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Afgørelse om ikke-VVM-pligt for BHJ, Egevej 49, 58 og 62
Hjørring Kommune har 30. november 2020 modtaget jeres anmeldelse af øget
produktion af halvfabrikata til kældeyrsfoder den eksisterende virksomhed BHJ på
Egevej 49, 58 og 62 i Løkken.
Vi har samtidig modtaget miljøgodkendelses-ansøgning og jeres oplysninger om,
hvordan I lever op til EU's BAT-krav i FDM-BREFen af 04.12.2019. Disse
oplysninger, i tillæg til kommunens viden fra miljøtilsyn på virksomheden er benyttet
i vurderingen af sagen.
Afgørelse
Hjørring Kommune vurderer på baggrund af det indsendte og kommunens øvrige
viden, at virksomheden hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller
placering, må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det betyder, at
virksomheden ikke skal yderligere miljøvurderes efter miljøvurderingslovens §15.
Denne afgørelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside
www.hjoerring.dk. Den øgede produktion vil stadig kræve miljøgodkendelse og
tilslutningstilladelse, hvilket kommunen arbejder på nu.
Begrundelse
Hjørring Kommune vurderer, at virksomheden, -herunder produktionsapparat med
efterfølgende lugtrensning, opbevaringsanlæg og for-rensning af spildevand-,
hverken på baggrund af art, dimensioner eller placering, må antages at kunne
påvirke miljøet væsentligt. De enkelte vurderinger fremgår af vedlagte
screeningsskema.
Hovedårsagen til kommunens vurdering er, at virksomheden har redegjort for,
hvordan EU's krav til indretning og drift i forhold til miljø- og ressourceforbrug er gjort
rede for, og at OML-beregninger godtgør påbudte lugtgrænser overholdt.
Virksomheden har været underlagt miljøtilsyn i mange år, og der er ikke udestående
anmærkninger i den forbindelse.

Side 2

Hvorfor VVM-screening
Ifølge VVM-loven skal der ved visse anlæg foretages en vurdering af, hvorvidt der
skal foretages en egentlig miljøvurdering på baggrund af en af bygherre frembragt
miljøkonsekvensrapport, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af
projektet.
Omlastning og behandling af affald er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, punkt
7b ”Konservering af animalske og vegetabilske produkter”. Derfor har Hjørring
kommune VVM-screenet projektet for at vurdere om det på grund af art,
dimensioner eller placering vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Klagevejledning
Du kan som modtager for denne afgørelse klage over retlige spørgsmål i afgørelsen
til Miljø- og Fødevareklagenævnet. (VVM-lovens §§ 49-53).
Det samme kan enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en
række foreninger og organisationer.
Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. senest 03.02.2021 kl. 23.59
Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via
”Klageportalen”. Link til protalen findes på forsiden af www.nmkn.dk
samt via www.virk.dk eller www.borger.dk . Nævnet skal som udgangspunkt afvise
en klage, der kommer uden om Klageportalen. Nævnet opkræver et gebyr som
tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.
I øvrigt
Der er til en hver tid aktindsigt i sagen, og Hjørring Kommunes Team Erhverv står til
rådighed ved spørgsmål.

Med venlig hilsen,
Nethe Ottesen
Team Miljø
Teknik og Miljø
Hjørring Kommune

Bilag
- VVM-screening af 05.01.2021
.

05.01.2021

Screening af – eksisterende virksomhed BHJ A/S, Egevej 49, 58 og 62 i Løkken

Vurdering af VVM-pligt i henhold til §21 og bilag 6 i VVM-loven (LBK nr. 973 af 25/06/2020)
Bør undersøges
nærmere,
i form af en
Kriterie for vurdering
Tekst
redegørelse?
Ja
Nej

1. Projekters karakteristika

a) hele projektets dimensioner og udformning

Virksomheden er en bestående virksomhed, som har eksisteret på
adressen i mere end 15 år.
Der er tale om at produktionen er steget til et godkendelsespligtigt niveau,
det vil sige først og fremmest flowet i produktionen er steget, men også en
ændret indretning med forbedret spildevandsrenseanlæg, lugtfiltre og
tankgårde er sket i de sidste år.

b) kumulation med andre eksisterende og/eller
godkendte projekter

Virksomheden er beliggende i lokalplanlagt erhvervsområde i østlig del af
Løkken, og er udformet efter gældende regler for industribyggeri.

c) brugen af naturressourcer, særlig jordarealer,
jordbund, vand og biodiversitet

Virksomheden har 3 biofiltre og 40 meter afkast til lugtrensning fra digestlinjen, og kulfilter på afdunstningsluft fra spildevandsrensning og fra tank
til biomasseaffald. OML-beregninger godtgør påbudte lugtgrænser
overholdt. Disse lugtgrænser svarer til Miljøstyrelsens Vejledende
lugtgrænser.

