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Afgørelse om VVM-pligt for Mejericluster Vestjylland som omfatter 
Arinco, Danmark Protein , Nr. Vium Mejeri og Nr. Vium Mejeri 
renseanlæg  
 
Miljøstyrelsen har den 7. januar 2012 modtaget jeres anmeldelse om en fordobling 
af produktionen på hvert af produktionsanlæggene Arinco, Danmark Protein og 
Nr. Vium Mejeri. 
 
Anmeldelsen omfatter desuden udvidelse af Arlas spildevandsrenseanlæg til 
390.000 PE. 
 
Som et muligt alternativ til udledning til Ringkøbing Fjord via Vorgod Å og 
vandløbssystemet i øvrigt er der anmeldt etablering af en havledning med 
udledning til Vesterhavet og med en kapacitet på 4.270 m3/døgn,  
 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM- bekendtgørelsen BEK. 1510 af 15. 
december 2010. 
 
Anmeldelsen er samtidig modtaget via Ringkøbing - Skjern Kommune som den 8. 
januar 2012 har overdraget sagen til Miljøstyrelsen, jf. VVM- bekendtgørelsens § 2. 
stk. 3.  
 
 
Det anmeldte projekt og VVM- bekendtgørelsen 
 
Afgørelse om VVM-pligt beror på, om det anmeldt projekt er omfattet af VVM- 
bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, og om det anmeldt projekt er så konkret, at det er 
muligt for myndigheden at indplacere projektet på de relevante listepunkter jf. 
VVM- bekendtgørelsens § 5 stk. 2.  
 
Det anmeldte projekt Mejericluster Vestjylland er ikke i sig selv omfattet af VVM- 
bekendtgørelsens bilag 1 eller 2, men de anlæg, der indgår i det anmeldte projekt, 
er omfattet af bekendtgørelsens på bilag 1 og bilag 2 På dette grundlag vurderes 
det at det  projekt bygherre har anmeldt efter § 2 i VVM- bekendtgørelsen 
betragtes som et projekt er består af en række anlæg der samlet set er  omfattet af 
VVM-bekendtgørelsen. 
 
Mejericluster Vestjylland omfatter: 

 Arinco, der producerer specialprodukter (modermælkserstatning med 
navnet Child Nutrition) samt mælkspulver,  
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 Danmark Protein, der fremstiller valleproteinkoncentrater, laktose og 

funktionelle mælkeproteiner, 
 
 Nr. Vium Mejeri der producerer gul ost,  
 
 Et spildevandrenseanlæg ved Nr. Vium Mejeri 

 
 

Som følge af væsentlig udbygning af produktionskapaciteten på de nævnte 
driftssteder, vil der blive en forøget spildevandsmængde og dermed behov for en 
udbygning af kapaciteten på renseanlægget fra 195.000 PE til i størrelsesordenen 
390.000 PE. En afledt effekt af den forøgede spildevandsmængde kan være et 
behov for at etablere en ledning på ca. 42 km fra renseanlægget til Vesterhavet til 
udledning af rense spildevand. 
  
Anlæg i det anmeldte projekt er omfattet af VVM- bekendtgørelsens Bilag 1 og 
Bilag 2 som angivet i tabel 1. 
 

Tabel 1: Det anmeldte projekt Mejericluster Vestjylland – anlæg omfattet af VVM- bekendtgørelsen 

 

 Omfattet af VVM- 

bekendtgørelsen bilag 1 

 

Omfattet af VVM- 

bekendtgørelsen bilag 2 

 Pkt. 13 Pkt. 7c Pkt. 3a 

Nr. Vium Mejeri spildevandsrensningsanlæg 

udvides til 390.000 PE, og udledningen øges 

fra 8230 m3/døgn til 12.500 m3/døgn 

 

Ja 

  

Arinco udvides fra 82.000 tons specialprodukter 

i 2013 til 170.000 tons specialprodukter i 2020 

 Ja Ja 

Danmark Protein udvidelse fra 19.000 tons 

protein og 30.000 tons laktose i 2013 til 40.000 

tons protein og 100.000 tons laktose i 2020 

 Ja Ja 

Nr. Vium Mejeri udvides fra 59.000 tons ost i 

2013 til 100.000 tons ost i 2020 

 Ja Ja 

 

Miljøstyrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter VVM-
bekendtgørelsen for det konkrete projekt, da godkendelseskompetencen efter § 40 
i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen jævnfør VVM-
bekendtgørelsens § 10. stk. 2. 
 
