vurderet, hvad betydningen af etableringen af en 
40 m høj skorsten til staldluft kan have af betydning for naturområdet. 
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at ammoniakdepositionen fra slagteriets 
stalde i ovenstående naturområder maksismalt vil udgøre i størrelsesorde-
nen 1‰ af tålegrænsen for naturtyperne. Afkastet fra slagteriets stalde vur-
deres derfor ikke at have væsentlig betydning for naturområdernes målop-
fyldelse, jf.notat udarbejdet af Miljøcenter Odense i Bilag A.  
 
På baggrund heraf vurderes det, at produktionsudvidelsen ikke vil indebæ-
re forringelse af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller 
medføre forstyrrelser, der har konsekvenser for de arter området er udpe-
get for.  
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3.2.2 Generelle forhold 
 
Miljøcenter Odense har i henhold til VVM-bekendtgørelsen foretaget en 
VVM-screening for at vurdere, om produktionsudvidelsen er omfattet af reg-
lerne om VVM-pligt. Ændringerne er vurderet til ikke at være VVM-pligtige. 
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt den 4. marts 2009. 
 
Af det oprindeligt indsendte ansøgningsmateriale fremgår det, at virksom-
heden med en produktion på 13.000 slagtesvin pr. uge ikke kan overholde 
de vilkår, der fremgår af miljøgodkendelsen af 17. juli 2006 for så vidt angår 
støj og lugt. Af det indsendte materiale fremgår ligeledes, at virksomheden 
er indstillet på, ved etablering af en række tiltag, at sikre, at lugt- og støj-
grænserne fra miljøgodkendelsen af 17. juli 2006 kan overholdes ved en 
produktion på 19.000 slagtesvin pr. uge.  
 
Miljøcenter Odense har den 4. november 2008 indskærpet at virksomheden 
med den nuværende drift på 13.000 slagtesvin pr. uge skal overholde vilkå-
rene i godkendelsen af 17. juli 2006. 
 
Virksomheden har iværksat tiltag, således at støjkravene ved den nuvæ-
rende produktion kan overholdes senest ved udgangen af februar 2009. 
Dette er sandsynliggjort ved støjrapport af 13. februar 2009. Af støjrappor-
ten fremgår endvidere, at støjgrænserne ligeledes vil kunne overholdes 
med den ønskede øgede produktion. 
  
For at kunne overholde lugtgrænserne ved den nuværende drift har virk-
somheden ligeledes iværksat en række tiltag, herunder bla. etablering af en 
ny 40 m høj skorsten til erstatning for de eksisterende 6 staldafkast. Vejen 
Kommune har den 12. marts 2009 meddelt tilladelse til at skorstenen etab-
leres samt at svideovnsafkastet forhøjes til fra de nuværende 12 m til 17 m. 
 
Af lugtrapporten af 23. februar 2009 fremgår det, at med den øgede afkast-
højde på svideovn, ventilationsafkast fra renseanlæg og etablering af stald-
skorstenen vil de nuværende lugtgrænser kunne overholdes. Skorstenen 
forventes etableret i løbet af primo maj 2009. 
 
Det fremgår endvidere af lugtrapporten at ved ovennævnte tiltag samt etab-
lering af et ventilationsafkast fra renseanlægget på 8 m vil de nuværende 
lugtgrænser kunne overholdes ved den fremtidige produktion. 
 
Miljøcenter Odense finder i udgangspunktet ikke, at det kan tillades at 
igangsætte den ansøgte produktionsudvidelse inden der er etableret lugtre-
ducerende foranstaltninger og det er sandsynliggjort, at en produktion på 
19.000 slagtesvin pr. uge kan overholde lugt-vilkårene.  
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
 
I forbindelse med produktionsudvidelsen vil der blive tilføjet en tilbygning på 
278 m2 til slagtegangen.  Udvidelsen foretages af arbejdsmiljømæssige 
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hensyn, hvorved det ved installering af maskiner for udtagning af mavesæk 
og tarme mm. gøres muligt at begrænse omfanget af tunge løft. Tilbygnin-
gen vil derudover give mere plads til den veterinære kontrol. Døren udefra 
og ind til kompressorrummet vil være lydisoleret. 
 
Den øgede produktion vil ske ved effektivisering af arbejdsgangen og ske 
ved to-holdsskift i dag- og aftenperioderne. Der vil således ikke længere 
være produktion i natperioden. Der stilles vilkår om dette. 
 