Projekters karakteristika skal især anskues i
forhold til:

d) affaldsproduktion
e) forurening og gener
f) risikoen for større ulykker og/eller katastrofer,
som er relevante for det pågældende projekt,
herunder sådanne som forårsages af
klimaændringer, i overensstemmelse med

NEJ

Spildevandet fra virksomheden for-renses i moderne flokkuleringsanlæg
før udledning til offentligt renseanlæg.
Ad a) og b)
Det vurderes at projektets dimensionering og udformning følger reglerne
på området, og at der ikke er kumulation med andre projekter, der er

videnskabelig viden

uforenelig med områdets karaktér og bæreevne.

g) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som
følge af vand- eller luftforurening).

Ad c) og d)
Det vurderes, at brugen af naturressourcer, herunder jordarealer (i form af
plads) og vand (i form af brugen af postevand i produktionen, som i sidste
end stammer fra grundvand) er proportionel med den opgradering af
affaldsprodukter/biprodukter fra anden industri, der gør at virksomheden
kan indgå i en mere bæredygtig madproduktion i Danmark
(affald/biprodukter fra slagterier og fiskeindustri bliver forædlet til at indgå
i kæledyrsfoderindustrien).
Det vurderes, at virksomhedens fortsatte drift og øgede produktion ikke
får væsentlig effekt på biodiversitet, overfladevand og jord.
Ad e)
Virksomheden kan potentielt forurene spildevand, overfladevand og luft
med lugtstoffer, næringsstoffer, organisk stof og kemikalier. For at modgå
dette lever virksomheden op til EU's strengeste miljøkrav (IE Direktivet) og
har gennem årene på miljøtilsyn og nu i ansøgning om miljøgodkendelse
bevist, at den ved miljømæssigt forsvarlig adfærd og indretning ikke er til
gene for miljøet eller omkringboende, der er uforenelig med områdernes
karaktér og sårbarhed. Dette opnår virksomheden med håndtering og
opbevaring af produkter og kemikalier, ved for-rensning af spildevand, ved
udledning af spildevand til kloak i stedet for til naturen, og ved
lugtrensning i biofiltre og kulfiltre, samt ved at indføre miljøledelse med
omfattende egenkontrol.
Ad f)
Det vurderes, at der ikke er risiko for større ulykker eller katastrofer
forårsaget af virksomheden. Ved udefrakommende ulykker eller
katastrofer vurderes det, at virksomheden ikke vil forårsage skade, som

ikke kan genoprettes.

2. Projekters placering
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske
områder, der kan forventes at blive berørt af
projekter, skal tages i betragtning, navnlig:
a) den eksisterende og godkendte
arealanvendelse
b) naturressourcernes (herunder jordbund,
jordarealer, vand og biodiversitet) relative
rigdom, forekomst, kvalitet og
regenereringskapacitet i området og dettes
undergrund
c) det naturlige miljøs bæreevne med særlig
opmærksomhed på følgende områder:
i) vådområder, områder langs bredder,
flodmundinger
ii) kystområder og havmiljøet
iii) bjerg- og skovområder
iv) naturreservater og -parker

NEJ

Ad g)
Det vurderes at virksomheden lever op til BAT (anvendelse af bedste
tilgængelige teknikker) og således modgår potentiel risiko for vand- og
luftforurening på en tilstrækkelig måde i forhold til områdets og det
omkringliggende miljøs karaktér og sårbarhed.
Virksomheden er i østligste del af erhvervsområde øst for Løkken by, med
landbrugsarealer mod øst.
Ad a) Det vurderes at virksomheden er hensigtsmæssigt placeret i forhold
til arealanvendelsen i erhvervsområdet, arealanvendelsen i det åbne land
mod øst, og arealanvendelsen i byområdet mod vest. Således er den
fremherskende vindretning sydvestlig, hvilket vil sige, at lugt i størstedelen
af året bæres væk fra følsom arealanvendelse. Desuden hr virksomheden
ved præstationskontrol af lugtfiltre, og ved etablering af kulfiltre, sørget
for at der ikke udledes lugt til luften, der overskrider områdernes
tålegrænse (Miljøstyrelsens Vejledende Lugtgrænser).
Ad b) og c)
Det vurderes at virksomhedens fortsatte drift ikke påvirker
naturressourcerne i området væsentligt.
Der findes ikke bjerg- og skovområder, naturreservater/parker eller
vådområder, flodmundinger eller lignende sårbare områder i nærheden.
Det nærmeste Natura2000 område til vands 4,5 km nordvest for
virksomheden (Lønstrup Rødgrund), og til lands 7 km nord for
virksomheden (Rubjerg Knude og Lønstrup Klit). Endnu et Natura2000
område ligger til lands 9 km syd for virksomheden (Saltum Bjerge). Hjørring