Kort beskrivelse af det anmeldte projekt og de anlæg der 
indgår heri 

Arinco 

Arinco i Videbæk fremstiller mælkepulver og specialprodukter hovedsageligt i 
form af modermælkserstatning produceret på grundlag af råmælk og en lang 
række ingredienser i form af eksempelvis vegetabilske olier.  
Processpildevandet føres i en rørledning ca. 4 km sydøst for anlægget til Nr. Vium 
Mejeris renseanlæg. 
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Ansøgningen omfatter bygningsændringer og driftsmæssig udvidelse/ændring af 
produktionen med henblik på at øge produktionen af specialprodukter. Den 
indvejede mælkemængde varierer afhængig af sammensætningen på de 
fremstillede specialprodukter, og vil være mellem 600.000 til 1.600.000 ton/år. 
Der tilsættes samtidigt flere ingredienser i specialprodukterne. 

Produktionsanlæggene vil dels blive ombygget, dels vil der komme nye 
produktionsanlæg til. 

Der vil ske følgende udvidelse af bygningsmassen: 
 Udvidelse af tankkapacitet i mælkeindvejning 
 Centralt vådblanderi inklusive tanke 
 Nye spraytårne 
 Køletårne 
 Nye pakkelinjer 
 Lagerfaciliteter 
 Administration og laboratorium  
 Hovedforsyning med kedel og køleanlæg 
 Personalefaciliteter herunder omklædning 

Spildevand vil fortsat blive ledt til det fælles renseanlæg i Nr. Vium. Desuden vil 
Arinco fortsat anvende Biostyranlæg med udledning til Herborg Bæk. Udledningen 
fordobles jf. tabel 2 nedenfor.  Fremadrettet ønskes Biostyranlægget anvendt til 
kondensat samt andre renere vandfraktioner. 

De planlagte produktionsudvidelser og konsekvenser i form af øgede 
spildevandsmængder og næringssalte, som tilføres Nr. Vium Mejeri Renseanlæg 
fra Arinco, fremgår af Tabel 2 
 
Tabel 2 Produktion og spildevandsmængder ved planlagt udvidelse af 
Arinco 

Spildevandsmængde og koncentrationer ind på 
renseanlægget pr. døgn 

Forventet 
tidspunkt 

Estimeret 
produktion 
Tons/år M3 Kg COD Kg N Kg P 

2013 82.000 2.000 4.500 275 30 
2014 120.000 2.800 6.300 400 45 
2015 120.000 2.800 6.300 400 45 
2016 120.000 2.800 6.300 400 45 
2017 120.000 2.800 6.300 400 45 
2018 120.000 2.800 6.300 400 45 
2019 120.000 2.800 6.300 400 45 
2020 170.000 4.000 9.000 570 60 

 

Energianlæg  

Arinco anvender i dag udelukkende naturgas og el – dette påtænkes delvist 
konverteret til også at omfatte f energikilder i form af biogas og biobrændsel. Ved 
anvendelse af biobrændsel skal etableres et nyt anlæg til dette. Ved anvendelse af 
biogas skal der foretages visse anlægsmæssige ændringer. 

 

Danmark Protein   

Danmark Protein fremstiller valleprotein, laktose og funktionelle mælkeproteiner.  
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Nedenstående Tabel 3 opsummerer de planlagte produktionsmæssige udvidelser 
på Danmark Protein og konsekvenser i form af øget afledning af spildevand til Nr. 
Vium Mejeri Renseanlæg.  