Det er blevet telefonisk oplyst den 20. oktober 2008, at der kun vil være drift 
på slagteriet mellem 6.00 til 22.00, dog vil der være indlevering af grise med 
2 daglige transporter i tidsrummet mellem 5.00 og 6.00. Rengøring vil ske 
om natten. 
 
I forbindelse med udbygningen af forrenseanlægget med et flotationsanlæg 
vil renseanlægsbygningen blive udvidet med ca. 110 m2. 
 
3.2.4 Luftforurening 
 
NOx 
Slagteriet producerer damp i to naturgasfyrede lavtrykskedler med en effekt 
på hhv. 730 kW og 365 kW. Afkastet er en skorsten på 11 m´s højde. Svi-
deovnen, der er naturgasfyret, har et afkast, der forøges fra de nuværende 
12 m til 17 m. 
 
Slagteriet Brørup har i april 2008 af Force Technology fået foretaget en 
måling af emissionen af NOx. Målingen viser, at vilkår 20 i miljøgodkendel-
sen af 17. juli 2008 for så vidt angår NOx-emissioner fra kedelanlæg og 
svideovn er overholdt. Det er oplyst, at der ikke vil ske ændringer i kedelan-
lægget ved produktionsudvidelsen.  
 
3.2.5 Lugt 
 
Punktkilder 
Lugtemissionen er en væsentlig miljøpåvirkning fra Slagteriet Brørup.  
 
Miljøcenter Odense har modtaget oplysninger fra naboer til virksomheden, 
om at lugten fra slagteriet, herunder stalden, ofte er kraftig. Der har bla. 
den 3. oktober 2008 været indgivet klage vedr. staldlugt fra slagteriet. 
 
Af det oprindelige ansøgningsmateriale fremgik det, at slagteriet ikke ville 
kunne overholde de gældende lugtkrav ved den nuværende produktion, 
men var indstillet på at iværksætte tiltag så at kravene ville kunne overhol-
des - også ved en øgning af produktionen. 
 
Slagteriet Brørup har i brev af 9. januar 2009 oplyst, at det er besluttet at 
etablere tvangsventilation af bygningen til forrenseanlægget for at eliminere 
diffuse lugtgener i forbindelse med afhentning af slam m.m. For at sikre et 
mindre undertryk i bygningen vurderer Force Technology at der er behov 
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for et luftskifte på knap 2.000 m3/t når dør og port er lukket og ca. 4.000 m3/ 
time ved åbentstående port. 
 
I forhold til den oprindelige ansøgning af august 2008 er de væsentligste 
ændringer i den reviderede samlede ansøgning af 12. februar 2009, at 
virksomheden nu agter at etablere et 8 m afkast på forrenseanlægget, øge 
højden af svideovns-afkastet til 17 m samt nedlægge de eksisterende 6 
staldafkast og i stedet samle staldluften i en 40 m høj skorsten.  
 
Af lugtrapporten af 23. februar 2009 udarbejdet af Force Technology frem-
går det, at med ovennævnte tiltag vil virksomheden kunne overholde lugt-
grænser på 5 LE/m3 i beboelsesområder og 10 LE/m3 i industriområder ved 
den ansøgte øgede produktion.  
 
Det er ved brev af 12. februar 2009 blevet oplyst, at forhøjelse af svideovn-
safkastet forventes at være etableret inden 1. maj 2009, mens afkastet fra 
renseanlægget vil blive etableret i forbindelse med udbygningen af rense-
anlægsbygningen. Ved mail af 1. april 2009 er det oplyst, at staldskorste-
nen vil være etableret inden 15. maj 2009. 
 
 
Diffuse kilder 
I forbindelse med offentliggørelsen af den oprindelige ansøgningen om 
produktionsudvidelse er der indkommet oplysninger fra borgere om at den 
diffuse lugt fra vaskepladsen er genererende. 
 
Miljøcenter Odense anmodede i brev af 5. december 2008 Slagteriet Brø-
rup om, at redegøre for muligheder for lugtreducerende tiltag ved vaske-
pladsen. Virksomheden har efterfølgende ved brev af 18. december 2008 
oplyst, at set i lyset af at vaskepladsen er beliggende i relativ stor afstand 
fra boliger og anden forureningsfølsom arealanvendelse, er virksomheden 
forundret over at brugen af vaskepladsen skulle være forbundet med lugt-
gener i omgivelserne. 
 
