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Bygningsændringer nord og syd for Herborg bæk til driftsmæssige udvidelser og 
ændring af produktionen med henblik på at øge produktionen af specialprodukter. 
Godkendelsen omfatter desuden udledning af forøget mængde overfladevand til 
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Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-
konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunk 
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1. INDLEDNING 
 
 
Denne miljøgodkendelse omfatter udvidelse af Arla Foods amba ARINCO (herefter 
benævnt ARINCO) som er en del af Mejericluster Vestjylland- projektet.  
 
ARINCO er beliggende i industriområde på adressen Mælkevejen 4, 6920 Vide-
bæk.  
 
Miljøstyrelsen har den 7. februar 2013 truffet afgørelse om, at Mejericluster 
Vestjylland, som omfatter ARINCO, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri inkl. 
renseanlæg, er VVM-pligtigt. Der er således gennemført en VVM-proces, hvor der 
er udarbejdet en VVM-redegørelse samt et kommuneplantillæg med tilhørende 
retningslinjer for det samlede anlæg.  
 
Denne miljøgodkendelse er et tillæg til ARINCOs gældende miljøgodkendelser. 
Vurderingerne i miljøgodkendelsen er foretaget i overensstemmelse med VVM-
redegørelsen, og de fastsatte vilkår er baseret på kommuneplantillæggets retnings-
linjer.  
 
Udvidelsen består af en udbygning af en række bygningsmæssige udvidelser såle-
des at indvejningskapaciteten af mælk stiger fra 600.000 tons/år til 1.000.000 
tons/år.  
 
Der er i de eksisterende miljøgodkendelser fastsat grænseværdier for luftforure-
ning, samt hvor meget virksomheden må lugte og støje. Disse grænseværdier for-
ventes fortsat at kunne overholdes, selvom udvidelsen vil medføre en mindre stig-
ning i emissionerne. Virksomhedens lugt- luft og støjforhold vil fortsat være regu-
leret af virksomhedens samlede godkendelse, som er revurderet 22. februar 2013.  
 
De gældende miljøgodkendelser for ARINCO opretholdes, dog foretages der nogle 
ændringer af enkelte vilkår, hvilket fremgår nærmere af denne miljøgodkendelse. 
 
De fortsat gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: 

• Revurdering af virksomhedens samlede godkendelse af 22. februar 2013 
• Miljøgodkendelse til etablering af 50.000 l dobbeltvægget olietank af 3. 

november 2008.  
 
Ansøgningsmaterialet/den miljøtekniske beskrivelse kan ses i bilag A.  
 
Virksomheden vurderes samlet til ved sin art, størrelse og placering at kunne dri-
ves uden væsentlige gener for omgivelserne/indvirkning på miljøet, når driften 
sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 samt bilag A, ansøgning om miljøgodken-
delse, godkender Miljøstyrelsen hermed den bygningsmæssige og produktions-
mæssig udvidelse af produktionen på bagrund af miljøteknisk beskrivelse af pro-
duktionen på op til 120.000 tons/år.   
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 
en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurde-
ring i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 
3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-
Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.  
 
Følgende vilkår i godkendelsen af 22. februar 2013 ophæves efter ønske fra virk-
somheden og erstattes af andre vilkår:  

- Vilkår F1 om opholdstid af filterskyllevand 
- Vilkår F5 om udlederkrav til filterskyllevand 
- Vilkår F6 om stikprøver af filterskyllevand 

 

2.1. Vilkår for miljøgodkendelsen 

 

A Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra god-

kendelsens dato. De planlagte udvidelser/ændringer er beskrevet i bilag A. 

A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virk-
somheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens ind-
hold. 

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 
godkendelse ikke overholdes. 

A4 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar 
fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvir-
ke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af 
virksomheden straks indstilles. 

A5 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring 
af, at vilkårene igen overholdes. 

A6 Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes såvel i bygge- og anlægsfaser 
som i driftsfasen.  

 

B Luftforurening  
B1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdi-

er, der er anført her: 
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Nr. Afkast 
Min. 
afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

11 Kedel 3 15 37.000 

11 Kedel 4 15 37.000 

07AF1 ny/10 Spraytårn 7 38 180.000 

07AF2 ny/10 Spraytårn 7  38 180.000 

Numrene henviser til bilag 9 fra Miljøteknisk beskrivelse. Afkasthøjder måles over terræn. 

 

Emissionsgrænser 
B2 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, 

målt som timemiddelværdier.  

Nr. Afkast Stof Emissionsgrænse  

11 Kedel CO   75 mg/Nm3 

11 Kedel NOx 65 mg/Nm3 

07AF1 ny/10 Spraytårn 7 Total støv  10 mg/Nm3 

07AF2 ny/10 Spraytårn 7 Total støv  10 mg/Nm3 

Numrene henviser til bilag 9 fra Miljøteknisk beskrivelse. En emissionsgrænse udtrykker det 
maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. 
Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas).  
 

Immissionskoncentration 
B3 Virksomhedens bidrag til luftforurening i omgivelserne (immissionskon-

centration) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): 

Stof B-værdi 

NOx malt som NO2 0,125 

CO 1 

Støv mindre end 10 µm  0,08 

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor 
virksomhedens område. * Hvis under halvdelen af NOx-mængden er NO2, skal der altid reg-
nes med, at mindst halvdelen af den udsendte mængde NOx udgøres af NO2. Hvis der ikke 
foreligger oplysninger om NOx-indholdets fordeling, skal alt NOx omregnes til NO2. 

 

Kontrol af luftforurening 
B4 Virksomheden skal inden 3 måneder efter at godkendelsen er taget i brug, 

dokumentere gennem målinger, at grænseværdierne i vilkår B1 og B2 er 
overholdt.  

Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gennem-
ført, sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  

Tilsynsmyndigheden kan desuden bestemme, at virksomheden skal do-
kumentere, at grænseværdierne i vilkår C1 og C2 er overholdt. 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsen-
des tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene 
under målingen.  
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Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger (2 for kedelanlægget) af mindst 1 times va-
righed. Målingerne kan foretages samme dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af 
de 3 målinger (2 for kedelanlægget) er mindre end eller lig med grænse-
værdien. 

 
 Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden af-
tale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerap-
porterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målela-
boratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af 
Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale 
om gensidig anerkendelse.  