Tabel 3 Planlagte produktionsudvidelser og deraf afledt 
spildevandsmængder for Danmark Protein 

Spildevandsmængde og forurening ind på renseanlægget 
pr. døgn 

Forventet 
tidspunkt 

Estimeret 
produktion  
Tons/år M3 Kg COD Kg N Kg P 

2013 Protein:   19.000 
Laktose:  30.000 

4.800  12.500  1.300 
 

240 
 

2014 Protein:   19.000 
Laktose:  70.000 

4.800 
 

12.500 
 

1.300 
 

240 
 

2015 Protein:   30.000 
Laktose:  70.000 

4.800 
 

12.500 
 

1.300 
 

240 

2016 Protein:   30.000 
Laktose: 100.000 

4.900 
 

12.700 
 

1.325 
 

245 
 

2017 Protein:  40.000 
Laktose:100.000 

6.400 
 

16.600 
 

1.830 
 

320 
 

2018 Protein:   40.000 
Laktose: 100.000 

6.400 
 

16.600 1.830 320 

2019 Protein:   40.000 
Laktose: 100.000 

6.400 
 

16.600 1.830 320 

2020 Protein:   40.000 
Laktose: 100.000 

6.400 
 

16.600 1.830 320 

 
Forøgelse af produktionen vil medføre øget transport til og fra Danmark Protein.  
Øget brug af ressourcer i form af bl.a. energi samt øget frembringelse af affald og 
andre emissioner.  

Energianlæg  

Der anvendes i dag naturgas til drift af kedler og kraftvarmeværk, der forsyner 
produktionen med damp til processerne. På længere sigt forventes driften helt 
eller delvis omlagt fra drift med naturgas som brændsel til biogas. 

 

Nr. Vium Mejeri 

Nr. Vium Mejeri producerer fast, modnet ost af typen Havarti. Desuden behandles 
en del andre typer af ost på Nr. Vium Mejeri, idet bl.a. skæring og pakning af ost 
fra andre mejerier foretages på Nr. Vium Mejeri. 

Spildevand fra Nr. Vium Mejeri vil fortsat afledes til Nr. Vium Mejeri Renseanlæg. 

Opsummering af konsekvenser ved produktionsudvidelsen fremgår af tabel 4 for 
så vidt angår spildevandsmængde, COD samt kvælstof og fosfor. Omfanget af 
andre stoffer herunder salt og tungmetaller er ikke oplyst men vil blive undersøgt i 
forbindelse med en VVM-redegørelse. 
 
Tabel 4 Planlagte produktionsudvidelse og deraf afledt 
spildevandsmængder for Nr. Vium Mejeri 
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Spildevandsmængde og forurening ind på 
renseanlægget pr. døgn 

Forventet 
tidspunkt 

Estimeret 
produktion 
Tons/år M3 Kg COD Kg N Kg P 

2013 59.000 1.400 4.800 255 130 
2014 59.000 1.400 4.800 255 130 
2015 59.000 1.400 4.800 255 130 
2016 100.000 2.100 7.000 400 200 
2017 100.000 2.100 7.000 400 200 
2018 100.000 2.100 7.000 400 200 
2019 100.000 2.100 7.000 400 200 
2020 100.000 2.100 7.000 400 200 

 
Forøgelse af produktionen vil medføre øget transport til og fra Nr. Vium.  Øget 
brug af ressourcer i form af bl.a. råvand og energi samt øget frembringelse af affald 
og andre emissioner.  

Energianlæg  

I takt med en øget produktion vil behov for damp, varmt vand til rengøring mv. 
stige. Kedelanlægget kan derfor forventes at skulle udvides. Der er ikke 
forventninger til en ændret energikilde, der vil derfor også i fremtiden være tale 
om naturgasfyret anlæg.  

Nr. Vium Mejeri renseanlæg 

Renseanlægget er etableret i 2007 til at modtage spildevand fra alle tre 
driftssteder. Anlægget er godkendt til en maksimal udledning på 8.230 m3/døgn.  

Anlægget betragtes nu som fuldt belastet. En øget spildevandsmængde fra de tre 
driftssteder vil derfor medføre en øget belastning af renseanlægget.  

Renseanlægget ønskes udvidet fra en kapacitet på 195.000PE til 390.000 PE, 
hvilket medfører en øget udledning på 5.300 m3/døgn fra 8.230 m3/døgn til 
12.500 m3/døgn samt en øget udledning af næringsstoffer. 

Renseanlægget skal eventuelt udbygges med blandt andet ny procestanke og nye 
efterklaringstanke.  