Virksomheden har endvidere oplyst, at der nu er ansat en opsynsmand, 
som skal være tilstede ved vask af biler, således det sikres at virksomhe-
dens procedure for vask følges.  
 
Miljøcenter Odense finder, at der skal udarbejdes en procedure, som sikrer 
at vask af biler sker med mindst mulig udslip af diffus lugt. Proceduren skal 
straks efter udarbejdelse sendes til Miljøcenter Odense til orientering 
 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
 
Slagteriet Brørup afleder i dag sanitært spildevand, processpildevand og 
overfladevand til det kommunale Brørup Renseanlæg. Processpildevand 
forrenses på selve virksomheden. Det er vurderet, at der med den ansøgte 
produktionsudvidelse vil ske en stigning i spildevandsmængden på ca. 30 
%. 
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Vejen Kommune har i brev af 9. juli 2008 oplyst, at udvidelsen som ud-
gangspunkt bør finde sted inden for de rammer, der er udstukket i den nu-
gældende tilslutningstilladelse under hensyntagen til at den fornødne kapa-
citet er tilstede på Brørup Renseanlæg. Samtidigt har Vejen Kommune an-
befalet, at Miljøcenter Odense fsva. spildevand imødekommer ansøgnin-
gen. 
 
Miljøcenter Ribe, som tilsynsmyndighed for Brørup Renseanlæg, og Vejen 
Kommune har den 5. august 2008 afholdt møde for at drøfte driften af Brø-
rup Renseanlæg, på baggrund af dels anlæggets ustabile drift og dels den 
ønskede øgede tilledning fra slagteriet. Efter mødet er det til Miljøcenter 
Odense blevet oplyst, at der var enighed om, at der ikke var noget til hinder 
for at Miljøcenter Odense kunne behandle ansøgningen om produktionsud-
videlse på Brørup Slagteri.  
 
Slagteriet Brørup har den 23. december 2008 indsendt en ansøgning om 
udbygning af det eksisterende forrenseanlæg. I forhold til det anlæg, der er 
behandlet i den eksisterende godkendelse af 17. juli 2006, drejer det sig om 
etablering af et flotationsanlæg. 
 
Det er ved mail af 29. januar 2009 fra virksomheden blevet oplyst, at flotati-
onsanlægget vil have en kapacitet på 100 m3 i timen. Der vil være tale om 
en kontinuert proces, hvor der ikke sker opmagasinering af spildevandet. 
 
Vejen Kommune har ved mail af 28. januar 2009 oplyst, at kommunen kan 
acceptere etableringen af et flotationsanlæg og er sikker på, at løsningen 
kan rense til et acceptabelt niveau. 
 
I forbindelse med driften af flotationsanlægget vil der være behov for opbe-
varing af jernchlorid. Opbevaringen vil ske i en kunststoftank på 25 m3 pla-
ceret på befæstet areal i umiddelbar tilknytning til renseanlægget, i en tank-
grube uden afløb, der kan rumme tankens indhold. 
 
Miljøcenter Odense finder, at tankgruben bør overdækkes, således at der 
ikke vil kunne komme regnvand i tankgruben.  
 
3.2.7 Støj 
 
I miljøgodkendelsen af 17. juli 2006 var der forudsat etablering af en række 
støjdæmpende tiltag for at virksomheden kunne overholde de vilkårsatte 
støjgrænser. 
 
Miljøcenter Odense har i forbindelse med foroffentlighedsfasen, af slagteri-
ets naboer fået oplyst, at slagteriet generelt støjer meget.  
 
Ingeniørfirmaet Rambøll har i foråret 2008 foretaget en kortlægning af slag-
teriets støjbidrag. Støjkortlægningen viser, at støjgrænserne for dagperio-
den er overholdt, mens støjgrænserne for aften og natteperioden er over-
skredet i flere referencepunkter. 
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Af kortlægningen fremgår, at ved en produktion på 13.000 slagtesvin pr. 
uge vil støjgrænserne kunne overholdes ved dæmpning af en række statio-
nære støjkilder med indtil 10 dB, hvoraf en del også var forudsat dæmpet i 
miljøgodkendelsen af 17. juli 2006. Det drejer sig om 8 støjkilder fra afkast 
fra slagtelinie og vaskehal. Derudover er der fundet behov for at dæmpe 
yderligere 6 støjkilder, primært afkast fra slagtelinier og opskæring.  
 
