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Afgørelse om at midlertidig ændring af støjgrænserne ikke er  
VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har den 8. marts 2013 modtaget jeres anmeldelse om en midlertidig 
ændring af støjgrænserne gældende for Slagteriet Brørup A/S. Baggrunden herfor 
er indførelsen af slagtning i aftenperioden, hvilket slagteriet har godkendelse til. 
Imidlertid vil en række støjkilder som ikke ved den nuværende drift er i drift i 
aftenperioden fremover være i drift til kl. 22.00. Støjkilderne vil blive dæmpet – de 
sidste i december 2013 i forbindelse med nedlukning af slagteriet. 
Dette betyder, at der vil kunne være en overskridelse af de nuværende støjgrænser 
på 1-3 dB i aftenperioden frem til 31. december 2013.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er 
truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 
15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) 
i medfør af lov om planlægning. 
 
Den eneste ændrede påvirkning af miljøet vil være en øget støjbelastning, men 
Miljøstyrelsen vurdere at en midlertidig lempelse på 1 – 3 dB ved tre 
beregningspunkter er så lille en ændring, at der ikke vil være tale om en væsentlig 
påvirkning af naboerne. 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 
ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Slagteriet er omfattet af bilag 2, punkt 7f i nævnte bekendtgørelse.  
Produktionsudvidelsen er omfattet af bilag 2 pkt 14 – Ændringer eller udvidelse af 
anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt eller udført eller ved at blive 
udført, når de kan være til skade for miljøet. 
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Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Vejen Kommune. Vejen Kommune finder 
ikke at der er tale om ændringer som der ikke allerede er taget stilling til i 
forbindelse med miljøgodkendelsen hhv. VVM-afgørelsen af 7. juli 2011. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 
på Natura2000-områder eller konkrete bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 
1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet 
ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne 
påvirke Natura 2000-områder væsentligt/ eller kan påvirke konkrete bilag IV-
arter. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet 
for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er 
gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-
pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 
påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 
grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Denne afgørelse offentliggøres på www.mst.dk samtidig med offentliggørelsen af 
den miljøgodkendelse, som er nødvendig for påbegyndelse af projektet.  
Offentliggørelsen er den 15. april 2013. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
ode@mst.dk.  
Klagen skal være modtaget senest den 13. maj 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til 
sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til 
at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  

http://www.mst.dk/
mailto:ode@mst.dk
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Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Rikke Beider 
ribei@mst.dk
72 54 42 59 
 
 
Kopi til: 
Vejen Kommune: post@vejenkom.dk  
Embedslægeinstitutionen: syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
Friluftsrådet: kreds@friluftsraadet.dk
 
Bilag: Screeningsnotat 
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