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1. INDLEDNING 
Slagtergården i St. Lihme, St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøl har den 31. 
juli 2008 sendt en ansøgning om udvidelse af produktionen, og derefter den 
16. februar 2009 sendt en revideret ansøgning om en udvidelse af produkti-
onen.  
 
Slagteriet har hidtil været anmeldelsespligtig (F51) med en produktion min-
dre end 50 tons slagtekroppe pr. døgn. Det har været Vejle Kommune der 
har været tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 
Efter en udvidelse vil virksomheden med en produktion på max. 90 tons 
slagtekroppe pr. døgn blive en listevirksomhed F 101 i henhold til bekendt-
gørelse om godkendelse af listevirksomhed1. Virksomheden vil desuden 
også blive en i-mærket virksomhed. Efter godkendelsen til produktionsudvi-
delsen er meddelt, vil det være Miljøcenter Odense der er tilsynsmyndighed 
for Slagtergården i St. Lihme. 
 
Der er tale om et eksisterende svineslagteri, der er beliggende på St. Lihme 
Møllevej 13, St. Lihme, 7183 Randbøl. Virksomhedens ansøgningsmateri-
ale kan ses i bilag A.  
 
Virksomhedens driftstider vil være fra kl. 5.00 – 16.00 i hverdagene, samt kl. 
5.30 – 15.00 om lørdagen, der er dog kun givet tilladelse til produktion 8 
lørdage om året. Udvidelsen vil medføre en øget trafik til virksomheden. 
 
Der er i denne miljøgodkendelse fastsat grænseværdier for støj, lugt og 
mængden af støv virksomheden må udlede. Grænseværdierne følger de 
vejledende værdier fra Miljøstyrelsen. Virksomheden har gjort følgende for 
at overholde de fastsatte grænseværdier:  
 

 Opført en støjskærm i skel mod nabo.  
 Forhøjet afkastet fra svideovnen. 

 
Der er fortaget en VVM-screening af virksomheden. Miljøcenter Odense har 
den 8. september 2009 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt. 
 
EU udsender ”BAT reference documents” (BREF- noter) som fastlægger, 
hvad der betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden for industrielle 
brancher, der er omfattet af IPPC- direktivet. 
 
Virksomheden har i deres ansøgningsmateriale forholdt sig til BAT/BREF 
noterne.  
 
I virksomhedens ansøgningsmateriale, er der beskrevet forventede udvidel-
ser i fremtiden. Disse udvidelser omhandler blandt andet et vaskeri, et em-
ballagelager samt etableringen af en ny overdækket vaskeplads til rengø-

                                                 
1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 af 13. december 2006 
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ring af biler til grisetransporter og færdigvarer. Disse udvidelser er ikke om-
fattet af denne godkendelse, og der skal søges separat til disse udvidelser. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøcenter Odense hermed udvidelsen af Slagtergården i St. 
Lihme til en produktion på max. 90 tons slagtekroppe pr. døgn.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttet i en periode på 
8 år fra godkendelsens dato. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis udvidelsen af driften ikke er startet 

inden 2 år fra godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt 

på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
A3  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
  
Indretning og drift 
B1 Virksomheden skal indrettes og drives, som beskrevet i denne mil-

jøgodkendelse og i virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse 
af produktionsudvidelse (bilag A). 

 
B2 Svinebiler skal rengøres i form af tørskrabning inden de køres til 

vaskepladsen. 
 
B3 Slagtemængden må ikke overstige 275.000 slagtekroppe pr. år eller 

max. 90 tons slagtekroppe pr. døgn. Et år følger virksomhedens 
regnskabsår. 

 
 Slagtergården i St. Lihme skal på tilsynsmyndighedens forlanger, 

kunne dokumentere hvor mange tons slagtekroppe der er produce-
ret pr. døgn. 

 
B4 Virksomheden skal lave årlige opgørelser over antal slagtede svin.  
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B5 Virksomhedens driftstid skal placeres i tidsrummet hverdage mellem 
kl. 5.00 – 16.00. Og lørdage mellem kl. 5.30 – 15.00, dog maksimalt 
8 lørdage om året. 

 
B6 Klager over driften, herunder lugtklager, skal registreres og opbeva-

res i mindst 5 år. Kopi af registreringen sendes til Miljøcenter Oden-
se senest 1. hverdag efter klagens indgivelse. Fremsendelsen kan 
ske elektronisk. 

 
Oplag 
B7 Oplag, der kan medføre forurening, skal opbevares i hensigtsmæs-

sige tætte beholdere, der er beregnet til formålet. Beholderne skal 
være mærket tydeligt med angivelse af indhold.  

  
 Under beholderne skal der være et tæt opsamlingssted (tankgrav, 

spildbakker), som skal kunne rumme indholdet af den største behol-
der. Beholdere skal opbevares overdækket. 

 
B8 Kemikalielagre skal indrettes på befæstet areal uden afløb til kloak.  
  
B9 Der skal etableres en opkant omkring den overjordiske dieseltank, 

således at minimum 1/3 af tankens volumen kan tilbageholdes hvis 
der sker et brud på tanken. 

 
B10 Tanke med gas og flydende oplag skal være sikret mod påkørsel. 
 
B11 Arealer, hvor der tankes brændstof, skal have en tæt belægning, 

der hælder mod et afløb, som føre til virksomhedens forrenseanlæg. 
Påfyldningspistol for diesel skal være sikret, så påfyldning kun kan 
ske ved manuel aktivering af pumpe.  

 
B12 Olieudskiller skal være tilmeldt en tømningsordning. 
  
 Dokumentation af tømningen skal opbevares og være tilgængelig 

for tilsynsmyndigheden i mindst 3 år. 
 
Luftforurening 

Støv 
C1 Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige diffuse 

støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden 
vurderer, om generne er væsentlige. 
 
Afkasthøjder og luftmængder 

C2 Afkasthøjder og luftmængder i afkast skal overholde de værdier, der 
er anført her: 

 
 
 
 

 7 



Afkast 
 
fra 

Nr. 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time tør) 

Stald  5 1.900 

Skoldekar F 6 1.700 

Svideovn C 13 3.300 

Kedel, skoldekar 242 KW A 10 300 

Kedel 86 + 54 KW B 8,5 200 

Numrene henviser til den miljøtekniske beskrivelse bilag A. 
 
Afkasthøjder måles over terræn. 

 
Emissionsgrænser 

C3 Emissionen af stofferne må ikke overskride de nedenfor anførte 
grænseværdier, målt som timemiddelværdier. 

 
 

Afkast 
fra Nr. Stof 

Emissionsgrænse 
mg/Nm3, tør gas v. 10 % 
O2 Energianlæg ved na-
turgasfyring 

NOx 65 
Kedelanlæggene A+B 

CO 75 

NOx 65 
Svideovn C 

CO 75 

En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, 
virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør 
gas). Numrene henviser til den miljøtekniske beskrivelse bilag A. 

