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1. Indledning 
 
Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri, Ålborgvej 86, 9800 Hjørring, matr. nr. 4cy, Bagterp by, 
Sct. Hans sogn er omfattet af § 1, stk. 2  nr. 2b i Risikobekendtgørelsen1 på grund af virksom-
hedens oplag af ammoniak samt dens tætte placering på boligområder. Virksomheden har 
derfor udarbejdet et sikkerhedsdokument efter retningslinjerne i Risikobekendtgørelsen.  
 
Det endelig sikkerhedsdokument er fremsendt den 28. februar 2012 sammen med et forslag 
til handlingsplan, der øger fokus på sikkerhedsniveauet frem til virksomhedens drift ophører 
i 2013. Sikkerhedsdokumentet er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i: 
 

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risi-
koen for større uheld med farlige stoffer1 . 

 
Ved revisionen af Risikobekendtgørelsen i 2006 blev flere eksisterende virksomheder omfat-
tet af reglerne, selv om deres aktiviteter ikke ændrede sig.  Dette er tilfældet for Hjørring Me-
jeri. 
 
Formålet med sikkerhedsdokumentet er, at Hjørring Mejeri skal dokumentere, at virksom-
heden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for virksomheden, 
hvorledes dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den 
høje grad af sikkerhed også vil blive opretholdt i fremtiden. 
 
Med sikkerhedsdokumentet samt den fremsendte handlingsplan har Hjørring Mejeri doku-
menteret: 
 

 At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er 
klarlagt. 

 At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst mu-
ligt begrænse følgerne af sådanne uheld. 

 At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et system til gennemførelse af 
planen. 

 At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, op-
førelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomheden. 

 At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
Større uheld i forbindelse med Hjørring Mejeri er knyttet til udslip af ammoniak. Dette kan 
forekomme i forbindelse med brud på anlæg, herunder rørbrud og ved overfyldning af tank. 
 
Miljøstyrelsen, Nordjyllands Politi og Beredskabscenter Hjørring har sammen vurderet sik-
kerhedsdokumentet og sikkerhedsniveauet på virksomheden. 
 
Uheld kan i værste tilfælde have konsekvenser for mennesker og miljø både på og uden for 
virksomheden. I sikkerhedsdokumentet beskrives de værst tænkelige uheldsscenarier, og der 
er foretaget en konsekvensberegning samt risikovurdering af disse. Arla Foods Amba Hjør-
ring Mejeri’s håndtering af nødsituationer er beskrevet i virksomhedens interne beredskabs-
plan. 
 
Miljøstyrelsen meddeler afgørelse om godkendelse af sikkerhedsniveauet i henhold til risiko-
bekendtgørelsen. 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer 
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2. Afgørelse og vilkår 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og sikkerhedsdokumentet af 28. februar 2012 medde-
ler Miljøstyrelsen i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 41, stk. 1 accept af sikkerhedsniveau-
et for Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri, Ålborgvej 86, 9800 Hjørring. 
 
Afgørelsen træffes på vilkår, som træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen. 
 
Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen meddeles som påbud efter miljø-
beskyttelseslovens § 41. 
 
Vilkårene kan tages op til revision, hvis der fremkommer nye oplysninger om de sikkerheds-
mæssige forhold på virksomheden. 
 
Der fastsættes følgende vilkår: 
 

2.1 Vilkår 
 
N 1.  Ammoniaktank og receiver i området ved parkeringsareal vest for mejeriet skal sikres 

mod påkørsel.  
 
N 2. Vedligehold og reparation af anlægget samt påfyldning af ammoniak skal foretages af 

autoriserede køleteknikere. 
 
N 3. Virksomheden skal via udstyr, instrukser/procedurer og/eller fysiske barrierer kunne 

sikre, at der ikke sker afstrømning af spild enten direkte eller via kloak til recipient. Pro-
cedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af den interne beredskabsplan. 
 

N 4. Sikkerhedsforanstaltninger/-barrierer til forebyggelse og begrænsning af større uheld 
skal regelmæssigt vedligeholdes og funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter 
hensigten. Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold.  

 
Dato for vedligehold, funktionstest, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger om 
eventuelle forekommende afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal registreres i 
journal (miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem.  
 
Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 
N 5.  Dokumentation for at nedlukning og tømning af ammoniakkøleanlægget er gennemført 

i henhold til procedure (sikkerhedsdokumentets bilag 2.3.1), skal fremsendes til miljø-
myndigheden senest 4 uger efter nedlukning. 