 

Stof Analysemetode 

NOx DS/EN 14792 (MEL-03) 

CO DS/EN 14789 (MEL-06 

Støv mindre end 10 µm DS/EN 13284-1 (MEL-02) 

Totalt støv VDI 2066/7 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har 
accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % 
af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, 
skal være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-
metoden. B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyn-
digheden finder det påkrævet. 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. 
Udgifterne hertil afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved 
måling og beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra 
Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 

C Overfladevand fra arealer nord for bækken 
C1 Overfladevandbassinerne som afvander arealer nord for bækken, skal i 

forbindelse med de bygningsmæssige og arealmæssige udvidelser være 
udbygget til at håndtere regnvand for en 5 års hændelse minimum med 
indregning af klimafaktor 1,2 plus sikkerhedsvolumen, som angivet i den 
miljøtekniske beskrivelses bilag 6. 
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C2 Afledning af grundvand fra permanent grundvandssænkning på 5000 
m3/år tillades afledet via overfladevandbassinerne.  

D Overfladevand fra arealer syd for bækken 
D1 Overfladevandsbassiner skal håndtere regnvand fra befæstede arealer og 

tage syd for bækken.  

D2 Forurening af overfladevandet skal søges reduceret mest muligt ved en 
grundig renholdelse af befæstede arealer ved fejning o. lign. Evt. spild skal 
straks samles op.  

D3 Der må på arealer med afvanding til regnvandssystemet ikke forekomme 
oplag af materialer, som kan medføre forurening af overfladevandet.  

D4 Overfladevandsbassinerne skal etableres som bassiner i serieforbindelse 
med ét udløbsbygværk. Der skal være afspærringsmulighed mellem de en-
kelte bassinafsnit og det skal være muligt at lukke for udløb ved konstate-
ring af uheld på fabrikken der forårsager udledning til overfladevandssy-
stemet.  

D5 Bassinerne skal dimensioneres efter spildevandskomiteens skrift 28 og 29, 
efter en 5 års hændelse minimum med indregning af klimafaktor 1,2.  

D6 Bassinerne skal udformes så de har struktur og udformning som lavvan-
dede søer, og skal være indrettet som våde bassiner. Afløbet skal være 
dykket og forsynet med afløbsregulator, således, at bygværket har en op-
bremsende virkning på det indstrømmende vand. Der må maksimalt udle-
des 2 l/ha/sek.  

D7 Udløbsbygværket skal have udløb til Herborg bæk nedstrøms virksomhe-
den, hvor Herborg bæk løber sammen med Videbæk bæk. En præcis place-
ring skal fastsættes efter godkendelse fra Miljøstyrelsen og Ringkøbing-
Skjern Kommune.  

D8 Der skal foreligge en vedligeholdelsesplan for bassinerne således at det 
sikres, at bassinerne efterses og oprenses jævnligt, så bundfældede stoffer 
ikke skylles ud i vandløbet.  

 

E Filterskyllevand 
E1 Udledningen af filterskyllevand til Videbæk bæk skal overholde følgende 

krav:  

Parameter 
Krav 

Kontrol  
Minimum maksimum 

Filterskyllevand - 15.000 m3/år Absolut  

Opløst jern 

 (Fe 2+) 
- <0,2 mg/l Absolut 12/år 

pH 6 9 Absolut 12/år 

Iltmætning, samt prøvetagningsmetode og prøvetagningsudstyr skal fremgår af 
prøveresultatet. Anvendelse af analysemetode skal overholde minimumskravene 
angivet i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger1.  

 

E2 Til kontrol af spildevands kvalitet skal der 12 gange pr år udtages stikprø-
ver af spildevandet. Vandprøverne skal udtages i henhold til gældende be-

                                                
 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011, Bekendtgørelse om kvalitetskrav 
til miljømålinger.  
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kendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede la-
boratorier, certificerede personer m.v. pt. bkg. nr. 900 af 17. august 2011 
og skal analyseres for de parametre der fremgår af vilkår E1. Iltmætning, 
pH, samt prøvetagningsmetode og prøvetagningsudstyr skal fremgå af 
prøveresultatet. 

E3 Udledningen til Videbæk bæk skal foregå via en vandbremse/bygværk som 
sikrer, at der max udledes 10 l/s.    

E4 Virksomheden skal sikre, at analyseresultaterne fra egenkontrolprogram-
met løbende inddateres i spildevandsdatabasen WinSPV eller senere aflø-
sere for samme, samt at analyseresultater fremsendes til tilsynsmyndighe-
den inden 1 måned efter analysen er udført på laboratoriet. 

 

F Støj 
 

F1 Parkeringspladserne P1vest og P2øst skal indrettes således at det sikres, 
at der maksimalt indkører 20 personbiler på P1-vest mellem kl. o5 og kl. 
06, som det fremgår af vilkår B5 i afgørelse af 22. februar 2013.  

F2 Virksomheden skal føre egenkontrol med antal parkeringer på p-plads 
P1vest mellem kl. 22 og kl. 06.  

F3 Støjskærm vest for virksomheden i forlængelse af emballagelagerets 
vestlige facade skal etableres som beskrevet i prøvningsrapport 
P4.026.12 (se støjrapport i bilag A).  

 

Kontrol af støj 
F4 Virksomheden skal senest 6 måneder efter ibrugtagning af denne god-

kendelse dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår I1 i afgørel-
se af 22. februar 2013, er overholdt. Dokumentationen tilsendes til-
synsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen.  

 
Krav til målinger 
Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter 
gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af 
ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomhe-
der.  

 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden 
aftale med tilsynsmyndigheden.  

 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på 
Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre 
”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 
påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  
 
Definition på overholdte støjgrænser 
Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede 
værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænse-
værdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsæt-
tes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemthe-
den må ikke være over 3 dB(A).  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

 

3.1. Begrundelse for afgørelse 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 19, for 
at meddele miljøgodkendelse af den eksisterende virksomhed og ansøgte udvidel-
se, er opfyldt. 
 
Det vurderes således, ARINCO kan drives på stedet uden at driften giver anledning 
til forurening og gener, der er uforenelige med omgivelserne, når driften er i over-
ensstemmelse med oplysningerne i bilag A, og de fastsatte vilkår i afsnit 2 overhol-
des.  
 
Den forestående ombygning af virksomheden sker på ARINCOS nuværende area-
ler.   
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse givet tilladelse til udvidelse af eksisterende 
virksomheden inkl. forøgelse af udledning af filterskyllevand til Videbæk bæk samt 
overfladevand til Herborg Bæk.  
 
Det vurderes endvidere, at ARINCO har truffet de nødvendige foranstaltninger til 
at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknologi, jf. afsnit 3.2.15.   
 