 
 
Immissionskoncentration 

C4 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissi-
onskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier 
(B-værdier): 

 
Stof B-værdi 

mg/m3

NOx (målt som NO2) 0,125  

SO2 0,250 

Partikler < 10μm 0,08 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i 
luften udenfor virksomhedens område. 
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Kontrol af luftforurening 
C5 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at grænseværdierne i vilkår C2, C3 og C4 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målinger-
ne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gen-
nemsnit af de 3 målinger er mindre end eller lig med grænseværdi-
en. 

 
 Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond 
(DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medun-
derskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Stof Analysemetode 

NOx (regnet som nitro-
gendioxid, NO2) 

DS/EN 14792 (metodeblad MEL-03) 

CO DS/EN 14789 (metodeblad MEL-06) 

O2 DS/EN 14789 (metodeblad MEL-05) 

Totalstøv  DS/EN 13284-1 (metodeblad MEL-02) 

 
 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndighe-
den har accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må 
højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-
22, skal være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved 
OML-metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % 
fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsyns-
myndigheden finder det påkrævet. 
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Hvis luftvilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig doku-
mentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal 
ske ved måling og beregning i overensstemmelse med gældende 
vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

 
Lugt 

Lugtgrænse 
D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 

LE/m3 i boligområder, ved blandet bolig og erhverv, samt offentlige 
formål og 10 LE/m3 ved erhvervsområder og boliger i det åbne land. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

D2  Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 
skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår D1 for lugt er over-
holdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og måle-
rapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuel-
le stoffer af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) 
eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principper-
ne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i 
strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugt-
prøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke 
afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal ud-
føres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsom-
hedsfaktor. 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritme-
tiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
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Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne over-
skrider 50 %, skal der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvi-
gelsen er mindre end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennem-
snit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virk-
somheden. 

 
Spildevand 
E1 Processpildevand ledes til forrenseanlæg inden rensning kommunalt 

renseanlæg. 
 
 Sanitært spildevand ledes fra septiktank direkte til det offentlige klo-

aksystem.  
 
E2 Overfladevandet ledes via nyt regnvandsbassin og eksisterende 

afvandingssystemer til Kobberbækken    
 
Opsamlingsbeholder 
F1 Opsamlingsbeholderen må kun anvendes til opbevaring af husdyr-

gødning og staldspildevand 
 
F2 Opsamlingsbeholderen skal forsynes med niveaukontrol og alarm, 

der senest udløses ved max. 90 % fyldning. 
 
F3 Opsamlingsbeholderen skal tæthedskontrolleres hvert 10 år. Kon-

trollen skal udføres af et uvildigt firma og efter anvisningerne i be-
kendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 bekendtgørelse om 
kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller 
spildevand. Resultatet af den første kontrol skal være tilsynsmyn-
digheden i hænde senest den 1. marts 2010. 

 
Støj 

Støjgrænser 
G1 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-

de bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstå-
ende grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de 
ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 
I I øvrige industriområder og ved boliger i det åbne land / 

blandet bolig- og erhvervsbebyggelse 
II I etageboligområder, i samme højde over terræn som midt-

punktet af vinduerne i enhver boligetage 
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III I områder for åben og lav boligbebyggelse/ i samme højde 
over terræn som midtpunktet af vinduerne i enhver boligeta-
ge/ 

 
 

  
   

Kl. Reference 
tidsrum (h) 

I 
dB(A) 

     II  
dB(A) 

III 
dB(A) 

Mandag - 
fredag 

07 - 18 8 55 50 45 

Lørdag 07 – 14  7 55 50 45 
Lørdag 14 – 18  4 45 45 40 
Søn - & hel-
ligdage 

07 - 18 8 45 45 40 

Alle dage 18 - 22 1 45 45 40 
Alle dage 22 - 07 0,5 40 40 35 
Spidsværdi 22 - 07  55 55 50 

 
Lavfrekvent støj og infralyd 
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i naboområderne over-
stiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støj-
grænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 
minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB 
G-vægtet infralydniveau 
dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder Hele døgnet 35 90 

 
Vibrationer 
Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier, dB re 10-6 m/sec2. De angivne vibrationsgrænser 
gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en 
tidsvægtning S målt uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra 
Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
eksternt miljø.  
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Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i dB 

Boliger i boligområdet (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 
 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
Kontrol af støj, infralyd og vibrationer 

G2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-
mentere, at grænseværdierne for støj, infralyd og vibrationer, jf. vil-
kår F1, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved 
måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, 
p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning 
af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen 
nr. 9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt mil-
jø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter an-
den aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er opta-
get på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at 
udføre ”Miljømåling – ekstern støj”.  
 
Støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når til-
synsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, infralyd- og vibra-
tionsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestem-
melse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støj-, infralyd- og vibrationsgrænser 

G3 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller bereg-
nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).  

 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses 
for overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 
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Affald 

Bortskaffelse af affald 
H1 Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstem-

melse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 
 
H2 Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra 
kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
Overjordiske olietanke 
I1 Den overjordiske olietank skal overholde vilkårene for overjordiske 

tanke < 6.000 liter i bekendtgørelse om indretning, etablering og drift 
af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 724 af 1. juli 2008, eller 
den til enhver tid gældende olietank bekendtgørelse.  Vilkårene er 
vedlagt som bilag E.  

  
Jord og grundvand 
J1 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, at 

nedgravede olieudskillere/sandfang/opsamlingsbrønde på spilde-
vandssystemet/rørledninger og spildevandsledninger er tætte.  

  
 Tæthedskontrollen skal udføres efter Dansk Ingeniørforenings ” 

Norm for tæthed af afløbssystemer i jord”, Dansk standard DS 455, 
1. udgave januar 1985 med ændringer af 13. oktober 1990. Kontrol-
len skal udføres efter ”normal tæthedsklasse”. 

 
 Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret 

firma. Firmaets beskrivelse, af hvordan tæthedsprøvningen er fore-
taget og resultatet, skal sendes til tilsynsmyndigheden senest i må-
ned efter, kontrollen har fundet sted. Konstateres der utætheder, skal 
dette straks meddeles til tilsynsmyndigheden, og lækagen skal ud-
bedres snarest muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere 
tæthedskontrol. Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbed-
ringer betales af virksomheden. 

 
Til - og frakørsel 
K1 Til- og frakørsel til Slagtergården i St. Lihme skal forgå af de be-

skrevne ruter i den miljøtekniske beskrivelse.   
 

Indberetning/rapportering 
Eftersyn af anlæg 

L1 Der skal føres journal over eftersyn af kedelanlæg, med dato for 
eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventu-
elt forekommende driftsforstyrrelser. 
 
 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

L2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpe-
stoffer, inklusivt forbrug af olie/gas/el. 

 14 



Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald. 
 

Opbevaring af journaler 
L4 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberet-

tes til tilsynsmyndigheden. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
M5 Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsyns-

myndigheden med følgende oplysninger: 
 

- anvendte mængder råvarer 
- anvendte mængder hjælpestoffer 
- producerede mængder færdigvarer 
- for hver type affald: afleverede mængder, for farligt affald op-

lyses endvidere EAK-kode 
- forbrug af energi og vand 

 
 Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. april. 
Afrapportering skal ske pr. 31. december. 
 
