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Notat om VVM-screening af nyt procesanlæg og ny lagerhal  
 
 

Bygherre Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri 

Anlæg Nyt procesanlæg og ny lagerhal 

Kommune Esbjerg 

Placering Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø 

 

Indledning 

Esbjerg Mejeri ønsker at opstille et nyt procesanlæg (ESL-varmebehand-
lingsanlæg) i en eksisterende bygning, hvor taget hæves så bygningshøj-
den ændres fra 4,44 meter til 7,93 meter.   
 
Samtidig ønskes opført en ny lagerhal på godt 1.800 m2 til opbevaring af 
emballage og færdigvarer. 
 
Esbjerg Mejeri modtager i dag mere mælk, end de behandler, således at en 
del af den indvejede mælk udvejes ubehandlet til andre mejerier. Det nye 
varmebehandlingsanlæg vil betyde, at en større del af den indvejede mælk 
viderebehandles på mejeriet, og en mindre del udvejes til andre mejerier. 
Behandling af en større mængde mælk på et ekstra procesanlæg medfører 
et øget energiforbrug og øget spildevandsmængde fra rengøring af anlæg-
get. Der må forventes en minimal stigning i kørsler i forbindelse med mod-
tagelse af mere emballage, mens transporter af rå- og færdigvarer til og fra 
mejeriet, samlet set vil være uændret. Kørselsmønstret inde på virksomhe-
dens område ændres lidt, således at nogle af de kørselsrelaterede aktivite-
ter flyttes længere væk fra det nærmest liggende boligområde. 
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Hvad er VVM 

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-
ces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  
 
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis 
det: 

1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006). 

2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af 
dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væ-
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sentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters mil-
jøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-
bekendtgørelsens bilag 3. 

 

VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske frem-
stilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 
eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 
og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 
og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.  
 

 

VVM-screening af projektet 

Miljøstyrelsen Odense vurderer, at Etablering af nyt varmebehandlingsan-
læg og opførelse af ny lagerhal er omfattet af bilag 2, jf. punkt nr. 14. Som 
nævnt ovenfor, er anlæg og projekter angivet i bilag 2 VVM-pligtige, hvis det 
må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

 

 Nej 

 

Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  x Ny og ombygget bygning bliver ikke højere end de omkringlig-

gende bygninger.  

b. Kumulation med andre projekter x  I forbindelse med mejeriets øvrige drift 

c. Anvendelsen af naturressourcer  x Ikke relevant 

d. Affaldsproduktion x  Øget spildevandsmængde kan håndteres indenfor gældende 

tilledningstilladelse 

e. Forurening og gener x  Øgede emissioner grundet øget energiforbrug 

f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 

til de anvendte stoffer og teknologier 

 x Ikke risikovirksomhed 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 

sårbarhed i de geografiske områder, der 

bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  x Ændringerne holdes inden for lokalplanens rammer 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 

 x Mejeriet ligger midt i et industriområde 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  x  

2. Kystområder  x  
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

 

 Nej 

 

Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

3. Skovområder  x  

4. Reservater og naturparker 

 

 

 

x  

5. Vadehavsområdet x  Ca. 4 km fra Vadehavsområdet 

6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-

fuglebeskyttelsesområder og –

habitatområder 

 

 

  x  

7. Områder, hvor de fastsatte 

    miljøkvalitetsnormer allerede er    

    overskredet 

 

 

 x  

8.  Tætbefolkede områder  x  

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-

logisk synspunkt 

 

 

 x  

 
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de 
miljøpåvirkninger der er indfanget i skema 1. 
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  

Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, vurderes at 

anlægget kan få en væsentlig indvirkning på miljøet i relation 

til påvirkningens:  

 

1.b 

 

1.d 

 

1.e 

 

2.c.5 

 Omfang (geografisk område og antal personer der berøres) Nej Nej Nej Nej 

 Grænseoverskridende karakter Nej Nej Nej Nej 

 Grad og kompleksitet Nej Nej Nej Nej 

 Sandsynlighed Nej Nej Nej Nej 

 Varighed, hyppighed og reversibilitet Nej Nej Nej Nej 

 

 
1.b 
Der vil være kummulative effekter i forhold mejeriets øvrige aktiviteter, men 
på baggrund af virksomhedens oplysninger vurderes det ikke at ville få be-
tydning for overholdelse af gældende krav. 
 
1.c 
Det ekstra spildevand, der genereres i forbindelse med rengøring af det nye 
procesanlæg, er i en mængde og af en kvalitet, der ikke vurderes at have 
betydning for belastningen af det kommunale spildevandsselskabs rensean-
læg.  
 
1.e og 2.c.5 
I dag produceret mejeriet godt 100.000 tons varmebehandlede færdigvarer 
årligt. Det nye anlæg forventes at skulle varmebehandle yderligere op til 
15.000 tons mælk årligt, men ved en varmebehandlingen ved en lavere 
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temperatur end den varmebehandling der anvendes til den øvrige produkti-
on. Mejeriets nuværende kedelanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at levere 
varme til det nye anlæg, og de øgede emissioner fra kedelanlægget vurde-
res ikke at få betydning for overholdelse af gældende krav, og påvirkningen 
af miljøet udenfor virksomhedens areal vurderes at være meget begrænset.  
  
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Der er ikke kendskab til arter på Habitatdirektivets bilag IV nær projektom-
rådet, og da projektet udføres i tæt bebyggelse mere end 500 m fra et min-
dre vådområde, er det ikke sandsynligt at der er forekomster af beskyttede 
dyre- eller plantearter, som kan påvirkes af det. 
 
Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke EU-habitatområdet Vadehavet 
med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde eller det dermed sammen-
faldende EU-fuglebeskyttelsesområde Vadehavet væsentligt, idet der er ca. 
4,1 km til de nævnte Natura 2000-områder. Det skønnes, at der grundet 
afstanden ikke kan foregå en væsentlig påvirkning af områderne, og der er 
derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering 
af projektets virkninger på arter og naturtyper på områdernes udpegnings-
grundlag, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter.  
 
 

Sammenfatning og konklusion 

Screeningen viser at etablering og drift af nyt varmebehandlingsanlæg og 
ny lagerhal ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Miljøstyrelsen konkluderer 
derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt. 
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen Odense for at 
få en vurdering. 
 
 
 
 
 
 