3.2. Miljøteknisk vurdering 

3.2.1. Planforhold og beliggenhed 

Jordforurening 
Virksomheden er beliggende indenfor et V1- og V2-kortlagt område. (kortlægnin-
ger fremgår af vedlagte bilag) 
 
Grundvandsforhold og drikkevandsinteresser 
Virksomheden er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser. 
(områder fremgår af vedlagte bilag).   
 
Natur og Natura 2000-områder 
Denne miljøgodkendelse indgår, som én af to miljøgodkendelser der udgør den 
første del af de tilladelser, der skal gives til Mejericluster Vestjylland projektet. 
Den anden miljøgodkendelse meddeles til Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, Den 
resterende del af det samlede projekt vil blive realiseret ved ansøgninger og med-
delelse af godkendelser indenfor tidsrammen indtil 2020 som angivet i VVM-
redegørelsen.  
 
Projektet er anmeldt efter VVM-reglerne jf. VVM-bekendtgørelsens § 2 og som 
forudsætter udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer jf. VVM-
bekendtgørelsens § 3 og en VVM-tilladelse jf. VVM-bekendtgørelsens § 9.  
 
Naturstyrelsen har som VVM-myndighed for Mejericluster Vestjylland projektet 
gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplanretningslinjer 
og en VVM-redegørelse for det anmeldte projekt.  
 
Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt, hvilke habitatom-
råder der har mulighed for at blive påvirket af emissioner fra de anlæg, der indgår i 
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Mejericluster Vestjylland-konceptet, ligesom det er vurderet, om der er Bilag IV-
arter, der kan påvirkes. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering, der skal 
foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplan-
tillæggets kapitel 19. 
 
Kommuneplanretningslinjerne omfatter således de overordnede rammer for Meje-
ricluster Vestjylland. Det forudsættes, at de konkrete miljøgodkendelser af de an-
læg, der indgår i projektet, udarbejdes under hensyn til de forudsætninger, der er 
lagt til grund i VVM-redegørelsen. Det sikres gennem vilkår i de respektive miljø-
godkendelser, at aktiviteterne foregår i overensstemmelse med VVM-
redegørelsens forudsætninger og de kommuneplanretningslinjer, der er relevante 
på det pågældende anlæg. 
 
Der er i VVM-redegørelsen angivet en række afværgeforanstaltninger, der i rele-
vant omfang omsættes til konkrete vilkår i de respektive miljøgodkendelser. 
 
For ARINCO indebærer det  

• At der er krav om udbygning af bassinkapaciteten til at håndtere en for-
øgelse af det befæstede areal nord for Herborg bæk fra 5 til 8 ha.  

• At der er krav til regnvandsbassiner til at håndtere nye befæstede arealer 
syd for bækken.  

• At der er krav om montering af vandbremse på udløb af filterskyllevand 
for at sikre en max udledning på 10 l/s.  

• At der er krav om etablering af en støjskærm vest for virksomheden, for 
at dæmpe den samlede støj fra virksomheden, således at vilkår til støj 
fortsat kan overholdes.  

 
 

3.2.2. Generelle forhold 

Det eksisterende ARINCO er i dag omfattet af to fortsat gældende miljøgodkendel-
ser. Den ene miljøgodkendelse er revurderet af Miljøstyrelsen 22. februar 2013 og 
omfatter godkendelse af selve mejeriet. Herudover meddelte Miljøstyrelsen 3. no-
vember 2008 godkendelse til etablering af 50.000 l dobbeltvægget olietank.  
 
Det fremgår af denne afgørelses afsnit 4.2, hvorledes denne afgørelse forholder sig 
til konkrete vilkår i de tidligere afgørelser. 
 
De tidligere godkendelser omfatter generelle vilkår om emissioner af luft, lugt, støj 
samt vilkår om oplag og håndtering af kemikalier mv., som er gældende for alle 
dele af virksomheden.  
 
Denne godkendelse behandler derfor primært miljøforhold relateret til forøget 
udledning af filterskyllevand og overfladevand, samt håndtering af støjforhold og 
nye afkast fra kedelanlæg samt nyt pulvertårn. 
 
Virksomheden har ansøgt om godkendelse til at kunne øge indvejning af mælk og 
øvrige ingredienser og dermed øge produktionen. Godkendelsen er meddelt med 
en rummelighed for at virksomheden kan tilrettelægge produktionen alt efter de 
enkelte kunders specifikationer.  
 
Godkendelsen bygger på virksomhedens oplysninger om maksimal kapacitet for 
indvejning af mælk samt øvrige ingredienser. Godkendelsen er meddelt således, at 
virksomheden har 5 år før godkendelsen skal være taget i brug. Dette for at sikre 
virksomheden rammer til at tilrette produktionen efter markedets behov.   
 
Vilkår om udledning af filterskyllevand er efter virksomhedens ønske ændret såle-
des, at specifikke vilkår om indretning og drift af anlægget er erstattet af nye vilkår 
om et mere omfattende kontrolprogram for overholdelse af udlederkrav til filter-
skyllevandet.  
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3.2.3. Indretning og drift 

Indretning og drift er beskrevet i bilag A i ansøgningsmaterialet, den miljøtekniske 
beskrivelse. Der er med udvidelsen planlagt følgende udvidelser af bygningsdele-
ne:  

- Centralt vådblanderi step 2. Herunder 4 blandetanke på hver 340 m3        

samt 6-8 dobbelttanke til olie á 35 m3 
- Nyt spraytårn- spray 7 
- Ny dåselinje (inkl. omklædning og prøvelager) 
- Emballagelager 
- Færdigvarelager 
- Administration og laboratorium  
- Hovedforsyning med kedel og køleanlæg 
- Lager og emballeringsområde etableres syd for bækken 
- Der etableres 1 passage samt 1 gangbro over bækken.  

 

3.2.4. Luftforurening 

Virksomheden har med afgørelsen fået tilladelse til en ny kedel. Virksomheden har 
i forvejen et ældre kedelanlæg som består af en kedel samt turbine og en ekstra 
kedel. Den nye kedel er godkendt med udgangspunkt i standardvilkår i godkendel-
sesbekendtgørelsens bilag 5, idet kedelanlægget er omfattet af biaktivitet under 
listepunkt G201.  
 