Første afrapportering er pr. 1. april 2011.  

 
Driftforstyrrelser og uheld 
N1 Ved driftsuheld og uheld af miljømæssig der kan medføre forurening 

af omgivelserne eller indebære en risiko for det, skal tilsynsmyndig-
heden orienteres hurtigst muligt og senest førstkommende hver-
dagsmorgen.  

  
 Senest 7 dage efter uheld skal virksomhedens have indsendt en 

rapport til tilsynsmyndigheden, der beskriver uheldets omfang og 
indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende 
foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.   

 
N2  Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akut-

te uheld. 
 
Ophør 
O1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 
bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Produktionen på Slagtergården i St. Lihme kræver godkendelse efter § 33 i 
miljøbeskyttelsesloven2. 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen3 ikke meddeles miljø-
godkendelse med mindre: 
 

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 begrun-
des nærmere i afsnit 3.2. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Slagtergården i St. Lihme er beliggende i åbent land. Der er for det område 
virksomheden er beliggende i, ikke udarbejdet en kommuneplansramme 
eller en lokalplan. Der er ved tidspunktet for meddelelse af denne godken-
delse, en kommuneplanramme (99.L.14) ude i forslag. Miljøcenter Odense 
har været i kontakt med Vejle Kommune angående plangrundlaget, i forbin-
delse med udvidelsen på Slagtergården i St. Lihme, og Vejle Kommune 
havde ingen indvendinger mod udvidelsen på slagteriet. 
 
Slagtergården i St. Lihme er beliggende ca. 4 km fra Egtved Ådal, som er 
en del af et Natura 2000 område. Egtved Ådal er et meget kuperet og varie-
ret tunneldalssystem omkring vandløbene Egtved og Vejle Å. I bunden af 
dalen findes vandløbene med tilgrænsende bræmmer af høje urter. Desu-
den ligger der partier med ferske enge og moser herunder rigkær og skov-
bevoksede moser som elle– og askesumpe. På de tørre partier op af ådals-
skrænterne findes overdrevs- og hedearealer samt småskove af både løv-
træ og nåletræ.  
 
Overdrevene er et meget dominerende landskabselement, og de fleste af 
overdrevene er sure overdrev. Flere steder på skrænterne både i skovene 
og på de lysåbne arealer, findes der små kilder og væld med kalkholdigt 
vand.  
 

                                                 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. 
december 2006 
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Især overdrevene indeholder en meget artsrig vegetation med forekomst af 
sjældne svampe– og plantearter. Størstedelen af området er fredet, formå-
let hermed er at bevare de landskabelige værdier og beskytte de til området 
knyttede naturvidenskabelige interesser i navnlig geologisk, botanisk og 
zoologisk henseende. 
  
For Natura 2000 området, Egtved Ådal, er en af de største trusler nærings-
stofbelastningen. Det er vurderet at alle naturarealerne med undtagelse af 
de mest kulturprægede eng og overdrevsarealer enten er eller kan være 
negativt påvirket af luftbåret kvælstof.  
 
Ud fra OML- beregninger fortaget af andre slagterier, viser at størstedelen 
af ammoniakken vil slå ned 200-400 meter fra virksomheden. På dette 
grundlag vurderes det at udvidelsen af slagtergården med en afstand på ca. 
4 km ikke vil få en påvirkning af Egtved Ådal. 
 
Der er i området Egtved Ådal observeret odder. Dette rovdyr er på habitatdi-
rektivets bilag IV, dette betyder at odderen er en strengt beskyttede dyreart. 
Det vurderes, at udvidelsen på Slagtergården i St. Lihme ikke vil få en be-
tydning for odderen, på grund af afstanden til Egtved Ådal. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Der er opsat nogle generelle vilkår om hvordan virksomheden skal drives.  
Da der er tale om en udvidelse af produktionen, er der sat vilkår om at selve 
godkendelsen bortfalder, hvis produktionsændringen ikke har fundet sted 
inden for 2 år.  
 
3.2.3 Indretning og drift 
Der er sat vilkår om, at svinebilerne skal tørskrabes inden de kører til va-
skepladsen. Dette for at minimere brugen af vand i forbindelse med rengø-
ringen af svinebilerne samt for at mindske lugt fra bilerne. 
 
Slagtergården i St. Lihme har med denne miljøgodkendelse fået tilladelse til 
at slagte max. 90 tons slagtekroppe pr. døgn. Der skal en gang årligt rap-
porteres hvor mange tons svinekroppe slagteriet har forarbejdet. Slagteriet 
skal på forlangende kunne dokumentere, hvor mange tons svinekroppe der 
er blevet produceret pr. døgn.  
 
Der er i virksomhedens miljøtekniske beskrivelse (Bilag A), beskrevet 
driftstiden for slagteriet. Denne driftstid er indgået i beregningen af virksom-
hedens støjbidrag. Virksomheden har måttet lave nogle tiltag for at kunne 
overholde de vejledende grænseværdier for støj. For at overholde de vejle-
dende støjgrænser, er det derfor nødvendigt at driftstiden ikke overskrider 
de tider der er beskrevet. Slagteriet har med denne godkendelses tilladelse 
til at producere op til 8 lørdage om året.  
 
3.2.4 Oplag 
Der er, for at beskytte jord og grundvand, sat vilkår om beskyttelse af tanke 
og oplag, mod påkørsel. Der er desuden stillet vilkår om tæt belægning og 
olieudskiller i afløb til kloak, på stedet hvor der bliver tanket brændstof. 
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Der er sat vilkår om at alle oplag, skal være placeret på spildbakker eller 
tankgrave der mindst kan rumme indholdet af den største beholder. Alt op-
lag skal være overdækket. Dette for, at beskytte jord og grundvand. 
 
3.2.5 Luftforurening 
Der er stillet vilkår for maksimalt tilladt koncentration af forurenende stoffer i 
luftafkastet fra virksomhedens kedler (emissionsgrænser). Vilkårene følger 
anbefalingerne i luftvejledningen (vejledning Nr. 2 2001). I februar 2009 har 
Niras A/S foretaget præstationskontrol for NOx. Resultatet viste, at Slagter-
gården i St. Lihme også ved den øgede produktion overholder de fastsatte 
grænser. 
 
Virksomheden har oplyst at der kun fyres med naturgas, og de stillede vilkår 
omhandler kun dette.  
 
3.2.6 Lugt 
Lugtemissionen er en væsentlig miljøpåvirkning fra Slagtergården i St. Lih-
me. 
 
Niras A/S har i februar 2009 udtaget lugtanalyser på Slagtergården i St. 
Lihme. Lugtanalyserne viste et resultat på 10-14 lugtenheder umiddelbart 
uden for virksomhedens skel.  
 
I forbindelse med mødet den 4. juni 2009 mellem Slagtergården i St. Lihme 
og Miljøcenter Odense, informeret Miljøcenter Odense om at de fremtidige 
lugtvilkår ville være på 5 LE/m3 i boligområder, ved blandet bolig og erhverv, 
samt offentlige formål og 10 LE/m3 ved erhvervsområder og boliger i det 
åbne land. 
 