Der er angivet etablering af én ny procestank á 12.000 m3 (allerede godkendt men 
ikke etableret, hvilket sker inden udgangen af indeværende år), med mulighed for 
etablering af endnu en tank. Det betyder at anlægget, når det er fuldt udbygget, har 
fire ens tanke med en samlet kapacitet på 48.000 m3.  

Udledning af renset spildevand fra Nr. Vium Mejeri renseanlæg 

De beskrevne ændringer i produktionen på de enkelte driftssteder medfører ikke 
brug af nye stoffer, og derfor anses spildevandes sammensætning i fremtiden at 
svare til den nuværende. Der er ansøgt om en fastholdelse af de eksisterende 
udledningskoncentrationer med undtagelse af COD, som virksomheden ønsker 
hævet til 50 mg/l.  

Etablering af spildevandsledning 

Vesterhavsledningen etableres, hvis der ikke er mulighed for at aflede den samlede 
spildevandsmængde til Vorgod Å til Skjern Å  og videre til Ringkøbing Fjord. 
Ledningen vil kun skulle anvendes til den mængde renset spildevand, der ikke vil 
kunne udledes til Vorgod Å. 
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Ledningen etableres som trykbærende ledning i svejset PE, og dimensioneres til 
5.300 m3 i døgnet. Der skal etableres mellem 2 og 4 pumpestationer på 
strækningen. Anlæggets graves ned, med mulighed for styret underboring på visse 
strækninger. Anlægget bliver ca. 42 km langt og føres primært langs med 
eksisterende vej og over landbrugsjord. Den foreslåede linjeføring fremgår af 
anmeldelsen. Ledningen ender i en havledning der føres ca. 2 km ud fra kysten ved 
Haurvig. Udledning vil ske uden for brændingszonen på ca. 13 meters dybde.  

 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er omfattet af 
VVM- bekendtgørelsens bilag 1, punkt 13 samt bilag 2 pkt. 3a og 7c.  
 
Projektet indebærer en væsentlig udvidelse  mere end en fordobling af 
produktionen på de anlæg, der indgår i det anmeldte projekt.  
 
Alle produktionsanlæg har afledning af spildevand til renseanlægget. Udvidelsen 
på spildevandsanlægget omfatter en udvidelse på 195.000 PE.  
 
Der foregår udveksling af produkter mellem produktionsanlæggene. Da 
renseanlægget ikke tidligere er vurderet i henhold til VVM- bekendtgørelsen, og da 
anlægget er opført på bilag 1, samt har en kapacitetsudvidelse, der i sig selv 
overstiger tærskelværdien, er der tale om en så væsentlig ændring, at den kan 
sidestilles med nyanlæg. Renseanlægget er en central og integreret del af de anlæg, 
der indgår i det anmeldte projekt, det betyder derfor, at det samlede anmeldte 
projekt er VVM-pligtigt. 
 
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 i VVM- bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. 
december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning. 
 
VVM-pligten indebærer, at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt 
kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse, der 
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt 
tilladelse til projektet. 
 
Sagens oplysninger vedrørende konsekvensvurdering, Natura 2000-
områder og bilag IV-arter 
 
Det fremgår ikke af anmeldelsen, om der er foretaget en samlet vurdering efter 
habitatbekendtgørelsen af alle relevante kilde i forhold til alle relevante 
habitatområder.  
 
Til anmeldelsen er vedlagt en foreløbig vurdering af tilledning af kvælstof og fosfor 
med spildevand til Ringkøbing Fjord.  
 
Det samlede anmeldte projekt vil udlede ca.21.9 tons kvælstof  og 1,5 tons fosfor 
om året til Ringkøbing fjord. Der er ligeledes vedlagt en vurdering af 
produktionsudvidelsen i forhold til miljøtilstanden i Vorgod Å. De vedlagte 
vurderinger omfatter alene spildevand og kvælstof og fosfor i spildevandet, samt 
vurdering af BI5, Total- N og Total P og temperatur i Vorgod Å.   
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Der mangler vurderinger i forhold til andre kilder så som tungmetaller i 
spildevandet og relevante miljøfremmede stoffer i forbindelse med emissioner fra 
fyringsanlæg m.v. 
 