Afgørelsen giver samtidig tilladelse til opstilling af nyt spraytårn- spray 7. Virk-
somheden har i forvejen en række andre spraytårne. Det nye spray 7 ligner i sin 
opbygning og udformning spray 6. Der er med afgørelsen fastsat vilkår om maksi-
mal udledning af totalstøv samt immissionsgrænse for småt støv. Virksomheden 
skal senest 1 år efter ibrugtagning af godkendelsen overfor tilsynsmyndigheden i 
form af målinger dokumentere at vilkårene er overholdt.   
 

3.2.5. Lugt 

Miljøstyrelsen har ikke oplysninger om forhold omkring virksomhedens lugtpå-
virkning, som indikerer at der er problemer med lugtbidrag til omgivelserne. 
 

3.2.6. Spildevand  

3.2.6.1. Overfladevand til Herborg Bæk 

Udvidelse af de eksisterende regnvandsbassiner nord for bækken.  
I forbindelse med en større ombygning i år 2000 blev en række udledninger til 
Herborg Bæk samlet i ét afløb. Vandet løber inden udløb til Herborg Bæk igennem 
to bassiner. Bassinerne er dimensioneret på baggrund af det areal, der blev afvan-
det i år 2000, dvs. 5,0 ha. Bassinerne har til formål at fungere som sandfang og 
olieudskiller. Der er derfor fastsat vilkår om at forbassinet skal besigtiges min 4 
gange årligt og at forbassinet skal tømmes og oprenses efter behov. Der skal fore-
ligge et vedligeholdelsesprogram for regnvandsbassinet, som skal være godkendt 
af tilsynsmyndigheden. 
 
I forbindelse med udvidelse af produktionskapaciteten, inddrages et større areal til 
befæstet areal i form af ny parkeringsplads samt forøget bygningsmasse. Dette 
resulterer i at det samlede befæstede areal som afvander til regnvandsbassinet 
bliver på ca. 8,0 ha.   
 
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet i bilag nr.6 redegjort for at de eksiste-
rende regnvandsbassiner skal udbygges for at håndtere det forøgede overfladeareal 
som er en følge af udvidelsen. Det er således i bilaget opgjort, at en udvidelse af 
såvel bassin 1 som bassin 2 er nødvendig for at sikre, at bassinet også fremadrettet 
kan fungere som opsamlingsbassin ved et evt. uheld eller spild.  
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Der er således fastsat vilkår om, at regnvandsbassinerne skal udbygges som be-
skrevet i bilag nr. 6 til fortsat at kunne håndtere en 5-års regnvandshændelse. 
Derudover skal bassinerne være indrettet til at kunne håndtere og tilbageholde evt. 
udslip af råvare eller produkt ved uheld eller spild, som er vurderet til 400 m3. 
Dette skyldes, at bassinerne har til funktion at fungere som opsamlingskapacitet 
ved uheld eller udslip på virksomhedens udendørsarealer. Ifølge bilaget om bas-
sinkapacitet, vil det være nødvendigt at udvide kapaciteten i de 2 bassiner med i alt 
1109 m3. 
 
I forbindelse med byggeri er der blevet meddelt tilladelse fra Ringkøbing-Skjern 
Kommune til permanent grundvandssænkning med et samlet volumen på 5000 
m3. Der gives med denne godkendelse tilladelse til at lede denne delstrøm til regn-
vandsbassinerne. Grundvandssænkningen forventes at tilføres regnvandsbassi-
nerne kontinuerligt med ca. 0,16 l/s. Beregningerne i ansøgningsmaterialets bilag 
6 viser, at denne delstrøm kan håndteres i bassinerne efter udbygningen af disse.  
 
Ifølge retningslinjerne i Regionplan 2005 som er ophøjet til landsplandirektiv skal 
regnbetingede udledninger neddrosles svarende til naturlig afstrømning 1-2 
l/s/ha. Dog accepteres et minimumsafløb på10 l/s for at sikre en rensende effekt af 
rørføringer. Idet der er tale om eksisterende regnvandsbassiner, er der med god-
kendelsen ikke ændret på krav til afløbsforholdene fra bassinerne.  
 
Ved etableringen i 2000 blev der - til dimensioneringen af overfladevandsbassi-
nerne - i beregningerne benyttet et afløbstal på 10 l/s. Oplysninger fra virksomhe-
den viser, at udledningen er beregnet til 10 l/s stigende til 23 
l/s ved 50 % fyldning af det sidste bassin. 
 
Ringkøbing-Skjern kommune har i forbindelse med revurdering af ARINCO, den 
23. februar 2010 udtalt, at kommunen ikke har kendskab til hydraulisk påvirkning 
eller lignende af Herborg Bæk.   
 
Idet der ikke ændres på rørdimensioneringen af bygværket fra bassin 2 til Herborg 
Bæk, og at den hydrauliske påvirkning derved ikke ændres væsentligt vurderer 
Miljøstyrelsen, at virksomheden med den nuværende indretning vil kunne opfylde 
krav angående hydraulisk påvirkning.  
 
Etablering af regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand syd 
for bækken.  
Miljøstyrelsen har ved modtagelse af ansøgningen modtaget udtalelse fra Ringkø-
bing-Skjern kommune. De udtaler at regnbetingede udledninger til vandløb skal 
begrænses så de ikke giver anledning til hydraulisk belastning. Bassinerne skal 
dimensioneres så de ikke overbelastes hyppigere end hvert 5. år, og at udledningen 
skal reduceres til naturlig afstrømning svarende til 1-2 l/s/ha.  
 
Miljøstyrelsen har med afgørelsen fastsat vilkår om, at bassinerne skal udføres 
som våde bassiner for at sikre bundfældning før udledning til bækken, samt vilkår 
om at afløbet skal være dykket med en maks. udledning på 2 l/s/ha. Bassinerne 
skal dimensioneres efter en 5. års hændelse, og minimum med indregning af en 
klimafaktor 1,2. Forbassinet vil kunne afspærres fra de øvrige bassiner som laves i 
serieforbindelse, alle med afspærringsmulighed og overløbskant imellem de enkel-
te serieforbundne bassiner.  
 
Derudover er der vilkår til renholdelse af arealer med afvanding til bassinerne 
samt vilkår om, at bassinerne skal være monteret med lukkeanordning. Det skal 
være muligt, at lukke for udløb ved konstatering af uheld på fabrikken, der forår-
sager udledning til overfladevandssystemet. Desuden skal der foreligge en vedlige-
holdelsesplan for bassinerne således at det sikres, at bassinerne efterses og opren-
ses jævnligt, så bundfældede stoffer ikke skylles ud i vandløbet.  
 