Niras A/S har i brev af 24. august 2009, konkluderet, at ved at forhøje afka-
stet på svideovnen fra 10 meter til 13 meter, forventer Slagtergården i St. 
Lihme at kunne overholde lugtvilkåret på 10 LE/m3. 
 
Det er muligt for tilsynsmyndigheden, at bede om en eftervisning af lugten, 
hvis tilsynsmyndigheden formoder der er en overskridelse af lugtgrænserne. 
 
3.2.7 Spildevand, overfladevand m.v. 
Spildevand fra Slagtergården i St. Lihme er separeret således at vand fra 
stalde samt modtagerampen ledes til en opsamlingsbeholder på 280 m3. 
Beholderen bliver tømt efter behov, og bliver transporteret til en gyllebehol-
der. Der er indgået lejeaftaler af gyllebeholdere samt aftaler om udbringning 
af spildevandet til landbrugsjord. Der er den 16. februar 2009 sendt en an-
søgning om dette til Vejle Kommune.  
 
Sanitært spildevand afledes direkte til offentligt kloaksystem via septiktank. 
 
Alt øvrigt spildevand fra virksomheden, bliver opsamles i et separat afløbs-
system og ledes derefter til rensning på slagteriets eget forrensningsanlæg. 
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Forrenseanlægget er blevet installeret i 2006, og består af en mekanisk 
rensning i finriste samt en efterfølgende rensning i et flotationsanlæg med 
tilsætning af flokkuleringsmiddel. 
 
Efter rensningen bliver spildevandet ledt til en måle- og prøveudtagnings-
brønd inden spildevandet pumpes til videre behandling på Haraldskær ren-
seanlæg. Produktionsudvidelsen medfører en forøget afledning af forrenset 
spildevand (processpildevand, vaskevand fra ny, overdækket vaskeplads) til 
offentligt kloaksystem. Virksomheden har ansøgt Vejle Kommune herom.  
 
Virksomheden har ligeledes søgt om en fornyet tilladelse til at udlede over-
fladevand fra Slagtergården i St. Lihme til Kobberbækken, af Vejle Kommu-
ne. 
 
En del af overfladevandet (regnvand fra den nye plads samt tagvand fra 
vaskehal) skal fremover afledes til Kobberbækken via et nyt regnvandsbas-
sin sydøst for virksomheden. 
 
Vejle Kommune forestår pt. en revision af den gældende afledningstilladel-
se fra 2006 mhp. At kunne rumme den aktuelle produktionsudvidelse. Lige-
ledes pågår der behandling af en fornyet udledningstilladelse for afledning 
af regn – og overfladevand via et nyt regnvandsbassin og eksisterende af-
vandingssystemer til Kobberbækken.  
 
3.2.8 Opsamlingsbeholder 
Der er på slagteriet en underjordisk tank på 280 m3. Denne tank, som an-
vendes til opsamling af staldspildevand samt vand fra modtagerrampen, er 
mere end 10 år gammel, og er aldrig tidligere blevet tæthedskontrolleret.  
Ifølge bekendtgørelse4 723 af 12. september 1997, skal tanke der anven-
des til opbevaring af spildevand fra husdyrhold, tæthedskontrolleres hvert 
10 år, af et uvildigt firma. Da der ikke forligger en tæthedskontrol på tanken, 
er der stillet vilkår om, at der inden den 1. marts 2010 skal fremsendes re-
sultat af en tæthedskontrol på tanken, til tilsynsmyndigheden. 
 
3.2.9 Støj 
Vilkårene omkring støj, infralyd og vibrationer er svarende til Miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier. Miljøcenter Odense er ikke bekendt med, at der 
er problemer med infralyd og vibrationer på Slagtergården i St. Lihme. 
 
Der er den 22. december 2008 blevet fortaget en støjkortlægning af Niras 
A/S. Denne støjkortlægning viser, at Slagtergården i St. Lihme har proble-
mer med at overholde de vejledende støjgrænser i et enkelt referencepunkt. 
Der var en overskridelse ved et af referencepunkterne. Dette reference-
punkt er ved den nærmeste nabo, og der vil også være en overskridelse i 
forbindelse med en udvidelse.  
 
Overskridelse skyldes trafik til og fra virksomheden i natperioden. Det er 
ifølge virksomheden ikke muligt af hensyn til virksomhedens drift, at reduce-
                                                 
4 Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller 
spildevand nr. 723 af 12. september 1997 
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re trafikken. Et alternativ er at etablere en støjafskærmning mellem virk-
somheden og den berørte nabo. 
 
Ifølge Niras A/S vil etablering af en 3 m høj støjskærm langs virksomhedens 
skel, betyde at støjbidraget vil reduceres fra 50 dB(A) til 39 dB(A).  
 
Denne støjskærm er blevet monteret, og Miljøcenter Odense vurderer at 
virksomheden herefter overholder de vejledende støjgrænser. 
3.2.10 Affald 
Slagtergården i St. Lihme oplyser at deres affald håndteres og bortskaffes 
efter de til enhver tid gældende regler, samt efter Vejle Kommunes affalds-
regulativer. 
 
Blod og slagteraffald føres til destruktion, pt. hos DAKA.  
Husdyrgødning og staldvand spredes på landbrugsjord i overensstemmelse 
med kommunal tilladelse. 
 
3.2.11 Overjordiske olietanke  
Slagtergården i St. Lihme har en 2.500 liter olietank fra 1988. 
 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed på olietanken, jævnfør olietankbe-
kendtgørelsen5. 
 
Der stilles ingen vilkår til olietanken i denne godkendelse, da olietanken 
reguleres af olietankbekendtgørelsen. Der henvises især til kap. 8 og 9 i 
bekendtgørelsen som omhandler egenkontrol, vedligeholdelse og sløjfning. 
 
3.2.12 Jord og grundvand 
Virksomheden skal være indrettet, så der ikke er risiko for forurening af jord 
og grundvand. Derfor skal opbevaring af råvarer og hjælpestoffer ske på 
befæstet areal uden mulighed for spild til jord og grundvand. 
 
Der er stillet vilkår om, at olieudskillere, sandfang og opsamlingsbrønde 
med tilhørende rørsystemer til enhver tid skal være tætte, og at tilsynsmyn-
digheden kan kræve tæthedskontrol af disse, hvis der er mistanke om ud-
sivning til jorden. Der er stillet vilkår om at olieudskiller og sandfang skal 
være tilmeldt en tømningsordning, og at Slagtergården i St. Lihme skal kun-
ne dokumentere tømningsfrekvensen. 
 
3.2.13 Til og frakørsel 
Der vil i forbindelse med udvidelsen ske en ændring i kørslen til og fra Slag-
tergården i St. Lihme. Det er fortrinsvis en stigning i privattransporten til 
slagteriet der er forskellen. Det er i støjrapporten fra Niras A/S påpeget, at 
der er et problem med at overholde støjgrænserne i det ene referencepunkt 
i natperioden. Der er i den forbindelse blevet opført en støjskærm i skel mel-
lem slagteriet og den pågældende nabo jf. afsnit 3.2.9. For ikke at få pro-

                                                 
5 Bekendtgørelse om indretning og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 724 af 1. 
juli 2008 
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blemer med hensyn til støj, skal den beskrevne kørselsbeskrivelse, beskre-
vet i bilag A, følges.  
 