Af støjrapporten fra 2008 fremgår det, at 2 boligejendomme i bunden af 
H.P. Andersens Alle er beliggende i erhvervsområde E.8 med gældende 
støjgrænse på 60 dB. Ejendommene er beliggende i direkte forlængelse af 
andre boligejendomme på H.P. Andersens Alle, hvor de gældende støj-
grænser er 45/40/35 dB. 
 
Vejen Kommune har ved mail af den 23. marts 2009 oplyst, at det nu frem-
går af forslag til kommuneplan, at de 2 ejendomme fra erhvervsområdet 
overføres til boligområdet 1.B.5, som også omfatter de øvrige ejendomme 
på H.P. Andersens Alle.  
 
Da de to boliger er beliggende i direkte forlængelse af de øvrige ejendom-
me på H.P. Andersens Allé og den faktiske benyttelse er beboelse, finder 
Miljøcenter Odense at der ikke kan være forskel på det tilladte støjniveau. 
Dvs. at de boligejendomme, der i dag er beliggende i erhvervsområdet, ikke 
må belastes med mere end 45/40/35 dB. 
 
Slagteriet Brørup har ved brev af 18. december oplyst, at senest 1. februar 
2009 vil al tung transport foregå via en nyetableret vej henover markeds-
pladsen. For at sikre at Markedsvej ikke længere anvendes til tung trafik 
finder Miljøcenter Odense, at det bør sikres, at tunge transporter senest 3 
måneder efter at denne godkendelse er meddelt ikke længere kan komme 
ind på virksomhedens matrikel via Markedsvej. 
 
Slagteriet Brørup har den 12. februar fremsendt en revideret ansøgning og 
efterfølgende den 19. februar 2009 fremsendt en støjrapport. 
 
Ved den ansøgte produktionsudvidelse vil der ikke være drift i natperioden, 
men dog rengøring og to grisetransporter mellem kl 5 og 6. Det er af virk-
somhedens rådgiver blevet oplyst, at transporterne om morgenen vil an-
komme som forudsat i støjberegningerne; en transport hver halve time. 
 
I forhold til den oprindelige indsendte ansøgning er de væsentligste forskel-
le, at der nu ikke længere vil være mulighed for indkørsel på virksomheden 
for tung trafik via Markedsvej men at det vil foregå via en nyetableret vej 
over markedspladsen. Der er endvidere etableret nye støjkilder ved ventila-
tionsafkast fra renseanlæg og skorsten, mens staldafkastene er nedlagt. 
 
Af støjkortlægningen af 19. februar 2009 fremgår det, at produktionsudvi-
delsen med de ovenfor beskrevne ændringer vil kunne ske under overhol-
delse af de gældende støjkrav. 
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Miljøcenter Odense vil bibeholde de stillede støjgrænser fra miljøgodken-
delsen af 17. juli 2006, dog med den ændring at boligejendommene i bun-
den af H.P.Andersens Allé sidestilles med de øvrige ejendomme på vejen. 
 
I forbindelse med udvidelsen af slagtegangen vil det dertil hørende 
kompressorrum blive etableret med en lydisoleret dør, således at kompres-
sorerne ikke forventes at medføre en registrerbar forøgelse af støjniveauet 
ved nærmeste nabo. Rambøll har den 8. januar for virksomheden vurderet, 
at døren skal have et R´w på mindst 30 dB. Der stilles vilkår om dette. 
 
 
3.2.8 Affald 
 
Den ansøgte produktionsudvidelse vil være forbundet med en øget affalds-
mængde. Det er af virksomheden blevet vurderet, at der ikke er behov for at 
udvide eller ændre de lukkede affaldssystemer, der blev etableret i forbin-
delse med slagteriets udvidelse i 2007. 
 
Udbygningen af forrenseanlægget vurderes at give anledning til én ekstra 
slamafhentning pr. døgn. Slammet vil blive opbevaret i 2 ståltanke på hver 
20 m3, som vil blive opstillet i samme bygning som flotationsanlægget. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at der ikke er behov for ændring af vilkårene 
om affald i miljøgodkendelsen af 17. juli 2006. 
 
