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1. INDLEDNING 
Arla Foods Amba, HOCO har søgt om miljøgodkendelse til at etablere et anlæg til 
produktion af Lactoferrin i en eksisterende bygning. Lactoferrin er et af mælkens 
mindre proteinstoffer, som anvendes ved produktion af modermælkserstatning. 
 
Ved produktionen af Lactoferrin ledes en delmængde af den indvejede mælk 
gennem en ionbytningsproces, der udskiller Lactoferrin fra mælken inden denne 
ledes videre til virksomhedens eksisterende anlæg til produktion af kaseinat. Den 
nye produktion indebærer derfor ikke øget indvejning af mælk. 
 
Der anvendes almindeligt salt, NaCl, som hjælpestof ved den nye produktion, 
hvilket medfører øget saltindhold i virksomhedens spildevand. Holstebro 
Kommune har vurderet, at den ændrede spildevandstilledning kan rummes 
indenfor virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse fra 24. august 2012. 
 
Produktionen af Lactoferrin vil endvidere medføre behov for transport af 
Lactoferrin i saltopløsning fra virksomheden i tankvogne 1-2 gange om ugen. Det 
vurderes, at virksomhedens gældende støjgrænser fortsat vil kunne overholdes. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af det ansøgte projekt i 
forhold til VVM-reglerne og har i den forbindelse vurderet, at projektet ikke er 
VVM-pligtigt. Der er truffet særskilt afgørelser herom sammen med meddelelsen 
af denne miljøgodkendelse.  
 
Miljøgodkendelse gives som en tillægsgodkendelse til virksomhedens samlede 
miljøgodkendelse af 6. juli 2009. Produktionen af Lactoferrin medfører ikke nye 
kilder til støj, lugt eller luftforurening, og indebærer ikke øget indvejning af mælk 
eller anvendelse af nye kemikalier eller hjælpestoffer.  
 
Holstebro Kommune har oplyst, at den ændrede spildevandssammensætning kan 
rummes i virksomhedens gældende tilslutningstilladelse. 
 
Produktionen kan dermed omfattes af vilkår der regulerer disse forhold i 
virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse samt i den gældende 
tilslutningstilladelse.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte produktion kan gennemføres uden at 
påvirke omgivelserne eller miljøet væsentligt. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3, godkender Miljøstyrelsen hermed etablering 
af et anlæg til produktion af Lactoferrin.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
A2  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om 
godkendelsens indhold. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Det nye anlæg til produktion af Laktoferrin etableres i en eksisterende tom 
bygning.  Lactoferrin er et af mælkens mindre proteiner.  
 
Produktionen indebærer, at en delmængde af den indvejede mælk, gennemgår en 
ionbytningsproces, hvor Lactoferrin først isoleres og derefter udskilles med en 
saltopløsning. Når saltopløsningen er anvendt vil ca. en tredjedel tilføres 
spildevandssystemet. Den resterende saltopløsning følger med Lactoferrinen, og 
oplagres i mobiltanke før den videre transport til Tyskland, hvor det skal 
frysetørres til Lactoferrin-pulver. 
 
Rengøring af anlægget foretages med de samme typer rengøringsmidler, som 
anvendelse på virksomheden i forvejen. 
 
Driften af anlægget forventes således ikke at give anledning til nye kilder til lugt, 
støj eller luftforurening. Produktionen medfører heller ikke behov for oplag og 
håndtering af nye kemikalier eller hjælpestoffer. 
 
Den nye produktion vil medføre øget forbrug af salt, ca. 500 kg/dag, samt øget 
udledning af salt med spildevandet. Holstebro Kommune har oplyst, at den 
ændrede spildevandssammensætning kan rummes i virksomhedens gældende 
tilslutningstilladelse. 
 
Miljøstyrelsen betragter det ansøgte som et nyt anlæg til produktion af et nyt 
produkt på en godkendelsespligtig virksomhed. Produktionen er dermed 
godkendelsespligtig ifølge miljøbeskyttelsesloven. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens §13 for 
at meddele miljøgodkendelse til etablering af et anlæg til produktion af Lactoferrin 
er opfyldt. 
 