3.2.14 Indberetning/rapportering 
Miljøcenter Odense har stillet vilkår om en årlig indberetning af virksomhe-
dens nøgletal. 
 
Det vilkår er stillet, med det formål at sikre, at Miljøcenter Odense løbende 
får oplysninger om nøgletallene.   
 
3.2.15 Driftsforstyrrelser og uheld 
Tilsynsmyndigheden skal, ifølge § 71 i miljøbeskyttelsesloven, straks under-
rettes om driftsforstyrrelser og uheld, der kan medføre forurening af omgiv-
elserne eller indebære en risiko for det. Der er stillet vilkår om indberet-
ningspligt til tilsynsmyndigheden i forbindelse med uheld. I indberetningen 
skal der være en beskrivelse af indsatsen samt forebyggende foranstaltnin-
ger, der begrænser risikoen for gentagne uheld. 
 
3.2.16 Risiko/forebyggelse af større uheld 
På Slagtergården I St. Lihme anvendes der på køleanlæggene følgende: 
 

 En blanding af Propan, Isobutan, Ethan. 
 En blanding af 1,1,1 – trifluoethan, pentafluorethan, 1,1,1,2 - te-

trafliorethan 
 
Oplaget af disse to blandinger er på i alt ca. 200 kg. For at være omfattet af 
risikobekendtgørelsen6 skal virksomheden have et oplag på mere end 
5.000 tons. Dermed er virksomheden ikke omfattet af risikobekendtgørel-
sen. 
 
3.2.17 Ophør 
Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for, at 
imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand, og for at bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Der er stillet vilkår herom. 
 
3.2.18 Bedst tilgængelige teknik 
Der er i EU-regi udarbejdet branchespecifikke dokumenter, der beskriver, 
hvad der forstås ved bedst tilgængelig teknik, BAT. For slagterier foreligger: 
”Reference Document on Best Available Techniques in Slaughterhouses 
and Animal By-products industries” fra maj 2005. 
 
Der er i BAT- dokumentet beskrevet ca. 250 teknikker, der kan betegnes 
som BAT.  
  
I bilag G er der vist en oversigt over, hvorledes virksomheden forholder sig 
til BAT.  
 

                                                 
6 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. 
december 2006. 
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Miljøcenter Odense har vurderet de ikke implementerede teknikker og er 
enig med slagteriet i, at teknikkerne enten ikke kan indføres på slagteriet, 
eller at der er fundet en anden løsning, der må betragtes som værende på 
BAT- niveau. 
 
Miljøcenter Odense opfordrer dog slagteriet til at benytte enhver lejlighed i 
forbindelse med de løbende udskiftninger af procesudstyr m.v. at prioritere 
mindre miljøbelastende hjælpestoffer og teknologi. 

 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
De nye vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til 
afgørelsen og i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 
75. Virksomheden har haft bemærkninger til enkelte formuleringer, men ikke 
til forhold af miljømæssig betydning. 
 

3.4 Udtalelser/høringssvar 
3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Vejle Kommune har ingen kommentar haft i forhold til affaldshåndtering, 
spildevand og vandforsyning. Vejle Kommune har haft et udkast af miljø-
godkendelsen til kommentering. 
 
3.4.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret i Give – Thyregod 
Avis den 23. juni 2009. 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
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 godkendelsen, overholdes 
straks fra godkendelsen meddelelse, herunder i indkøringsperioden. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Slagtergården I St. Lihme er som hovedaktivitet omfattet af Bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomheder7 under listepunkt F101: Slagterier med en kapacitet til produktion af slagte-
kroppe, herunder slagtet fjerkræ på mere end 50 tons pr. dag. (i) (s) 
Miljøcenter Odense er godkendelsesmyndighed og meddeler derfor afgørelsen. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i godkendelsesbe-
kendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, at godkendelsen 
er meddelt første gang. Revurderingen vil således senest ske i 2017. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering 
af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld 
og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i god-
kendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en scree-
ning af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 8. september 
2009 truffet særskilt afgørelse herom. Der er truffet afgørelse om at udvidelsen af slagteriet, 
ikke vil få en væsentlig påvirkning på miljøet. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af et Natura-2000 området, samt et område hvor der er obser-
veret odder som er en Bilag IV art. Derfor er virksomheden omfattet af reglerne i habitatbe-
kendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Vejle Kommune er ved at meddele en tilladelse til udledning af spildevand til kommunalt rense-
anlæg, samt tilladelse til udledning af overfladevand til Kobberbækken. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

                                                 
7 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Give – Thyregod Avis og kan ses på 
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 klageret over den kon-
krete 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 underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være modtaget senest den 10. febru-
ar 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det 
materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksom-
heden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godken-
delsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Vejle Kommune, Miljøforvaltningen, Skolegade 1, 7100 Vejle, post@vejle.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
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk  
Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk forening, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, sn@dof-
sydostjylland.dk
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5. BILAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilag B: Oversigtsplan i 1:25.000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 
 
Lbk. nr. 1757/2006  Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 
Bekg. nr. 1640/2006 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 
Bekg. nr. 724/2008 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsyste-

mer og pipelines  
Bekg. nr. 1353/2006
 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. 

Bekg. nr. 1515/2006
 

Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt 
regnskab (Ny bekendtgørelse forventes vedtaget pr. 1. januar 2010) 

Bekg. nr. 1634/2006 Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen) (Ny bekendtgørelse 
pr. 1. januar 2010) 

Bekg. Nr. 723/1997 Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, en-
silagesaft eller spildevand 

Vejl. Nr. 4/1984 Vejledning om ekstern støj fra virksomheder 
Vejl. Nr. 6/1985 Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder 
Vejl. Nr. 4/1985 Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder 
Vejl. nr. 5/1993 Vejledning om beregning af ekstern støj fra virksomheder  
Vejl. nr. 2/2001 Luftvejledningen  
Vejl. nr. 2/2002 B-værdivejledningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20060175729-REGL
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/B20060164005-REGL
http://147.29.40.90/_GETDOCM_/ACCN/B20060164105-REGL
http://147.29.40.90/_GETDOCM_/ACCN/B20060135305-REGL
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/B20060151505-REGL
http://147.29.40.90/_GETDOCM_/ACCN/B20060163405-REGL
http://147.29.40.91/_GETDOCM_/ACCN/C19986028360-REGL
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf
http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/2002/87-7972-231-8/pdf/87-7972-231-8.PDF


 

 

Bilag E: Vilkår til olietanken 
1. Virksomheden skal fremsende kopi af tankattest til tilsynsmyndighe-

den umiddelbart efter etableringens færdiggørelse. Tankattesten 
skal indeholde de oplysninger, der fremgår af § 11 i bekendtgørelse 
nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines. (§ 25, stk. 3) 

 
2. Virksomheden skal sikre, at tanken og tilhørende rørsystemer er ty-

pegodkendt.  (§ 26, stk. 1 og 2) 
 