3.2.9 Overjordiske olietanke  
 
Der foreligger ingen oplysninger om olietanke på virksomheden. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
 
Udbygningen af forrenseanlægget vil betyde anvendelse af jernchlorid, som 
vil blive opbevaret i en dobbeltvægget kunststoftank, som opstillet udendørs 
på befæstet areal uden afløb i tilknytning til forrenseanlægget. Der stilles 
vilkår om dette. 
 
Derudover vil ikke være øget aktivitet med risiko for jord- og grundvandsfor-
urening. 
 
Miljøcenter Odense vurderer på den baggrund at der ikke vil være behov for 
at stille yderligere vilkår eller behov for ændring af vilkårene om jord og 
grundvand i miljøgodkendelsen af 17. juli 2006. 
 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
 
I forbindelse med behandling af miljøgodkendelsen af 17. juli 2006 er til- og 
frakørselsveje blevet ændret med henblik på at mindske støjbelastningen 
fra transporterne for naboerne til slagteriet. I det udarbejdede tillæg til støj-
rapport af 23. juni 2008 fremgår det, at der ikke vil være mobile støjkilder i 

 14 



brug i natteperioden. Det er telefonisk den 20. oktober 2008 blevet oplyst, at 
der vil være indlevering af grise med 2 transporter i tidsrummet mellem 5.00 
og 6.00. Det er endvidere blevet oplyst at transporterne vil være fordelt med 
en transport hver ½ time. 
 
Det er af virksomheden blevet oplyst, at efter den 1. februar 2009 vil alle 
transporter til og fra slagteriet foregå ad en nyetableret vej over markeds-
pladsen og ikke længere ad Markedsvej. Det fremgår endvidere at den 
fremsendte støjrapport af 19. februar 2009 at trafik fra markedspladsen til 
vaskepladsen ligeledes skal foregå af den nyetablerede vej. 
 
Miljøcenter Odense kan tilslutte sig den valgte løsning, der vil mindske støj-
generne for naboerne.  
 
For at sikre at Markedsvej ikke længere anvendes til tung trafik finder Miljø-
center Odense, at det bør sikres, at tunge transporter senest 3 måneder 
efter at denne godkendelse er meddelt ikke længere kan komme ind på 
virksomhedens matrikel via Markedsvej. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
 
Med denne godkendelse vil der ikke blive stillet yderligere vilkår om indbe-
retning/rapportering end hvad der fremgår af miljøgodkendelsen af 17. juli 
2006.  
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Den ansøgte udvidelse vurderes ikke at give anledning til øget risiko for 
driftsforstyrrelser eller uheld. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Slagteriet Brørup er omfattet af risikobekendtgørelsen2, grundet kapaciteten 
af køleanlægget og slagteriets bolignære beliggenhed. Slagteriet Brørup har 
den 4. juli 2008 fremsendt et revideret forslag til sikkerhedsdokument. Do-
kumentet vil blive behandlet særskilt. 
 
Med den ansøgte udvidelse vil der ikke ske en ændring i køleanlæggets 
kapacitet, placering eller risiko for større uheld.  Efter høring af relevante 
parter har Miljøcenter Odense vurderet, at den ansøgte udvidelse og sik-
kerhedsdokumentet kan behandles særskilt. Der vil således ikke nærvæ-
rende godkendelsen stilles vilkår, der er relateret til sikkerhedsdokumentet. 
 
3.2.15 Ophør 
 
Med denne godkendelse vil der ikke blive stillet yderligere vilkår vedr. ophør 
end hvad der fremgår af miljøgodkendelsen af 17. juli 2006. 
 
                                                 
2 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer 
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3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
 
I forbindelse med meddelelsen af godkendelsen af 17. juli 2006 har virk-
somheden gennemgået kravene i EU´s BREF-note for slagterier. Der er 
ikke med denne udvidelse fundet anledning til at ændre på gældende vilkår 
vedr. BAT, hvoraf det fremgår af vilkår 26, at virksomheden senest den 1. 
september 2013 skal oplyse overfor miljømyndigheden, hvilke BAT-tiltag, 
der er bragt i anvendelse og for eventuelle ikke realiserede tiltag begrunde 
fravalget. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Udkast til miljøgodkendelse har været sendt i høring hos bla. Vejen Kom-
mune. 
 
Vejen Kommune har ved mail af 23. marts 2009 indsendt bemærkninger af 
redaktionel karakter, som er indarbejdet i den endelige godkendelse.  
 