 
N 6.  Såfremt Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri ikke driftsstandses senest ved udgangen af 

2. kvartal 2013, skal virksomheden pr. 1. januar 2014 fremsende en teknisk-økonomisk 
redegørelse, der beskriver mulighederne for at ændre køleanlægget, så følgende kriteri-
er er overholdt: 
−   Isokurven for stedbunden individuel risiko på 10-5 dødsfald pr. år ligger indenfor 

virksomhedens skel, og 
−   Der ikke er følsom arealanvendelse indenfor isokurven for stedbunden individuel ri-

siko på 10-6 dødsfald pr. år. Ved følsom arealanvendelse menes boliger, kontorer, 
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forretninger, institutioner, hoteller med overnatning eller steder hvor, der jævnligt 
opholder sig mennesker. 

 
Eller 
 
−  Der ikke er følsom arealanvendelse indenfor konsekvensafstanden for det dimensio-

nerende scenarie beregnet ved brug af vejledningsmodellen.  
 
Hvis det på grundlag af den teknisk-økonomiske redegørelse vurderes, at det ikke er 
muligt gennem risikoreducerende tiltag at overholde acceptkriterierne, skal den sam-
fundsmæssige risiko kvantificeres i form af en F/N-kurve, jf. fx Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 8/2008. 

 
 

2.2 Øvrige forpligtelser 
I henhold til Risikobekendtgørelsen er virksomheden i øvrigt bl.a. forpligtet til følgende: 
 

 Virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens 
sikkerhedsdokument (§ 7, stk. 1). 

 
 Virksomheden har pligt til regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virk-

somheden fremsender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når 
forholdene begrunder det, dog mindst hvert 5. år (§ 7, stk. 2). Kommunalbestyrelsen 
skal videresende sikkerhedsdokumentet. 

 
 Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden (§ 8, stk. 1), 

• såfremt der sker væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter 
eller fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvori det anvendes. 

• hvis virksomheden lukkes eller de aktiviteter, der medfører, at virksomhede-
ner omfattet af risikobekendtgørelsen, ophører.  

• såfremt der uden at være tale om en ændring, der falder ind under risikobe-
kendtgørelsens § 4 om væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, sker en 
ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. 

 
 Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld 

(nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i risikobekendtgørelsens 
§ 11, stk. 1, de oplysninger, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indbe-
retning gælder, når stoffet omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have væ-
ret involveret (§ 9, stk. 3). 
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3. Vurdering og bemærkninger 
 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
 
Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri er et ostemejeri med en årlig produktion af ca. 8.500 tons 
gul ost. I virksomhedens køleanlæg er der et samlet oplag på 6159 kg ammoniak fordelt på et 
isvandsanlæg med en driftsfyldning på 4248 kg ammoniak og et mindre køleanlæg med en 
driftsfyldning på 1911 kg ammoniak. Da den samlede mængde ammoniak overstiger 5000 kg, 
og oplaget samtidig ligger mindre end 200 meter fra boligområder, institutioner eller tilsva-
rende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig, er køleanlægget kategoriseret 
som en kolonne 2 virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen. 
 
Følgende stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er oplagret på Hjørring Mejeri: 
 
Stof Maks. Mængde Årsag 
Ammoniak 6159 kg Miljøfare/giftigt 
 
I mindre mængder er følgende stoffer oplagret på mejeriet: 
 
Stof Maks. Mængde Årsag 
Klor (tabs) 20 kg Giftigt 
Propan/Butan (flaskegas) 50 kg Brand 
Oxygen 40 l Brand 
Dieselolie 20.000 l Brand 
 
 
Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri har den 30. januar 2009 fremsendt første version af virk-
somhedens sikkerhedsdokument. Sikkerhedsdokumentet er siden revideret, som følge af 
behov for supplerende oplysninger om mulighederne for at implementere yderligere risiko-
reducerende tiltag. Efterfølgende har virksomheden ultimo januar 2012 meddelt, at det er 
besluttet, at mejeriet drift skal ophøre ved udgangen af 2. kvartal 2013.   
 
Den seneste version af sikkerhedsdokumentet er fremsendt den 28. februar 2012 sammen 
med en handlingsplan, der indebærer supplerende risikoforebyggende tiltag, som kan gen-
nemføres, frem til virksomheden lukkes. 
 

3.1.1 Virksomhedens omgivelser 
Hjørring Mejeri ligger i et område, der ifølge den gældende lokalplan nr. 124.2b er udlagt til 
industriformål herunder bebyggelse og aktiviteter tilknyttet mejeriet. 
 