3. Anlægget må ikke etableres inden for en afstand af 50 m fra indvin-
dingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og 25 m fra andre bo-
ringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. (§ 27, stk. 1, nr. 
1) 

 
4. Anlæg må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at anlæggene ikke 

kan fjernes. (§ 27, stk. 1, nr. 3) 
 

5. Pejlehuller og mandehuller skal være let tilgængelige. (§ 27, stk. 1, 
nr. 4) 

 
6. Nedgravede rør skal overalt være omgivet af mindst 15 cm sand til 

alle sider. (§ 27, stk. 1, nr. 5) 
 

7. Påfyldnings- og udluftningsrør skal fremføres vandret eller med fald 
mod tanken og skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Udluft-
ningsrør skal være ført mindst 50 cm over terræn. (§ 27, stk. 1, nr. 6)   

 
8. Virksomheden skal overholde de krav til etablering, som er anført på 

tankattesten. (§ 27, stk. 1, nr. 7) 
 

9. Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddelbart ved 
tankudløbet. (§ 27, stk. 3, nr. 6) 

 
10. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. (§ 27, 

stk. 3, nr. 1) 
 

11. Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyld-
ningsalarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved 
påfyldningsrøret. (§ 27, stk. 3, nr. 2) 

 
12. Ståltanke skal på en konstruktion være hævet over underlaget, så-

ledes at inspektion af bunden kan foretages. (§ 27, stk. 3, nr. 3) 
 

13. Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 
5 cm. (§ 27, stk. 3, nr. 4) 

 

  



 

14. Plasttanke, der er godkendt til placering direkte på underlaget, skal 
etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden 
om tanken. (§ 27, stk. 3, nr. 5) 

15. Overjordisk tanke må flyttes uanset bestemmelsen i § 26, stk. 1, så-
fremt tanken er forsynet med oprindeligt mærkeskilt, der som mini-
mum oplyser om fabrikantens navn og hjemsted, tankrumfang og – 
type, fabrikationsnummer og –år. (§ 33, stk. 1) 

 
16. Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af et anlæg skal eventu-

elt restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller på-
fyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, 
således at påfyldning ikke kan finde sted. Meddelelse om, at anlæg-
get er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal ind-
gives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.  (§ 29, 
stk. 1 og 2) 

 
17. Hvis et anlæg under 6.000 l er tilsluttet fyringsanlæg til bygnings-

mæssig opvarmning med en indfyret effekt på højest 120 KW gæl-
der desuden: (§ 31, stk. 1) 

 
1) Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og forbrugssted 

skal være enstrenget. 
 
2) Sugerøret skal udføres i overensstemmelse med bilag 2, nr. 

3 og 4 i bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2009 om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 

 
3) Sugerøret skal afsluttes med oliefyret med en smeltesik-

ringsventil. 
 

4) Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, 
skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieaflufte-
re, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fast-
monteret. 

 
5) Påfyldningsrør og udluftningsrør skal være fremført med fald 

mod tanken, afsluttet med henholdsvis aflåseligt standardpå-
fyldningsdæksel og standardudluftningshætte. 

 
18. Følgende tanke under 6.000 l må ikke tages i brug til opbevaring af 

olieprodukter: (§ 32, stk. 1) 
 

1) Tanke, der har været anvendt til opbevaring eller 
opsamling af andet end olieprodukter, eksempelvis 
husspildevand og ajle. 

 
2) Tanke, der har været anvendt til opbevaring af olie-

produkter, som kræver opvarmning for at kunne 
transporteres, og som skal anvendes til opbevaring 
af lettere olieprodukter. 

  



 

 
3) Tanke, der er sløjfet. 

19. Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om, at 
anlægget eller pipelinen er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks un-
derrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, der kan 
bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af an-
lægget. (§ 36, stk. 1) 

 
20. Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olie-

produkter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal 
virksomheden straks underrette tilsynsmyndigheden. (§ 36, stk. 2) 

 
21. Virksomheden skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdel-

sesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, 
at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, 
herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, 
rørsystem eller understøtningen af overjordiske tanke.  (§ 37) 

 
22. Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den ud-

førende virksomhed skal udlevere dokumentation for det udførte ar-
bejde til tankens ejer eller bruger.  (§ 38, stk. 2) 

 
23. Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til 

tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende 
anodeskift samt dokumentation for udførte reparationer og ændrin-
ger.  (§ 39) 

 
24. Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse 

m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes.  
(§ 40) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Bilag F: Liste over sagens akter 
Akt nummer Beskrivelse 
1 Ansøgning om miljøgodkendelse 
2 Kvittering for modtagelse af ansøgningen 
3 Spørgsmål om sagsbehandler i Vejle Kommune 
4 Anmodning om supplerende oplysninger  
5 Antal transporter på Slagtergården i St. Lihme 
6 Støjbelastning på Slagtergården i St. Lihme 
7 Vedrørende støjafskærmning 
8 Brev vedrørende byggeansøgning 
9 Brev fra Vejle Kommune om tidligere tilsyn 
10 Telefonnota med Jan Lomholt Vejle Kommune 
11 Annonce om opstart af miljøgodkendelse  
12 Tegningsmateriale 
13 Tegningsmateriale 
14 Redegørelse omkring støjforholdene 
15 Referat af møde mellem Slagtergården i St. Lihme og 

Miljøcenter Odense  
16 Brev angående støjforholdene 
17 Nota omkring støj og lugt 
18 Datablade på kølemidler 
19 Forslag til nedsættelse af støj 
20 Ansøgning om bygge og igangsættelsestilladelse 
21 Annonce om tilladelse til bygge og igangsættelsestilla-

delse 
22 Vejle Kommunes kommentar til bygge og igangsættel-

sestilladelsen 
23 Afgørelse om bygge og igangsættelsestilladelse samt 

afgørelse om Ikke VVM pligt 
24 Tilsynsrapport fra Vejle Kommune 
25 Oplysninger om etableringen af støjskærm 
26 Billede fra virksomheden 
27 Angående sagsbehandler i Miljøcenter Odense  
28 Oplysninger om spildevandstilladelse 
29 Oplysninger om køleanlæg 
30 Afgørelse til blst.dk hjemmeside 
31 Vejle Kommunes kommentarer til udkastet 
32 Virksomhedens kommentarer til udkastet 
33 Udkast af miljøgodkendelsen 
34 Annonce om miljøgodkendelsen 
34 Miljøgodkendelsen 
 
 
 
 
       
      

  



 

 
 
 

 

Bilag G: Virksomheden bemærkninger til BREF-noterne 
På vegne af Slagtergården skal vi hermed fremsende supplerende oplysnin-
ger i overensstemmelse med aftalerne på mødet den 4. juni 2009.11.19 
 