v) områder, der er registreret eller fredet ved
national lovgivning; Natura 2000-områder
udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv
92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF
vi) områder, hvor det ikke er lykkedes - eller med
hensyn til hvilke det menes, at det ikke er
lykkedes - at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der
er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante
for projektet
vii) tætbefolkede områder
viii) landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel
eller arkæologisk betydning.

Kommune vurderer, at virksomhedens fortsatte drift ikke vil påvirke disse
eller fjernere liggende Natura 2000 områder på grund af afstanden.
Således vurderes det, at hverken depositioner, udledninger til kloak eller
andre påvirkninger kan nå områderne eller arterne udpeget som grundlag
for områdernes beskyttelse.
Hjørring Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter såvel som rød- og
gullistede arter på virksomhedens grund eller i umiddelbar nærhed,
indenfor en afstand som ville kunne påvirkes af virksomheden, enten
arterne selv eller deres levegrundlag. Det vurderes som usandsynligt, at
virksomhedens fortsatte drift vil forringe forekomsten af sådanne arter,
selv hvis de skulle findes i nærheden uden kommunens kendskab.
Virksomheden udleder spildevand til spildevandskloak efter omfattende
for-rensning. Det vurderes at spildevandet efter passage af det offentlige
renseanlæg ikke har væsentlig effekt på kystområder eller havmiljø.
Det vurderes at virksomheden ved at overholde Miljøstyrelsens
Vejledende grænseværdier for lugtemissioner ikke har væsentlig effekt på
tætbefolkede områder eller andre følsomme områder.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle
indvirkning på miljøet
Projektets forventede væsentlige virkninger på
miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er
anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under
hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk.

NEJ

Virksomheden vurderes ikke at have effekt på lokaliteter af historisk,
kulturel eller arkæologisk betydning grundet afstanden.
Der forventes ikke væsentlige negative effekter på miljøet ved
virksomhedens fortsatte drift.
Ad a)
Der forventes ikke en negativ indvirkning i rummelig eller størrelsesmæssig
forstand. Der forventes ikke grænseoverskridende effekt.

4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:

Ad b)-h)
Indvirkningen vurderes til at være ikke-intens, ikke-kompleks, ikkesandsynlig, og derfor forventes heller ingen kumulation med andre
projekter.

a) indvirkningens størrelsesorden og rumlige
udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet
af personer, der forventes berørt)
b) indvirkningens art
c) indvirkningens grænseoverskridende karakter
d) indvirkningens intensitet og kompleksitet
e) indvirkningens sandsynlighed
f) indvirkningens forventede indtræden,
varighed, hyppighed og reversibilitet
g) kumulationen af projektets indvirkninger med
indvirkningerne af andre eksisterende og/eller
godkendte projekter
h) muligheden for reelt at begrænse
indvirkningerne.
Konklusion
Giver resultatet af screeningen anledning til at
antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke
miljøet væsentligt, således at der er VVM-pligtigt og
en egentlig Miljøkonsekvensvurdering er nødvendig:
Benyttet materiale i vurderingerne:

Hjørring Kommune antager på baggrund af den foreliggende anmeldelse, og kommunens viden
om virksomhedens drift og indretning fra miljøtilsyn, at virksomheden med dens art,
dimensioner og placering, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Som grundlag for ovenstående VVM-screening er følgende materialer benyttet:





Anmeldelsen af 30.11.2020 med tilhørende Miljøteknisk Beskrivelse
Kommunens viden fra miljøtilsyn
Miljøvurderings-reglerne: LBK nr. 973 af 25/06/2020
Habitat-reglerne: BEK nr. 1595 af 06/12/2018

