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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for UF/RO anlæg 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 11. juli 2012 med supplerende 
oplysninger den 16. og 24. oktober 2012 modtaget ansøgning fra Arla 
Foods amba Holstebro Mejeri om opstilling af UF/RO-anlæg til 
opkoncentrering af mælkebaserede råvarer.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til 
forøget forurening som kræver godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1. Godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver 
tilladelse efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Arla Foods amba Holstebro Mejeri har søgt om tilladelse til opstilling 
af UF/RO anlæg til opkoncentrering af mælkebaserede råvarer.  
 
Der er tale om, at virksomheden ønsker at opkoncentrere bl.a. 
kærnemælk, restmælk og sødmælk, og dermed fjerne en del vand fra 
råvaren. Der er således ikke tale om en udvidelse af den behandlede 
mængde.  
 
UF/RO-anlægget vil blive opstillet i eksisterende lokaler, og vil 
således ikke bidrage til ekstern støj fra virksomheden.  
 
Opkoncentrering af råvaren kan medføre at antallet af transporter fra 
virksomheden med råvarer mindskes. En stor del af det 
opkoncentrerede produkt bliver afsat ved Arla Foods amba Holstebro 
Flødeost igennem eksisterende rørføring.  
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Anlægget vil medføre, at der fra råvaren fjernes vand, som vil blive 
brugt til rengøring. Projektet vil medføre en stigning i 
råvandsforbruget på 10.000 m3/år svarende til en stigning på ca. 4-5 
%, samt en væsentlig forøgelse af den udledte spildevandmængde på 
57.000 m3/år svarende til en stigning på ca. 34 %.  
 
Spildevandet afledes i henhold til tilslutningstilladelse til det 
offentlige renseanlæg meddelt af Holstebro Kommune.  
 
Holstebro Kommune oplyser til sagen, at kommunen er i gang med at 
udarbejde en ny spildevandstilladelse til Arla Foods Holstebro Mejeri. 
Den forøgede spildevandsmængde vil blive indarbejdet i den nye 
tilladelse, som kommunen forventer at få færdiggjort indenfor få 
måneder.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden med den ansøgte ændring 
fortsat kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften 
sker i overensstemmelse med virksomhedens godkendelser.  
 
Virksomhedens udledning af spildevand er som tidligere beskrevet 
omfattet af tilladelse meddelt af Holstebro Kommune.  
 
Klagegebyr 
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 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 afgørelse er, at fristen for at 
efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til 
at behandle sagen i klagenævnet. 
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Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog 
ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at 
ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt 
afgørelsen.  
 
 
Kopi til: Holstebro Kommune: Holstebro@kommune.dk 
Danmarks naturfredningsforening: dn@dn.dk 
 
 
 
 
 
 
      
      
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 

 

Anne Mette Kloster 
Biolog, Cand. scient.  
72 54 43 74 
amklo@mst.dk 

Henrik Hestbech 
Biolog, Cand. scient. 
 

 
  