Der henvises generelt til oplysningerne i ” Slagtergården St. Lihme A/S, 
Ansøgning om miljøgodkendelse af produktionsudvidelse”. 
Nærværende er således et supplement til ansøgningen, med udgangspunkt i 
den udleverede BATtjekliste, 
hvor dette vurderes at være relevant. 
5.1-1 Medarbejderne introduceres til de arbejdsområder som de skal varetage 
og modtager 
fornøden generel og specifik uddannelse i hygiejniske og miljømæssige forhold 
5.1-2 Virksomheden har store interesser i at vælge energiøkonomiske anlæg 
og har løbende 
optimeret genanvendelse af råstoffer, vand, energi m.v. 
5.1-3 Der henvises generelt til de gennemførte støjmålinger og prognoser for 
støjbelastningen. Støjkilderne er over alt tilstrækkeligt indkapslet. 
Eneste problematiske støjkilde vedrører trafikstøj, hvilket vil blive afhjulpet ved 
afskærmning 
5.1-4 Der er ansat personale til systematisk vedligeholdelse af maskinelle an-
læg m.v. 
Endvidere foretages der løbende udskiftning og forbedring af energianlæg m.v. 
5.1-5 Der er løbende iværksat tiltag til minimering af vand- og energiforbrug 
samt 
affaldsproduktion. Der henvises til ovennævnte ansøgning. 
5.1-6 Vandforbrug måles løbende ved hoved- og bimålere. Energiforbrug 
måles og afregnes 
ligeledes ved diverse målere. Alt forbrug og affaldsproduktion er belagt med 
omkostninger, hvorfor en løbende registrering samt implementering af 
forbrugsbegrænsende foranstaltninger har høj prioritet. 
5.1-7 Alle forbrug af råvarer og hjælpestoffer registreres og dokumenteres. 
5.1-8 Rengøringsfrekvenser er nødvendige af hygiejniske årsager og disse pro-
cedurer 
planlægges meget grundigt og systematiseres i detaljer. 
5.1-9 Transporterne udføres hensigtsmæssigt i overensstemmelse med de 
metoder, der er til 
rådighed og som kan aftales med leverandører og aftagere. 
5.1-10 Alle nødvendige tiltag for at sikre varer af højest mulig kvalitet er taget i 
anvendelse, 
såsom optimering af køleprocesser og tilknyttede arbejdsgange. 
5.1-11 Der henvises til ovennævnte ansøgning, hvor eksempelvis separering af 

  



 

spildevandsstrømme, tørskrabning m.v. er taget i anvendelse. 
5.1-12 Slagteprocessen er beskrevet i ansøgningen og i en række rapporter 
fra bl.a. 
slagteriernes forskningsinstitut. Spild og tab af materialer på gulvet søges 
naturligvis 
undgået. 
5.1-13 Der henvises til ansøgningen og til punkt 5.1-11 
5.1-14 Der henvises til ovennævnte samt til ansøgningens beskrivelse af slagte-
processen. 
5.1-15 Der er etableret genvinding på køleanlæg samt på andre energianlæg, 
såsom 
svideovne. 
5.1-16 ”Good House Keeping” er vigtigt for fortsat overlevelse i en presset 
branche. 
5.1-17 Der henvises til de aktuelle tiltag vedrørende støjafskærmning. 
5.1-18 Flydende oplag er placeret i egnet emballage og afløb er sikret imod 
spild og uheld. 
Øvrige oplag ses ikke af kunne bidrage med emissioner i nævneværdigt om-
fang 
5.1-19 Proceskontrol, herunder veterinær kontrol, er meget udbredt på nær-
værende type 
virksomhed og sikres af faguddannet personale. 
5.1-20 Væsentlige vandforbrugende enheder styres automatisk udfra produk-
tionsomfanget. 
Eksempelvis fladstråledysserne, der aktiveres når der passerer en slagtekrop. 
5.1-21 Hjælpemidler m.v. indkøbes hos godkendte leverandører. Der anvendes 
ikke 
hjælpemidler, der medfører unødvendige forureningsmæssige konsekvenser 
for vand, 
jord eller affaldsproduktion. Leverandørerne af råmaterialer og hjælpemidler 
forventes løbende at optimere ovennævnte forhold som følge af myndighedskrav 
og 
krav fra det omgivende samfund. 
5.1-22 Fornødne godkendelser til udledning af processpildevand og håndtering 
af staldvand 
m.v. er indhentet. 
5.1.1.1 Miljøpolitikken for Slagtergården St. Lihme A/S udformes af bestyrelse 
og direktion i 
samarbejde med medarbejderrepræsentanter. 
Der er ledelsens intension, at virksomheden skal fremstå konkurrencedygtig 
og med 
ordnede miljømæssige forhold. 
Fornødne procedurer er, efter ledelsens opfattelse, iværksat og vil løbende 
blive 
overvåget og i fornødent omfang forbedret i samarbejde med relevante myn-
digheder 

  



 

indenfor miljø og hygiejne m.v. 
5.1.1.2-5 Der henvises til ovenstående punkt 5.1.1.1 
5.1.2 Der vælges leverandører udfra en række forhold der bl.a. omfatter pris, 
kvalitet, 
leveringssikkerhed, produktets miljømæssige konsekvenser, håndtering af 
emballage 
og rester m.v. 
Virksomheden har i stort omfang faste leverandører baseret på faste aftaler, 
der 
beskriver ovennævnte forhold. 
5.1.3.1-14 Slagtergården St. Lihme A/S har, i forbindelse med ansøgningen 
om miljøgodkendelse 
og tidligere ansøgninger om tilladelse til afledning af processpildevand, 
redegjort for 
brugen af hjælpemidler, herunder til rengøring. 
Rengøringsprocedurer udføres af faguddannet personale og reguleres i øvrigt 
i 
henhold til anden lovgivning. Veterinære myndigheder stiller meget præcise 
hygiejniske krav til driften af slagterier m.v. 
Efter behov kan der fremsendes nærmere oplysninger om specifikke rengørings-
rutiner, 
–maskiner og –hjælpemidler. 
5.1.4.1.1 Chauffører anmodes om at slukke motorer under af- og pålæsning af 
varer. 
5.1.4.2.1 Virksomheden har installeret forrensning af processpildevand i 
form af en 
tromleseparator samt et flotationsanlæg inden udpumpning til kloakforsynin-
gens 
afløbssystem. 
Tarmsæt centrifugeres for udskillelse af mave-tarmindhold til separat behol-
der. 
Indholdet køres til anvendelse i biogasanlæg. 
5.1.4.3.1 TOC-emissionen overholder de stillede krav. 
5.1.4.4.1 Afkast fra svideovnen er blevet simuleret med henblik på at vurdere 
lugtemissioner 
m.v. 
Der vil blive gennemført fornødne tiltag til sikring af at myndighedernes krav til 
påvirkninger af omgivelserne kan overholdes. 
5.1.4.5.1 Eventuelle spild fra flydende oplag vil blive opsamlet i lukkede kar 
uden forbindelse til 
afløb til processpildevand eller overfladevand. 
5.1.4.5.2 Ikke relevant for virksomheden. 
5.1.4.6.1 Der anvendes ikke damp. 
5.1.4.7.1 Køleanlæg er freonbaseret. Freon forefindes i lukkede systemer og 
afgives ikke til 

  