Ifølge Hjørring Kommunes kommuneplan 2009 ligger mejeriet i byzone. Mod nord grænser 
virksomheden op til boligområder, mod syd og øst grænser virksomheden op til andre er-
hvervsvirksomheder, herunder en tankstation. Mod vest grænser virksomheden op mod et 
rekreativt område, der 1-2 gange årligt anvendes som dyrskueplads/markedsplads.  
 
Der er beboelsesområder indenfor en omkreds af 200 m både nord og øst for mejeriet med i 
alt ca. 65 husstande, som ved gennemsnitligt 3 personer pr. husstand giver ca. 200 personer i 
virksomhedens nærområde.  
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Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at etablering af 
aktiviteter eller anlæg der medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt muligt skal undgås, 
hvis der er risiko for forurening af vandindvindingsinteresser. Virksomheden ligger endvide-
re indenfor indvindingsoplandet til Hjørring vandværk, som er karakteriseret som nitratføl-
somt. 
 
Hjørring Mejeri ligger ca. 8 km fra det nærmeste Natura-2000 område, Kærsgård Strand 
mod nordvest. Ifølge § 4 i ”Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internatio-
nale naturbeskyttelsesområder” må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis dette kan 
indebære en forringelse af områdets naturtyper og levestederne for de arter, området er ud-
peget for eller hvis det kan indebære forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de 
pågældende arter. 
 

3.2 Miljøstyrelsens vurdering 
 
Miljøstyrelsens opgave i henhold til Risikobekendtgørelsen er relateret til de tilfælde, hvor 
uheld på virksomheden kan medføre skader på miljøet uden for virksomhedens eget område 
eller nedsivning af forurenende stoffer på virksomhedens område. Denne opgave supplerer 
det miljøtilsyn, som Miljøstyrelsen i forvejen fører med virksomheden. 
 
Ammoniak er klassificeret som såvel giftigt som miljøfarligt stof. Fokus er således rettet mod 
et ønske om at begrænse spredningen af ammoniak til miljøet. 
 
På baggrund af sikkerhedsdokumentet samt den indsendte handlingsplan er det Miljøstyrel-
sens vurdering, at Risikobekendtgørelsens krav til dokumentets omfang og indhold er op-
fyldt.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri har opfyldt de krav, 
der stilles til udarbejdelse af et sikkerhedsdokument, herunder en systematisk identifikation 
af mulige farekilder kombineret med en systematisk vurdering af de nødvendige sikkerheds-
foranstaltninger til imødegåelse af de mulige farer.  
 
Virksomheden har således identificeret mulige farekilder og beregnet den sandsynlige spred-
ning af ammoniak i omgivelserne for de seks uheld, som forventes at kunne give størst på-
virkning. Beregningerne viser, at flere uheld, såfremt de skete ved de værst mulige vejrfor-
hold, kan medføre at ammoniakkoncentrationen udenfor virksomhedens matrikel, vil kunne 
nå et niveau, som under uheldige omstændigheder kan være dødeligt. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus bad derfor Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri undersøge de teknisk-
økonomiske muligheder for at etablere yderligere risikoreducerende tiltag. Virksomheden 
har efterfølgende fremsendt en handlingsplan, som indeholder en række supplerende fore-
byggende tiltag, der vil medvirke til at risikoen for uheld mindskes i perioden frem til virk-
somhedens drift ophører i 2013, herunder intensivering af de rutinemæssige inspektionspro-
grammer, øget uddannelse af personale samt øget belysning og påkørselssikring ved tankan-
lægget.  Herudover har virksomheden et tæt samarbejde med kommunens beredskab, som vil 
styrkes i forbindelse med planlægning og gennemførelse af beredskabsøvelse.   
 
Virksomheden har endvidere redegjort for, at risikoreducerende tiltag, der kan trække sik-
kerhedsafstanden ind til skel, vil indebære væsentlige økonomiske omkostninger, som set i 
lyset af virksomhedens restlevetid, ikke vurderes at være proportionelle. 
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Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at de væsentligste risici for større uheld er beskre-
vet, og at virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger og det opnåede sikkerhedsniveau er 
acceptabelt i henhold til miljøbeskyttelseslovgivningen under forudsætning af, at virksomhe-
den efterlever vilkårene i denne afgørelse.  
 
Vilkårene skal bl.a. sikre, at virksomheden indtil ophør i 2013 vedligeholder og efterlever alle 
sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i sikkerhedsdokumentet. Sikkerhedsforanstaltnin-
gerne skal minimere sandsynligheden for, at der opstår uheld og begrænse konsekvenserne, 
hvis uheldet alligevel opstår.  
 