Ved at udføre regnvandsbassinerne som våde bassiner kan der forventes en tilba-
geholdelse af en stor del af suspenderet stof, fosfor, kvælstof og tungmetaller. Det 
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er Miljøstyrelsens vurdering, at ved at udføre regnvandsbassinerne som våde bas-
siner, anvendes den bedst tilgængelige teknik for et simpelt behandlingssystem for 
overfladevand fra befæstede arealer samt tagvand. Udledningen skal efter nærme-
re anvisning ske til Herborg bæk nedstrøms virksomheden, efter Herborg Bæks 
sammenløb med Videbæk bæk.  
 
En nærmere fastsættelse af udledningspunkt skal ske efter anvisning fra Miljøsty-
relsen i samarbejde med vandløbsmyndigheden Ringkøbing-Skjern Kommune, når 
projekteringen af bassinerne er klar. Ved at placere udløbet fra de nye bassiner 
nedstrøms virksomheden efter sammenløb af Videbæk bæk og Herborg Bæk, sik-
res der en bedre opblanding af det udledte regnvand i bækken, og dermed også 
mindre hydraulisk belastning.  

3.2.6.2. Processpildevand 

ARINCO leder processpildevand til rensning på renseanlæg på virksomheden Nr. 
Vium Mejeri, hvor spildevand fra de 3 mejerivirksomheder: Danmark Protein, Nr. 
Vium Mejeri og ARINCO bliver renset inden udledning til Vorgod Å. Spildevands-
mængden til det fælles renseanlæg øges fra 2000 til 2800 m3/dg. Udledning af 
spildevand fra nr. Nr. Vium Mejeri behandles i miljøgodkendelse af Nr. Vium Me-
jeris renseanlæg.   

3.2.6.3. Filterskyllevand 

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 11. oktober 2012 meddelt fornyet indvin-
dingstilladelse af op til 1.000.000 m3/år. Idet der sker direkte udledning af filter-
skyllevand fra vandværket til Herborg Bæk, er udledningen af filterskyllevand om-
fattet af godkendelse af den samlede virksomheden meddelt af Miljøstyrelsen.  
 
Der er derfor med denne afgørelse meddelt godkendelse til at udlede 15.000 m3/år 
filterskyllevand, hvilket svarer til den godkendte indvindingsmængde.  
 
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet redegjort for hvorledes vandværket 
indrettes fremadrettet for at håndtere den større vandbehandling og efterfølgende 
behandling af filterskyllevand inden dette udledes til Videbæk Bæk via et udlig-
ningsbassin. Således sikres det, at de fortsat gældende grænseværdier overholdes, 
samt at bækken ikke påvirkes hydraulisk mht. erosion.  
 
Der er fastsat krav til max udledning på 10 l/s fra det udendørs udligningsbassin 
for at sikre, at der ikke sker en hydraulisk påvirkning af bækken. Dette sikres via 
bygværk/vandbremse som med en opbremsende effekt på udledningen hindrer 
uacceptabel hydraulisk påvirkning.  
 
Vilkår om udledning af filterskyllevand er efter virksomhedens ønske ændret såle-
des, at specifikke vilkår om indretning og drift af anlægget er erstattet af nye vilkår 
om et mere omfattende kontrolprogram for overholdelse af udlederkrav til filter-
skyllevandet. Dette for at give virksomheden mulighed for at indrette vandbehand-
lingsanlægget bedst muligt. Miljøstyrelsen vurderer, at fastsættelse af et udvidet 
kontrolprogram vil resultere i en forbedret regulering af miljøforholdene fra filter-
skyllevand.  
 
Der er fastsat vilkår om, at virksomheden får udtaget 12 årlige akkrediterede prø-
ver af udledningen til at sikre, at de fastsatte grænseværdier overholdes. Det er en 
nødvendighed for prøvetagningen, at der er indrettet et passende prøvetagnings-
sted som sikrer mulighed for udtagning af flowproportionelle prøve som det følger 
af bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger2. Krav om indberetning af 
prøveresultater følger af vilkår E7 i afgørelsen af 22. februar 2013.  
 

                                                
 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011 
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Samtidig er vilkår F1 i afgørelse af 22. februar 2013, om minimum opholdstid på 
22 timer i bundfældningsbassiner slettet. Det sikres gennem krav til udførelse af 
måleprogram, at virksomheden overholder de fastsatte udlederkrav. Dette vurde-
res at give virksomheden mest mulig fleksibilitet mht. indretning og drift af vand-
værket samtidig med at miljømyndigheden sikrer et grundigt tilsyn med udlednin-
gen.  
 
Givet en passende henstand i bundfældningskar inden afledning af filterskyllevan-
det vurderes det, at indholdet af jern og øvrige metaller i filterskyllevandet i stor 
grad vil bundfældes med okkerslammet.  

 
Det vurderes, at indholdet af metaller i filterskyllevand generelt ikke vil give an-
ledning til overskridelser af kvalitetskravene til vådområder for metaller. Dette 
baseres på de generelt fundne lave indhold af metaller i råvandet til vandværker og 
de tilsvarende indhold fundet i prøver af filtreret skyllevand, som typisk ligger på 
niveauer, som er væsentligt mindre end kvalitetskravene til vådområdet3. De fore-
liggende prøver af udledningen af filterskyllevand fra ARINCO har da også vist, at 
indholdet af opløst jern var betydeligt under kravværdien.  
 

3.2.6.4. Køle- og kondensatspildevand  

ARINCO inddamper mælk. Processen medfører dannelse af store mængder køle- 
og kondensatvand, som er forholdsvist let forurenet.  
 
Virksomheden udleder det rensede køle- og kondensatspildevand fra Biostyr-
renseanlægget til Herborg Bæk. Denne udledning fortsætter som hidtil uden æn-
dringer.  
 

3.2.7. Støj 

De primære kilder til støj vil ved normal drift være transport af råvarer og produk-
ter med tankbiler/lastbiler samt stationær støj fra skorsten, ventilationsanlæg mv.  
 
ARINCO fik i den tidligere meddelte godkendelse fra 2000 vilkår om, at nedbringe 
den eksisterende støj fra virksomheden. Gennemførelse af en støjhandlingsplan i 
årene herefter har bragt virksomhedens samlede støjbidrag til omgivelserne ned 
på de fastsatte grænseværdier i virksomhedens nuværende godkendelse. Virksom-
hedens fastsatte grænseværdi for støj til boligområder er 40 dB(A) om natten, 
hvilket er et tillæg på 5 dB(A) i forhold til Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 
Virksomheden har i ansøgningsmaterialet fremsendt en opdateret støjrapport som 
belyser, at virksomheden efter de ansøgte ændringer og udvidelser fortsat kan 
overholde virksomhedens støjgrænser til omgivelserne såfremt der etableres en 
række støjdæmpende tiltag.  
 