 

atmosfæren. Der henvises til de tidligere fremsendte datablade på kølemid-
let. 
Der er overvejelse om at ændre køleanlæggene til anvendelse af andet kølemid-
del. 
5.1.4.7.2-10 Køleanlægget er en væsentlig udgiftskilde og bliver løbende 
vedligeholdt, serviceret 
og optimeret. Der er en meget præcis styring af nedkølingsforløbet for 
slagtekroppene. Dette af hensyn til fødevarernes kvalitet samt af hensyn til 
ressourceforbruget. 
Der er fra leverandørerne af køleanlægget angivet, hvorledes drift og vedlige-
holdelse 
af køleanlæggene bedst udføres. 
Der er sluser med automatisk dørlukning imellem kølerum og øvrige rum på 
slagteriet. 
Personalet vil blive instrueret jf. BAT-tjeklisten. 
5.1.4.8.1-2 Køleanlægget vurderes at være optimeret og korrekt indpasset jf. 
ovenstående. 
5.1.4.8.2 Der er installeret varmegenvinding på køleanlæggene. 
5.1.4.9.1 Emballage indkøbes fra leverandører der kan levere brancespeci-
fikke løsninger. 
Emballager er tilpasset og optimeret i forhold til intern håndtering, transport 
og 
kundeønsker. 
5.1.4.9.2 Indkøbsrutinerne er tilpasset med henblik på at optimere lagertid, 
kvantumsrabatter 
og håndtering. Slagteriet indkøber den mest velegnede emballage og sikrer 
recirkulering eller genanvendelse af emballage i muligt omfang. 
5.1.4.9.3 Alt emballage indsamles og genanvendes/bortskaffes via godkendt 
modtager. 
Der henvises til tegningen med pladsdisponering, hvoraf fremgår, at der op-
stilles 
særskilte containere til de enkelte typer af affald og emballage. 
5.1.4.9.4 Der er intet incitament for at overfylde eller spilde ved emballering. 
Produkterne 
afregnes efter masse (vægt). 
5.1.4.10.1-2 Slagteriet foretager energigenvinding i forbindelse med energian-
læg såsom 
køleanlæg og svideovn. 
Der foretages ikke egentlig energiproduktion på slagteriet. 
5.1.4.10.3-8 Der er, som omtalt, indført en række tiltag til at minimere res-
sourceforbrug og 
belastning på maskinelle anlæg m.v. Tiltagene omfatter bl.a. introduktion af 
energibesparende motorer og maskinelle anlæg, genvindingsanlæg, isole-
ring, 
automatisering af processer samt adfærdsregulerende tiltag overfor medar-
bejdere. 

  



 

5.1.4.11.1 Slagteriet er tilsluttet et privat alment vandforsyningsanlæg og 
betaler for 
vandforbruget udfra vandmåler. 
Omkostningerne til vandforbrug er meget store og besparelsestiltag har høj 
prioritet. 
5.1.4.12.1-3 Styringen af trykluftssystemer foregår med skyldig hensyntagen 
til de anvendte 
værktøjer. Trykniveauet tilrettelægges således, at der konstant er tilstrække-
ligt tryk og 
tilstrækkelig luftmængde til at drive værktøjer på slagtekæden m.v. 
Muligheden for at reducere trykniveauet vil blive undersøgt nærmere. 
5.1.4.13.1-6 Slagteriet anvender ikke dampsystemer. 
5.1.5.1.1-5 Luft- og lugt emissioner er kortlagt og undersøgt i forbindelse 
med udarbejdelsen af 
ansøgningen om miljøgodkendelse. Der henvises til beskrivelsen i ansøgnin-
gen samt 
den vedlagte oversigtsplan med angivelse af placeringer for afkast. 
Der henvises endvidere til de, af Niras udarbejdede, beregninger og konklu-
sioner 
vedrørende lugtemissioner. 
Der er ikke installeret luftrensesystemer. 
5.1.6.1-17 Der er i ansøgningsmaterialet redegjort detaljeret for spilde-
vandsstrømme og – 
behandling. Ansøgningen indeholder endvidere en række beskrivelser af 
tiltag til begrænsning af vandforbrug og spildevandsproduktion. 
Der beskrives bl.a. introduktionen af vandbesparende fladstråledyser samt af 
procedurer for tørskrabning til delvis erstatning af våd rengøring. 
Slagtergården St. Lihme A/S har hidtil haft et meget lavt vandforbrug samt 
et lavt 
forureningsbidrag pr. slagtekrop (opgjort i PE), sammenlignet med nøgletal-
lene for 
slagterbranchen. Disse tal er opgjort af miljøstyrelsen og slagteriernes 
forskningsinstitut. 
Enhedsforbrugene forventes fortsat at ligge markant under slagteribranchens 
gennemsnitstal. 
Slagteriet har etableret eget forrenseanlæg i form af tromleseparator samt 
flotationsanlæg. 
Der er som bekendt fremsendt en separat ansøgning om ændret afledningstilla-
delse til 
Vejle kommune. Vi er via diverse drøftelser med kommunen blevet bekendt 
med, at 
kommunen har konkluderet, at ansøgningen kan imødekommes. 
5.1.7.1-6 Uhensigtsmæssige udslip som kan skade miljøet vurderes i det kon-
krete tilfælde 
primært at vedrøre udslip af stoffer på væskeform. 

  



 

Samtlige større oplag af miljøskadelige stoffer er placeret uden forbindelse 
til 
afvandingssystemer til processpildevand eller overfladevand. 
Disse oplag er endvidere placeret således at brug eller spild ved påfyldning 
m.v. vil 
blive opsamlet i tætte kar/beholdere. 
Brud på trykledninger eller overfyldning af beholdere vil ligeledes blive opsam-
let ved 
kilden. 
Processpildevandets sammensætning vil variere i løbet af arbejdsdagen. Alt 
processpildevand ledes til forrensning inden indpumpning til det kommunale 
kloaksystem. 
Renseanlægget er ikke biologisk og er derfor særdeles robust overfor udsving i 
spildevandet sammensætning samt overfor eventuelle hæmmende eller miljø-
skadelige 
stoffer. 
Renseprocessen overvåges løbende og der er forholdsregler for hvorledes der 
reageres 
ved driftsuheld eller tilledning af uønskede stoffer med spildevandet. 
Vejle kommunes tilladelse til afledning af processpildevand indeholder en 
række 
specifikke krav til spildevandets sammensætning, kontrol af forureningsindhold, 
procedurer for drift af anlægget samt forholdsregler ved konstatering af 
uheld. 
En egentlig beredskabsplan for imødegåelse af udslip forefindes ikke på nu-
værende 
tidspunkt. Skulle det kommunale beredskab ønske en nærmere plan for ind-
satsen er 
slagtergården indstillet på at samarbejde om udformningen af en sådan 
plan. 
Der er stillet krav om driftsjournaler i forbindelse med driften af forrensean-
lægget. 
5.2.1.1-4 Der vurderes ikke at være behov for at kommentere dette punkt, idet 
punkterne ikke ses 
at være relevante. 
Skulle der være behov for yderligere uddybning står jeg til rådighed. 
Med venlig hilsen 
Per Henriksen 
KANS TRUP 
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