Det vurderes således, at anlægget kan drives på stedet uden at driften giver 
anledning til forurening og gener, der er uforenelige med omgivelserne, når driften 
er i overensstemmelse med de fastsatte vilkår i virksomhedens øvrige 
miljøgodkendelser samt i tilslutningstilladelsen af 24. august 2012. 
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3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Den ansøgte produktion udløser ikke fornyede vurderinger ift. planforhold, 
naturbeskyttelse eller recipient, da omgivelserne ikke bliver yderligere belastet.  
 
3.2.2 Indretning og drift 
Det nye anlæg til produktion af Lactoferrin etableres i en eksisterende tom 
produktionsbygning.  Produktionen medfører ikke emissioner, som kræver 
etablering nye afkast fra bygningen.  Der er derfor ikke behov for at fastsætte nye 
vilkår om emissioner. 
 
Lactoferrin skal opbevares på virksomheden og transporteres fra virksomheden 
som flydende halvfabrikata, dvs. Lactoferrin i saltopløsning. Virksomheden 
forventer at Lactoferrinopløsningen opbevares i mobiltanke indtil disse skal 
fragtes til Tyskland.  
 
Oplag af Lactoferrinopløsningen er omfattet af vilkår B1-B3 i virksomhedens 
miljøgodkendelse af 6. juli 2009. Håndtering og omlastning af produktet, 
herunder ved uheld, er endvidere omfattet af vilkår 3.10 og 3.18 i Holstebro 
Kommunes tilslutningstilladelse af 24. august 2012.   
 
3.2.3 Spildevand, overfladevand m.v. 
Den nye produktion vil medføre øget udledning af salt med spildevandet. 
Holstebro Kommune har oplyst, at den ændrede spildevandssammensætning kan 
rummes i virksomhedens gældende tilslutningstilladelse af 24. august 2012. 
 
3.2.4 Støj 
Den nye produktion vil medføre behov for transport af Lactoferrinopløsning i 
mobiltanke fra virksomheden 1 – 2 gange om ugen. Det vurderes, at denne 
ændring kan rummes inden for virksomhedens gældende støjgrænser. 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Holstebro Kommune har d. 21. august 2012 udtalt, at ændringer i 
spildevandstilledningen til Holstebro Centralrenseanlæg som følge af den nye 
produktion af Lactoferrin er indarbejdet i tilslutningstilladelsen af 24. august 2012. 
 
Herudover udtaler kommunen, at det ansøgte ikke giver anledning til at påpege 
særlige påvirkninger af arter, områder eller andre miljøparametre indenfor 
Holstebro Kommunes myndighedsområde. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Virksomheden har haft udkast til miljøgodkendelse i høring, og har kun haft 
formuleringsmæssige bemærkninger til afgørelsen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag:  
 
Love  

• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med 
senere ændringer. 

• Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 
Bekendtgørelser  

• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 
(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 486 af 25. maj 2012 

• Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 
2010 

 
 
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. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 6. juli 
2009 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne 
godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Arla Foods Amba, Hoco, er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomheder under punkt F105: Virksomheder for behandling og 
forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde 
mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis  
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes 
regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens 
hovedgodkendelse skal revurderes. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af oplag af mere en 5 
ton ammoniak i nærheden af boliger og institutioner. Det nye anlæg til produktion 
af Lactoferrin medfører ikke ændringer på virksomhedens risikoforhold. 
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4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har 
foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 
3, og der er den 6. november 2012 truffet særskilt afgørelse herom.  
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger 
på Natura 2000-områder eller 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 eller konkrete bilag IV arter væsentligt. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser  
fortsat: 
 

 Miljøgodkendelse og revurdering af den samlede virksomhed af 6. juli 2009 
 Miljøgodkendelse af opsætning af tank til opbevaring af Adblue af 1. 

december 2010 
 Tilladelse til tilslutning af processpildevand og overfladevand meddelt af 

Holstebro Kommune 24. august 2012 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer 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 skal sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 5. december 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Aarhus videresender klagen 
til Natur- og Miljøklagenævnet. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
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.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
- Arla Birgitte.kock@arlafoods.com 

hlnis@arlafoods.com;  
- Holstebro Kommune teknik.miljoe@holstebro.dk 
- Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk  
- Embedslægeinstitutionen Region Midtjylland midt@sst.dk 
- Dansk Ornitologisk forening natur@dof.dk 
- DOF Vestjylland  holstebro@dof.dk 
- Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
- Ferskvandsfiskeriforeningen  nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
- Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 

 
  
  
  
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
   
  
  