Med etablering af lagerfaciliteter syd for Herborg bæk har støjberegningerne ind-
draget 4 supplerende naboejendomme, der vurderes at være særligt relevante i 
forhold til det kommende lager. De 4 ejendomme beliggende syd for virksomheden 
er alle boliger i tilknytning til landejendomme i landzone. Miljøstyrelsen vurderer 
at de derfor er omfattet af virksomhedens eksisterende støjvilkår som områdetype 
II: områder med blandet bolig og erhverv/ områder til butiksformål/offentlige 
formål /opholdsarealer til boliger i det åbne land samt boliger i erhvervsområder. 
De nævnte boliger bliver derfor omfattet af støjgrænser på henholdsvis 55/45/40 
dB(A) for dag/aften og natperioden. Af VVM-redegørelsen en fremgår det dog, at 
støjudbredelsen ved disse boliger vil blive et godt stykke under de fastsatte støj-
grænser, og dermed være under niveauet for støjgrænser for boliger omkring virk-
somheden som er på 45/40/40 dB(A) for dag/aften og natperioden.  

                                                
 
3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 17, 1999. Fjernelse af metaller fra grundvandet ved 
traditionel vandbehandling på danske vandværker.  
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Miljøstyrelsen har med vilkår i denne godkendelse sikret, at væsentlige forudsæt-
ninger fra støjrapporten fastholdes. Der er således fastsat vilkår om at der skal 
etableres en støjmur på vestsiden af virksomheden, som forudsat i støjrapporten 
(se bilag A). Desuden er der fastsat vilkår om at parkeringspladserne P1vest og 
P2øst skal indrettes således at det sikres, at der maksimalt indkører 20 personbiler 
på P1-vest mellem kl. o5 og kl. 06 som det fremgår af vilkår B5 i afgørelse af 22. 
februar 2013, samt at virksomheden skal føre egenkontrol med antal parkeringer 
på p-plads P1vest mellem kl. 22 og kl. 06. Dette fordi antallet af personbil parke-
ring er en væsentlig forudsætning fra støjrapporten.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at det er sandsynligt, at virksomheden 
efter udvidelsen fortsat kan overholde de fastsatte støjgrænser.  
 
Miljøstyrelsen har fastsat vilkår om, at virksomheden senest 6 måneder efter 
ibrugtagning af godkendelsen overfor tilsynsmyndigheden ved målinger skal do-
kumentere, at de fortsat overholder de fastsatte grænseværdier for støj.   
 

3.2.8. Affald 

Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i 
denne miljøgodkendelse. 
 
Der er fastsat vilkår om max oplag af de væsentligste affaldsfraktioner jf. godken-
delsesbekendtgørelsen. Vilkår om max oplag erstatter enslydende vilkår J1 i god-
kendelse af 22. februar 2013.  
 

3.2.9. Overjordiske olietanke 

Der er 3. november 2008 godkendt en overjordisk olietank med tanknummer 
7022, volumen 50.000 liter, fabrikationsår 2008, godkendelsesnummer 76-3520. 
Tanken er fortsat reguleret af nævnte godkendelse. Nærværende afgørelse ændrer 
ikke ved dette.  
 

3.2.10. Jord og grundvand 

Miljøstyrelsen modtog ansøgning om miljøgodkendelse fra Arla Foods amba 
ARINCO den 7. januar 2013. Idet ansøgningen er modtaget den 7. januar, er virk-
somheden omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens4 § 56, stk. 3, hvorfor der ikke 
skal tages stilling til basistilstandsrapport (BTR) i den konkrete sag.  
 
ARINCO ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser.  
 
I den eksisterende revurderede godkendelse af 22. februar 2013 er der vilkår til 
indretning og drift og sikring af jord og grundvand. Miljøstyrelsen vurderer at de 
gældende vilkår også er dækkende for udvidelsen af virksomheden. 
 
Der er på ARINCOs matrikel et kloaksystem. Derudover er der uden for ARINCOs 
matrikel en kloakledning/ledningen mellem ARINCO og Nr. Vium Renseanlæg, 
som er 100 % ejet af ARINCO/Arla Foods amba, men er placeret langs med Egeris 
Mølle Å på jord ejet af lodsejere. Adkomsten er sikret ved tinglyste deklarationer, 
som Miljøstyrelsen har modtaget kopi af.  
 
ARINCOs ansvar for drift og vedligeholdelse af kloakledningen slutter ved matri-
kelgrænsen for Nr. Vium Renseanlæg, hvorefter renseanlæggets ansvar begynder.   
 

                                                
 
4 Godkendelsesbekendtgørelsen nr. 1454 af 20. december 2012 
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Vilkår i revurdering af 22. februar 2013 omfatter alle virksomhedens kloaker og 
nedgravede ledninger. Der skal således bl.a. foreligge en vedligeholdelsesplan for 
hele kloaksystemet, som skal fremvises overfor tilsynsmyndigheden på forlangen-
de.  
 

3.2.11. Til og frakørsel 

Til- og frakørsel til virksomheden sker fra øst via den østlige del af Mælkevejen. 
Derved undgås det, at til- og frakørsel af mælk passerer boligområder vest for virk-
somheden. 
 
Støjbelastningen fra til- og frakørsel, for hvilken denne foregår på virksomhedens 
område, er vurderet i virksomhedens samlede støjbidrag. Der er ikke stillet vilkår 
om til- og frakørsel, idet det vurderes, at dette kan ske indenfor rammerne af 
driftsvilkår og støjvilkår. 
 
Støjforhold angående trafik på offentlig vej er behandlet i VVM-redegørelsen og 
VVM-tilladelsen.  

3.2.12. Indberetning/rapportering 

Virksomheden har i den eksisterende godkendelse af 22. februar 2013 vilkår om 
indberetning og dokumentation af overholdelse af fastsatte grænseværdier og vil-
kår. Der stilles ingen nye vilkår om indberetning og rapportering. 
  
ARINCO er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af 
miljøoplysninger5. Det indebærer at virksomheden pt. årligt skal udarbejde grønt 
regnskab. 
 

3.2.13. Driftsforstyrrelser og uheld 

Virksomheden har i den eksisterende godkendelse af 22. februar 2013 vilkår om 
driftsforstyrrelser og uheld. Der stilles ingen nye vilkår om driftsforstyrrelser og 
uheld.  
 

