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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af eksisterende 
renseanlæg. 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 20. december 2011 modtaget ansøgning fra 
Arla Foods amba, Høgelund Mejeri om etablering af 2 nye udligningstanke, 
en ny slamtank og en ny pumpebrønd på eksisterende renseanlæg.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen har endvidere vurderet, at det ansøgte ikke kan medføre for-
øget skade på miljøet og derfor ikke er omfattet af planlovens VVM-regler. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
 
Oplysninger i sagen 
Ved etablering af de 3 nye tanke nedlægges 3 gamle membranbeklædte jord-
bassiner (laguner), der i dag anvendes til slam og renset spildevand. Med de 
nye spildevandstanke, kan udpumpningen styres. Ved at samle en større 
mængde spildevand inden pumpningen igangsættes, kan de energikrævende 
igangsætninger minimeres  
 
Baggrunden for mejeriets ansøgning er et ønske om at minimere energifor-
bruget til pumpning af renset spildevand gennem den nye 17 km. lange tryk-
ledning fra mejeriet til Lillebælt.  
 
Samtidig med godkendelsesansøgningen er der søgt om ændring af vilkår 
omkring iltindhold i det rensede spildevand samt i metoden til at dokumen-
tere overholdelse af grænseværdien for mængden af udledt spildevand. An-
søgningen om vilkårsændringen behandles sideløbende, efter Miljøbeskyt-
telseslovens § 72 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøstyrelsens vurdering 
Miljøstyrelsen finder det fornuftigt, at virksomheden ved ændret drift kan 
reducere energiforbruget. Samtidig er det ønskværdigt, at de gamle jordbas-
siner, der tidligere udgjorde mejeriets renseanlæg, nedlægges, da membraner 
har en begrænset holdbarhed.  
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive annonceret på www.mst.dk 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 26. juni 2012 kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresen-
der klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klage-
re, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Odense. 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 geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen 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  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-
tigelse 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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklage-
nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Ida  Hansen  
72 54 42 37  
idhan@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds@friluftsrådet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 
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