Ved en eventuel fremtidig ændring af arealudnyttelsen omkring en virksomhed omfattet af 
risikobekendtgørelsen skal planmyndigheden (kommunen) forholde sig til, hvorvidt ændrin-
gen kan ske i respekt for de accepterede sikkerhedsforhold omkring virksomheden.  I figur 1 
er angivet to konsekvensafstande, henholdsvis den maksimale konsekvensafstand samt sik-
kerhedsafstanden.  
 
Den maksimale konsekvensafstand, som er den yderste cirkel i figur 1, viser den største af-
stand, hvor et uheld i værste fald vil kunne give koncentrationer op til 300 ppm. Denne kon-
centration kan være sundhedsskadelig ved konstant på virkning i 30 minutter eller mere. 
Beregninger viser dog, at koncentrationer i den størrelsesorden kun vil vare i kort tid, dvs. 
max. 5 minutter, hvis det værste uheld skulle ske, fordi udslip af ammoniak, der kan føre til 
denne påvirkning, højst vil vare 5 minutter, før anlægget er tømt. . 
 
Sikkerhedsafstanden, som er den inderste cirkel på figur 1, viser den største afstand, hvor et 
uheld i værste fald vil kunne medføre koncentrationer op til 5000 ppm. Denne koncentration 
kan være dødelig for op til 7 % af befolkningen ved konstant påvirkning i 10 minutter. Bereg-
ninger viser dog, at koncentrationer i den størrelsesorden kun vil vare i ganske kort tid, dvs. 
få ganske få minutter. hvis det værste uheld skulle ske, fordi udslip, der kan give så høje kon-
centrationer, højst vil vare et minut, før de berørte anlægsdele er tømt for ammoniak 
 
De viste afstande kan derfor betragtes som meget konservative. 
 
Den yderste cirkel kan betegnes som en planlægningszone. Inden for planlægningszonen skal 
kommunen være opmærksom på virksomhedens risikoforhold i forbindelse med planlægning 
af byudvikling og beredskabsindsats. 
 
Inden for sikkerhedsafstanden bør der som udgangspunkt ikke ligge boliger eller institutio-
ner, hvor der opholder sig mange mennesker.  Hvis dette alligevel er tilfældet, skal virksom-
heden undersøge muligheden for at øge sikkerheden ved forebyggende foranstaltninger, som 
kan reducere sandsynligheden for, at de værste uheld forekommer.  
 



 

 9

 
Figur 1. Konsekvensafstande. 
 
 
Indenfor sikkerhedsafstanden på ca. 200 m fra køleanlægget på Hjørring Mejeri ligger der ca. 
65 boliger. Med en gennemsnitlig husstandsstørrelse på 3 personer pr. bolig vil der således 
kunne opholde ca. 200 personer i boliger inden for sikkerhedsafstanden. Hertil kommer ca. 
50 ansatte på virksomheden Targit syd for mejeriet samt et varierende antal personer ved 
tankstationen umiddelbart øst for mejeriet, som primært vil være til stede i dagtimerne.  
 
På den baggrund har Miljøstyrelsen bedt Arla Foods Amba, Hjørring Mejeri, undersøge mu-
ligheden for at etablere yderligere sikkerhedsforanstaltninger, som vil kunne trække sikker-
hedsafstanden ind til virksomhedens skel enten ved at ændre på anlægget eller alternativt 
reducere sandsynligheden for at de værste uheld vil kunne ske.  
 
Virksomheden har således fremsendt en handlingsplan, som gennem supplerende forbyg-
gende tiltag vil nedbringe sandsynligheden for uheld, indtil virksomheden lukker i løbet af 
2013, men som ikke vil kunne trække sikkerhedsafstanden helt ind til skel. Miljøstyrelsen 
vurderer, at de planlagte tiltag vil reducere risikoen tilstrækkeligt til, at sikkerhedsniveauet 
for de omkringboende kan accepteres frem til driftsstandsning. 
 