3.2.14. Risiko/forebyggelse af større uheld 

Virksomheden er ikke en risikovirksomhed. Der er med afgørelse af 20. december 
2007 truffet afgørelse om at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørel-
sen nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer, ud fra oplysninger om et max oplag ad ammoniak på 2.5 tons. 
Udvidelsen giver anledning til en mindre forøgelse i max oplag af ammoniak på 
virksomheden, idet kølekapaciteten vil blive udvidet. Dette ændrer dog ikke på, at 
virksomheden ikke er en risikovirksomhed, idet det samlede oplag fortsat vil være 
mindre end 5 tons.  
 

3.2.15. Bedst tilgængelige teknik 

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 25 stk. 1 skal godkendelsesmyndig-
heden som udgangspunkt lægge relevante BAT-konklusioner, 
der er vedtaget og offentliggjort af EU-kommissionen til grund i forbindelse med 
godkendelse af bilag 1 virksomheder. Hvis der ikke forefindes sådanne BAT-
konklusioner, skal godkendelsesmyndigheden i stedet lægge konklusionerne om 
BAT i de eksisterende BAT-referencedokumenter til grund.  
 
Hovedaktiviteten på virksomheden er optaget på bilag 1 i den seneste godkendel-
sesbekendtgørelse under punkt 6.4.c.  

                                                
 
5 Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 
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Miljøstyrelsen vurderer, at indretning og drift af ARINCO er i overensstemmelse 
med BAT-anbefalingerne i BAT-reference dokumentet for fødevarer, drikkevarer 
og mælk, samt anbefalingerne i det tværgående BAT-reference-dokument for op-
lag.  
 
Det er således Miljøstyrelsens vurdering, at udvidelsen af ARINCO kan ske inden-
for de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår, samt at disse fortsat kan betragtes som 
BAT for mejerier.  
 
Det gennemgående princip i Videbæk projektet er at optimere udnyttelsen af råva-
ren mælk. Således udnyttes de 3 driftssteder ARINCO, Nr. Vium Mejeri og Dan-
mark Protein samlet set mest muligt af mælken.  

3.2.16. Ophør 

Virksomheden har i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 45 vilkår med 
henvisning til kapitel 4 b i lov om forurenet jord. Dette indebærer, at virksomhe-
den senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør skal anmelde dette til tilsyns-
myndigheden med et oplæg til den vurdering, der skal foretages i henhold til 
ovennævnte lov. Der stilles således ingen supplerende  vilkår om ophør.  
 

3.3. Udtalelser/høringssvar 

 

3.3.1. Udtalelse fra andre myndigheder 

 

3.3.2. Udtalelse fra borgere mv.  

Ansøgningen om godkendelse har i forbindelse med debatoplæg for VVM været 
annonceret på www.mst.dk den 7. februar 2013. 
 
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen om miljøgodkendelse 
til ARINCO. 
 
 

3.3.3. Udtalelse fra virksomheden 
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4. FORHOLD TIL LOVEN 

4.1. Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.  
 

4.1.1. Miljøgodkendelsen 

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og om-
fatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den sam-
lede virksomhed fra 22. februar 2013 og gives under forudsætning af, at såvel de 
vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse over-
holdes. 
 
Ansøgningen er behandlet efter godkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 
1454 af 20. december 2012. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgen-
de år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 

4.1.2. Listepunkt 

Hovedaktivitet: 6.4 c. ”Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. fly-
dende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 
tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) (s).” 
 
Biaktivitet: G201:Virksomhedens 2 nye naturgasfyrede kedler samt den eksiste-
rende naturgasfyrede Aalborg kedel er omfattet af bkg. nr. 4860 af 25. maj 2012 
listepunkt G 201 ”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbi-
neanlæg og gasmotor-anlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 
MW.” Virksomhedens gasturbine er omfattet af bekendtgørelse nr. 1450 af 20. 
december 2012 om begrænsning af emission af nitrogenoxid, uforbrændte carbon-
hydrider og carbonmonooxid mv. fra motorer og turbiner. Der er med afgørelsen 
fastsat vilkår for emissioner og kontrol af gasturbinen og kedlen på baggrund af 
ovenstående bekendtgørelser. 
 

4.1.3. Revurdering 

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i god-
kendelsesbekendtgørelsens §§ 36 og 37, så revurderingen sker senest 8 år efter, at 
virksomheden er godkendt første gang, dvs. i 2018, eller når EU-kommissionen 
har offentliggjort BAT-konklusioner for virksomhedens hovedlistepunkt i EU-
tidende. 
 
Det er hensigten at revisionen af BAT-referencedokumentet for fødevarer, drikke-
varer og mælk sættes i gang i 2014.  
 
Der vil ved revurdering være mulighed for at sammenskrive de enkelte miljøgod-
kendelser, som er gældende for virksomheden, herunder denne godkendelse.  

4.1.4. Risikobekendtgørelsen 

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er d. 20. december 
2007 truffet afgørelse om, at virksomhedens oplag af ammoniak, på 2,5 tons til 
køleanlægget, ikke har en størrelse, der medfører at virksomheden udgør en risiko, 
der skal håndteres i forhold til risikobekendtgørelsen. Den godkendelse produkti-
onsudvidelse kan resultere i en mindre stigning i ammoniakanlægget i virksomhe-
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dens køleanlæg. Virksomheden oplyser til sagen, at virksomheden fortsat ikke vil 
være omfattet af risikobekendtgørelsen efter udvidelsen.  
 

4.1.5. VVM-bekendtgørelsen 

Mejericluster Vestjylland-projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor gennemført 
en VVM proces af projektets virkning på miljøet, med udarbejdelse af en VVM-
redegørelse samt kommuneplantillæg med retningslinjer. Nærværende miljøgod-
kendelse indgår i denne proces.  
 

4.1.6. Habitatdirektivet 

Der er i VVM-redegørelsen redegjort for, hvilke habitatområder, der kan blive 
påvirket af emissioner fra virksomheden, ligesom det er vurderet, om Bilag IV-
arter kan blive påvirket af aktiviteten. Der henvises til afsnit 3.2.1. 
 

4.2. Øvrige afgørelser 

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 

• Miljøgodkendelse af etablering af 50.000 liters olietank af 3. september 
2008  

• Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til direkte udledning af spil-
devand af 22. februar 2013 med de ændringer som fremgår af nærværende 
godkendelse.  

