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Indendørs opstilling af nyt produktionsanlæg samt opstilling af 6 

udendørs råvaretanke er ikke omfattet af VVM-reglerne.  

 

Miljøstyrelsen har den 13. maj 2013, samt opdatering af materialet den 24. maj 

2013, modtaget en anmeldelse fra Arla Foods amba Holstebro Mejeri via 

Holstebro kommune om indendørs opstilling af nyt produktionsanlæg samt 

opstilling af 6 udendørs råvaretanke.   

 

Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 

2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af 

lov om planlægning.  

 

Projektet skal ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.  

 

Det skyldes at opstilling af nyt produktionsanlæg indendørs samt opstilling af 

udendørs råvaretanke ikke kan være til skade for miljøet. 

 

Projektet indebærer opstilling af 6 udendørs råvaretanke med en kapacitet på hver 

150 tons. Tankene opstilles på befæstede arealer med afløb til tank for 

processpildevand i lighed med øvrige opstillede råvaretanke.  

 

Opstilling af nyt produktionsanlæg indendørs opstilles i eksisterende bygninger. 

Den nye proceslinie adskiller sig ikke væsentligt fra den proces der er nu.  

 

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 i dag. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 

Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 

den 16. juli 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. 
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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.  
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. 

  

Opmærksomheden henledes på, at afgørelsen ikke bliver annonceret. Det betyder, at 

klageberettigede kan påklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden for 4 

uger fra, at de får kendskab til afgørelsen. 

 

Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i dag. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

  
Anne Mette Kloster  

72 54 43 74  

amklo@mst.dk  

 

Kopi til:  

Arla Foods amba: Helle Nielsen: hlnis@arlafoods.com 

Holstebro Kommune; holstebro@holstebro.dk 

Holstebro Kommune, teknik og miljø: teknik.miljoe@holstebro.dk 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland; midt@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk 

Fødevareregion Nord; region.nord@fvst.dk 

Friluftsrådet; ajj-7600@webspeed.dk      

 