I tilfælde af brand på mejeriet, hvor der sker udslip af ammoniak sammen med brandsluk-
ningsvand, har Arla Foods Amba i samarbejde med bla. Vandselskabet, Hjørring Kommune 
og beredskabet vurderet, at ca. 10 % af vandet vil kunne løbe i regnvandskloakkerne og der-
med videre til vandløb. Virksomheden har derfor investeret i måtter, der kan lægges over 
regnvandsafløb i tilfælde af udslip af kemiske stoffer. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at virk-
somheden har iværksat relevante tiltag, der sikrer at udslip af ammoniak evt. blandet med 
brandslukningsvand på jorden, vil kunne håndteres uden at påvirke vandmiljøet væsentligt. 
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Endvidere er det Miljøstyrelsens vurdering, at uheld med udslip af ammoniak, på grund af 
den store afstand ikke vil kunne påvirke de nærmeste Natura 2000 område ca. 8 km væk. 
 
 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen 

3.3.1 Udtalelser fra andre myndigheder 
Miljøstyrelsen har samarbejdet med Beredskabscenter Hjørring og Nordjyllands Politi om 
vurderingen af sikkerhedsdokumentet. Beredskabscenter Hjørring og Miljøstyrelsen træffer 
inden for hver deres område afgørelse, hvori der kan fastsættes vilkår om de forholdsregler 
vedrørende sikkerhedsmæssige forhold, som virksomheden skal træffe. 
 

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Vilkårene i denne afgørelse har været varslet overfor virksomheden i form af udkast til afgø-
relse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75 i perioden 30. april 2012 til 16. maj 2012.  
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4. Forholdet til loven 
 

4.1 Lovgrundlag 

4.1.1 Godkendelsesbekendtgørelsen 
Virksomheden er opført på bilag 1, punkt F105, i Godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomhe-
den er blevet omfattet af Risikobekendtgørelsen ved seneste revision i 2006. Ved udarbejdel-
se af sikkerhedsdokumentet er der fremkommet nye oplysninger om sikkerhedsmæssige for-
hold på virksomheden.  Virksomhedens miljøgodkendelse, skal derfor tages op til revurde-
ring med henblik på at fastsætte vilkår om forebyggelse af uheld i henhold §41a stk. 2 nr. 6 i 
Miljøbeskyttelsesloven. 
 

4.1.2 Risikobekendtgørelsen 
Virksomheden er omfattet af § 1, stk. 2  nr. 2b i Risikobekendtgørelsen på grund af virksom-
hedens oplag af ammoniak samt dens placering nær boligområder. Virksomheden er dermed 
kollonne-2 virksomhed, og skal i henhold til §4 udarbejde og sende et sikkerhedsdokument 
til myndighederne. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foran-
staltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. 
Ved denne afgørelse suppleres virksomhedens miljøgodkendelse med vilkår, der regulerer 
risikobetonede forhold. 
 

4.1.3 VVM-bekendtgørelsen 
Virksomheden er opført på bilag 2, punkt 7c, i VVM-bekendtgørelsen. Da der ikke er tale om 
ændringer, udvidelser eller andet, som fordrer en godkendelse for fortsat lovlig drift af an-
lægget, skal der ikke gennemføres behandling efter VVM-bekendtgørelsen. 
 

4.1.4 Habitatdirektivet 
Virksomheden ligger ikke i nærheden af Natura 2000 områder, og er derfor ikke omfattet af 
reglerne i habitatbekendtgørelsen. 
 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder virksomhedens samlede miljøgodkendelse af 28. april 
2003 fortsat. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen Århus fører tilsyn med virksomheden. Tilsynet omfatter dels vilkår fastsat i 
henhold til respektive lovgivninger og dels virksomhedens efterlevelse af Risikobekendtgørel-
sens § 7 om, at virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikker-
hedsdokumentet. 
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside, www. mst.dk, den 4. 
juni 2012. 
 
Afgørelsen kan 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 klageret over den 

konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 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 rekrea-
tive interesser som formål, og som har ønsket under-retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 
Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal senest være modtaget den 2. juli 2012 inden kl. 
16.00. Vi videresender klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, 
der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbe-
taler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatper-
soner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentli-
ge myndigheder.  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. Na-
tur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Beta-
les 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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
En klage har opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer noget 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra of-
fentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelse 
 
Arla   Birgitte.koch@arlafoods.com 
   kirsten.holmsberg@arlafoods.com  
Hjørring Kommune:   hjoerring@hjoerring.dk 
   mln@hjoerring.dk  
Beredskabscenter Hjørring: beredskabscenter@hjoerring.dk  
   Dennis.ottosen@hjoerring.dk   
Nordjyllands Politi:   njyl@politi.dk  
Arbejdstilsynet:   at@at.dk  
Sundhedsstyrelsen:   nord@sst.dk     
Danmarks naturfredningsforening:  dn@dn.dk  
Friluftsrådet:   vendsyssel@friluftsraadet.dk  