 

4.3. Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden 
 

4.4. Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk og www.nst.dk 
sammen med udstedelsen af kommuneplantillæg og VVM-tilladelse med tilhøren-
de VVM-redegørelse for Mejericluster Vestjylland-projektet.  
 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om af-
gørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 
1, 8270 Høbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den [dato= 4 
uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af De-
res klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-
gegebyret 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 den-
ne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
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modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbe-
gynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvi-
ses klagen fra behandling.  

 

Gebyret bliver 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 klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-
meside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i god-
kendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning 
for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendel-
sen. 
 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

4.5. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

Navn E-mail adresse 
Arla Foods amba Helle Nielsen: hlnis@arla.dk 

Birgitte Koch: birgitte.koch@arlafoods.com 
Arla Foods amba, ARINCO Mogens Bøgh Petersen: mogens.bogh.pedersen@arlafoods.com 

Anne Sønderbæk: ansod@arlafoods.com 
Naturstyrelsen Vestjylland  VES@nst.dk 
Naturstyrelsen nst@nst.dk 
Ringkøbing-Skjern Kommune post@rksk.dk 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt midt@sst.dk; 
Fødevareregion Vest Region.vest@fvst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk;  
Dansk Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Friluftsrådet, kreds Midt-Vestjylland midtvestjylland@friluftsraadet.dk; jenshasager@yahoo.dk 
Dansk Ornitologisk Forening ringkoebing-skjern@dof.dk; dof@dof.dk 
Aktive fritidsfiskere i Danmark  v/ Leif Søndergård, Søvejen 6, 7860 Spøttrup 

Edvard Fuglsang, Søndergade 56, 6920 Videbæk 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk  



 

 
 

21

5. BILAG 

 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 
inkl. bilag.  
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 

Fremgår af VVM 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

Fremgår af VVM 
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Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love 
- Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
- Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009. 
 
Bekendtgørelser 
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgø-
relsen), nr. 1454 af 20/12/2012. 
- Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 
2010 
- Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1309 af 18. december 
2012 
- Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmo-
nooxider fra motorer og turbiner, nr. 1450 af 20. december 2012 
- Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 
pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 1321 af 21. december 2011 
- Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1448 af 11. december 2007 
- Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (akkrediteringsbekendtgørel-
sen), nr. 900 af 17. august 2011 med senere ændringer. 
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyt-
telsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere 
ændringer 
- Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1022 af 25. august 2010 med 
senere ændringer. 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) 
Nr. 2/2002 om B-værdivejledningen 
Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
 
Orienteringer fra Miljøstyrelsen 
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af 
miljøgodkendelser. 
 
Materialer 
BREF-dokument: Best available Techniques in the food, drink and milk 
industries, august 2006. 
BREF-dokument Best available Techniques on Emissions from Storage, 
July 2006 
 
Andet materiale 
Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 
1985 med ændringer af 13. oktober 1990. 
Dansk Standard DS 2399 
Naturstyrelsens Vandplaner af 22. december 2011 
DANVAs udgivelse fra 2006, vejledning nr. 71: ”Regnbetingede udledninger  
- Katalog over teknologier til reduktion af effekter i miljøet, angående fastlæggelse 
af vedligeholdelsesprogram for bassinerne. 
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Bilag E: Liste over sagens akter 

MST-1270-00873 
Emne Dato 
Ansøgning om udvidelse af Arla Foods amba ARINCO, 1. ver.  05-01-2013 
Kvitteringsbrev fra kommunen. Overdragelse til Miljøstyrelsen 07-01-2013 
Dispositionsret over arealer  01-02-2013 
Bemærkninger til ansøgningsmaterialet fra Miljøstyrelsen  08-02-2013 
Bilag til støjrapport – p-plads øst  08-03-2013 
Bilag 9 – (senere ændret til nr. 8) beregning af skorstenshøjde 21-03-2013 
Bilag 1-8.  21-03-2013 
Tilbagetrækning af bilag 8.  05-04-2013 
Vandløbsstationer omkring ARINCO 10-04-2013 
Rambøll notat fra marts 2000 om vurdering af biostyr anlæggets 
kapacitet 

11-04-2013 

Kort over stationer omkring ARINCO 11-04-2013 
Bilag 10. (har senere ændret nr.)Ansøgning ARINCO 120.000 
tons 

17-04-2013 

Kommentarer til VVM-redegørelse om miljøteknisk beskrivelse 01-05-2013 
Noter fra mødet i dag angående ARINCO miljøteknisk beskrivelse 
mv.  

06-05-2013 

Bilag 3, 8, 9, 10, 11. 20130102- rev miljøteknisk beskrivelse 08-05-2013 
Mælkevejen 4, 6920 Videbæk. Tilladelse til permanent grund-
vandssænkning 

21-05-2013 

SV: Mælkevejen 4, 6920 Videbæk. Tilladelse til permanent grund-
vandssænkning 

22-05-2013 

SV:SV: Mælkevejen 4, 6920 Videbæk. Tilladelse til permanent 
grundvandssænkning 

27-05-2013 

Notat om ARINCOs udvidelse. Ønsker til vilkår for filterskylle-
vand 

03-06-2013 

Bilag 6 - Bassin kapacitet rev.  04-06-2013 
SV: SV:SV: Mælkevejen 4, 6920 Videbæk. Tilladelse til permanent 
grundvandssænkning 

11-06-2013 

Rev 3- miljøteknisk beskrivelse 17-06-2013 
Telefonnotat med Helle Nielsen om ændret ansøgning til ARINCO 04-07-2013 
Angående oplysninger til ændring af ARINCO ansøgning  05-07-2013 
Svar fra støjkonsulent angående støjberegning og støjskærme 17-07-2013 
Bilag 12 og 13 + Ændret ansøgning- tilføjelse la-
ger/emballeringsområde syd for bækken - 

23-08-2013 

Tilpasset ansøgning i forhold til VVM anmeldelse. Fjernelse af 
øget udledning fra biostyr. 

27-08-2013 

Tillæg_nr_2_til _spildevandsplan  11-09-2013 
Kvittering fra kommunen for modtagelse af revideret miljøteknisk 
beskrivelse  

19-09-2013 

Udtalelse til bygnings- og produktionsmæssig fra vandløbsafde-
ling 

24-09-2013 

VS: Udtalelse til bygnings- og produktionsmæssig fra vandløbsaf-
deling 

24-09-2013 

Tidsplan for færdiggørelse af miljøgodkendelser 25-09-2013 
Bilag 14 + Rev 6. 20130102_rev 6_ Miljøteknisk beskrivelse 30-09-2013 
 
 
 


