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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udbygning af Nr. 
Vium Mejeris renseanlæg 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 22. juli 2011 modtaget ansøgning fra 
Arla Foods Nr. Vium Mejeri om at udvide kapaciteten på mejeriets 
renseanlæg. Ansøgningen er senest justeret 14. juni 2012 til 
udelukkende at omfatte en driftsmæssig udbygning, der sikrer at 
udledervilkår i godkendelse af 6. december 2011 også vil kunne være 
overholdt efter udløb af lempet periode. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til 
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 
er derfor ikke nødvendig. 
Det bemærkes dog samtidigt, at afgørelse 6. december 2011 om, at 
etablering af det fælles renseanlæg ikke er VVM-pligtigt er påklaget til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det 
ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Renseanlægget servicerer Arla-virksomhederne Nr. Vium Mejeri, 
Danmark Protein og Arinco. Placeringen fremgår af bilag 1.  
 
Arla Foods har oplyste, at der med det ansøgte ikke sker udvidelse af 
udledningen fra anlægget, i forhold til det, der er godkendt 6. 
december 2011. Dette gælder såvel udledte mængder som 
koncentrationer. 
 
Baggrunden for ansøgningen er, at der i den eksisterende miljøgod-
kendelse af renseanlægget dateret den 6. december 2011 er stillet 
skærpede vilkår til udledning i forhold til kravene i den tidligere 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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miljøgodkendelse, som dannede grundlag for dimensioneringen af 
renseanlægget, da det blev etableret.  
På trods af at spildevandsmængden er den samme som i den 
eksisterende miljøgodkendelse, bevirker de skærpede krav til 
udledningen, at renseanlægget skal udbygges med en ny procestank 
og ny efterklaringstank med tilhørende bygværker for at kunne 
overholde de skærpede vilkår. 
 
Nyanlæg: 
Den reviderede miljøtekniske beskrivelse oplyser, at der vil ske 
anlægs- og bygningssmæssige udvidelser i form af udbygning af 
procesvolumen samt efterklaringsfunktionen. Arealet, der udvides på, 
er indenfor den eksisterende matrikel og hegnslinie – som angivet på 
bilag 2 med skravering. 
 
Driften af det eksisterende renseanlæg berøres ikke i byggeperioden. 
 
Følgende bassiner og bygværker etableres: 

• Ny procestank volumen 12.000 m³ 
• Nyt kompressorrum for procestank 
• Nyt fordelerbygværk 
• Ny efterklaringstank, d=25 m³, Overflade = 485 m², h = 4,7 - 

4,3 m 
• Dekanterlinie nr. 2  
• Ny kemikaliebygning vist på bilag 1. Bygning etableres med 

opsamlingvolumen. Hvis bygning etableres flyttes kemikalier 
fra eksisterende kemikaliehus til ny kemikaliebygning. 

 
Gamle anlæg, der forsvinder: 
Følgende anlægsdele fjernes vist på situationsplan for eksisterende 
forhold fremsendt med tidligere ansøgningsmateriale – som gengivet 
i bilag 2a: 
 
I Efterklaring 1 
II Bassinerne benævnt " sikkerhedsbassin 3 og 4 " 
III Slambassiner benævnt " slambassin 5 og 6 " 
IV Bassinet benævnt "regnvandsbassin 
 
Ad. I 
Etablering af et nyt efterklaringsbassin, medfører at det ældste 
efterklaringsbassin (efterklaring 1) sløjfes. 
 
Ad: II 
Sikkerhedsbassinerne 3 og 4 er de gamle efterklaringsbassiner på det 
gamle Nr. Vium mejeri`s renseanlæg, der blev nedlagt ved 
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etableringen af det fælles renseanlæg, nu Nr. Vium Mejeris 
renseanlæg, i 2007.  
Bassinerne, som er membranbassiner, har ikke været i funktion siden 
nedlæggelsen af renseanlægget, ej heller som sikkerhedsbassiner. De 
har således ikke indgået i sikkerhedskapaciteten på renseanlægget. 
Sikkerhedskapaciteten på eksisterende anlæg er således 4000 m3, 
også efter udbygning. 
 
Ad: III 
Bassinerne 5 og 6 er de gamle slambassiner fra Nr. Vium Mejeri. 
Bassinerne har ikke været i brug siden opstarten af det nye 
renseanlæg, men de er tilkoblet et pumpesystem så de evt. kunne 
bruges hvis slamproduktionen ikke kunne bringes på landbrugsjord 
pga. frost. 
Der producerer ikke mere slam til landbrugsjord end virksomheden 
har lagerkapacitet til efter gældende regler, da hovedparten 
opkoncentreres for afsætning til biogasanlæg. 
 
Ad. IV: 
Regnvandsbassinet, der modtager overfladevand fra de befæstede 
arealer ønskes flyttet pga. etableringen af den ny procestank. Bassinet 
flyttes til slambassinerne 5 og 6 og reetableres efter 
gældende miljøgodkendelse 
 
Totalt bygningsareal før udvidelsen er 1170 m2 
Totalt bygningsareal efter udvidelsen er 1550 m2 
 
Kemikalieforbrug og slamproduktion 
Ændringen i renseprocessen forbruger en let forøget mængde jernchlorid og polymer 
og forårsager en føget slamproduktion.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Miljøstyrelsen Aarhus, at den 
ansøgte bygningsmæssige udvidelse af renseanlægget vil kunne ske uden at give 
anledning til øget forurening af omgivelserne. 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer endvidere, at det ansøgte projekt alene vil medføre 
øget produktion af slam, der bortskaffes til biogasanlæg eller udbringes på 
landbrugsjord inden for allerede etablerede rammer. 
Ændringen af anlægget vurderes derfor at kunne ske uden at væsentlige gener for 
omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med virksomhedens allerede 
gældende miljøgodkendelser. 
 
Ændringerne kan således ske uden særskilt miljøgodkendelse. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 



 4 

 
Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 2 har følgende parter mulighed for at 
klage over afgørelsen 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 31. 
oktober inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
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 Aarhus. 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. 
 
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 
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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.  
 
 
Med venlig hilsen 

  
Karen Tamstorf 
Civilingeniør 
 

Mette Thorsen 
Agronom 

 
 
 
Denne afgørelse er sendt i kopi til:  
 
 
Arla     Birgitte.koch@arlafoods.com; 

Hlnis@arlafoods.com; 
Ringkøbing-Skjern Kommune   post@rksk.dk; 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt   midt@sst.dk; 
Danmarks Fiskeriforening   mail@dkfisk.dk; 
Ferskvandsfiskeriforeningen         nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; 
Danmarks Naturfredningsforening   dn@dn.dk; 
Danmarks Sportsfiskerforbund   post@sportsfiskerforbundet.dk; 
Friluftsrådet, kreds Midt-Vestjylland  midtvestjylland@friluftsraadet.dk; 
 
Peter Linderoth Sørensen  mailto:peso@bergske.dk   
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BILAG 2a 
Efterklaring 1 

Sikkerhedsbassin 3 

Slam- 
bassin 5 

Slam- 
bassin 6 

Sikkerhedsbassin 4 

Regnvands- 
bassin 