Der er ikke indkommet øvrige kommentarer. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
 
Den oprindelige ansøgning om godkendelse har været annonceret i Vejen 
Avis den 30. september 2008. 
 
Der er modtaget flere henvendelser fra borgere vedrørende ansøgningen. 
Ved henvendelserne blev der primært gjort opmærksom på lugt og støjpro-
blemer fra selve virksomheden og støj fra transporten til og fra virksomhe-
den. 
 
På baggrund af de indkomne bemærkninger, har Miljøcenter Odense over-
vejet, hvordan det sikres, at den øgede produktion ikke vil give anledning til 
øget gene for naboerne. Dette er sket ved at bibeholde de grænseværdier 
for støj og lugt, der fremgår af miljøgodkendelsen af 17. juli 2006, samtidigt 
med at stille vilkår om at grænseværdierne overholdes straks fra start af 
drift, herunder i indkøringsperioden. 
 
Miljøcenter Odense har den 4. november 2009 indskærpet overfor virksom-
heden at vilkårene i miljøgodkendelsen af 17. juli 2006 skal overholdes.  
 
Angående trafikstøjen er der nu etableret en kørevej over markedspladsen, 
som virksomheden har oplyst i fremtiden alle transporter vil foregå ad. Der 
stilles vilkår om dette. 
 
Transporter til slagteriet ad Jernbanegade og Markedsvej vil herefter blive 
unødvendig. Muligheden for at transporter kan komme ind på virksomhe-
dens matrikel via Markedsvej vil ligeledes blive hindret. 
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Vedrørende vaskeplads er det af virksomheden blevet oplyst, at der er nu er 
ansat en opsynsmand, som skal sikre at vaskepladsen anvendes korrekt. 
Miljøcenter Odense har stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en procedu-
re, som sikrer at vask af biler sker med mindst mulig udslip af diffus lugt. 
Proceduren skal straks efter udarbejdelse sendes til Miljøcenter Odense til 
orientering. 
 
Enkelte borgere har i forbindelse med annonceringen af ansøgningen bedt 
om at få sendt et udkast til miljøgodkendelsen til kommentering. Der er i den 
forbindelse ikke indkommet kommentarer til udkastet. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i god-
kendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperio-
den. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
17. juli 2006 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført 
i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes, dog 
er der i vilkår 2 i nærværende godkendelse angivet hvilke vilkår der ophæ-
ves med denne godkendelse.  
 
Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godken-
delsens dato. 
 
4.1.2 Listepunkt 
 
Slagteriet Brørup er omfattet af punkt F101 i Godkendelsesbekendtgørel-
sen3.  
 
4.1.3 Revurdering 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen 
vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse skal revur-
deres. Dette er i miljøgodkendelse af 17. juli 2006 angivet til senest 17. juli 
2014. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
 
Virksomheden er omfattet af § 4 i risikobekendtgørelsen4. Virksomheden 
har indsendt et forslag til et sikkerhedsdokument, som er under behandling. 
Det er blevet vurderet, at produktionsudvidelsen ikke vil medføre et ændret 
risikobillede og at ansøgningen derfor kan behandles uafhængigt af udar-
bejdelsen af et endeligt sikkerhedsdokument. 
 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed. 
4 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
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4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
 
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørel-
sens bilag 3, og der er den 4. marts 2009 truffet særskilt afgørelse herom. 
Af afgørelsen fremgår det, at det ikke vurderes at produktionsudvidelsen vil 
få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
 
Virksomheden ligger ca. 2 km syd for et natura-2000 område, Sneum Å og 
Holsted Å. Det er blevet vurderet, se afsnit 3.2.1, at produktionsudvidelsen 
ikke vil få indflydelse på målopfyldelsen af habitatområderne. Det godkend-
te er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.   

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat:  
Miljøgodkendelse af udvidelse samt revurdering af eksisterende godkendel-
se meddelt 17. juli 2006 af Ribe Amt. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Vejen 
Kommune tilsynsmyndighed for spildevandet, som ledes til det kommunale 
renseanlæg samt for affaldsbortskaffelsen. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive anonceret i avisen Holsted-Brørup-
Rødding-Vejen og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Mil-
jøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen post@vejenkom.dk
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk
 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 
kreds@friluftsraadet.dk
 
DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk  
 
OSC-miljø. 
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5. Bilag 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse samt Miljøcenter Odense notat af 26. februar 2009. 
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