Der skal foretages en foreløbig vurdering af om det anmeldte projekt i sig selv eller 
i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura-2000 områderne: 
 

 Natura 2000 område nr. 67 Borris Hede   
Området omfatter Habitatområde H60 og Fuglebeskyttelsesområde F37. 

 Natura 2000 område nr. 68 Skjern Å 
 Natura 2000 område nr. 66 Stadil og Vest Stadil Fjord  

Området omfatter Habitatområde H59 og Fuglebeskyttelsesområde F41. 
 Natura 2000 område nr. 220 Sandbanker ud for Thorsminde 

Området er udpeget som habitatområde og ligger i Vesterhavet knap 2 km 
vest for Nissum Fjord. Området er knap 64 km2

 
og består af flere adskilte 

sandbanker på cirka 10-20 meters vanddybde. 
 
Jævnfør diverse Natur- og Miljøklagenævnsafgørelser f.eks. Naturklagenævnets 
orientering nr. 355, består proceduren for habitatvurderinger af to led. På 
grundlag af forsigtighedsprincippet gælder for alle projekter, at der først skal 
foretages en foreløbig vurdering ( screening)   af, om det kan udelukkes, at 
projektet kan påvirke den udpegede lokalitets gunstige bevaringsstatus væsentligt.  
 
Hvis en sådan virkning ikke kan udelukkes på baggrund af objektive kriterier, og 
projektet ikke er direkte forbundet med eller nødvendig for lokalitetens 
forvaltning, skal der foretages en nærmere undersøgelse og vurdering.  
 
Vurderingen skal omfatte alle aspekter af projektet, som kan påvirke den udpegede 
lokalitet, og virkningen skal bedømmes på grundlag af ”den bedste videnskabelige 
viden på området”. Herefter kan en tilladelse kun meddeles, såfremt den 
kompetente myndighed ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan 
fastslå, at projektet ikke har skadelige virkninger på lokaliteten.  
 
En eventuel konsekvensvurdering af planens og projektets virkninger på området 
skal foretages under hensyn til områdets bevaringsmålsætning, før der kan 
udstedes et kommuneplantillæg og meddeles tilladelse til projektet. Det følger af 
bekendtgørelse nr. 408/2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder. 
 
Viser konsekvensvurderingen at projektet vil skade området, kan 
kommuneplantillægget ikke udstedes og projektet ikke tillades. 
 
Det fremgår ikke af anmeldelsen om der er Bilag IV-arter, der påvirkes af 
projektet.  I tilfælde af disse arter findes skal der foretages en vurdering af planens 
og projektets påvirkning på disse arter, som er arter undergivet en særlig 
beskyttelse.  
 
Hvis vurderingen af Bilag IV-arter viser, at projektet kan beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde, for de beskyttede 
dyrearter, og/eller kan ødelægge de beskyttede plantearter i alle livsstadier, kan 
kommuneplantillægget ikke udstedes og projektet ikke tillades. 
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Miljømyndigheden vil i forbindelse med scopingfasen foretage en vurdering efter 
reglerne i habitatbekendtgørelsen, således at der foreligger en afgørelse efter 
habitatbekendtgørelsen forud for udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 
 
Sagens oplysninger vedrørende planlægningstilladelse 
Da projektet indebærer planlægning i et internationalt naturbeskyttelsesområde, 
da anmeldelsen angiver, at det tekniske anlæg (spildevandsledning der nedgraves) 
har en linjeføring, der lokaliseres i den sydlige afgræsning af habitatområde 66 
skal Naturstyrelsen meddele tilladelse til dette, før Miljøstyrelsen kan igangsætte 
planlægningsprocessen, jf. bekendtgørelse nr. 408/2007, § 5. Miljøstyrelsen vil 
snarest ansøge Naturstyrelsen om en sådan planlægningstilladelse. 

Sagens oplysninger vedrørende risikobekendtgørelsen 

Der skal ske afklaring af om anlæg i det anmeldte projektet indebærer, at 
virksomheden omfattes af reglerne i risikobekendtgørelsen, BEK. nr. 1666/2006, 
som en kolonne 2 virksomhed. Ligeledes skal det afklares, om der som følge heraf 
skal foreligge en godkendt sikkerhedsdokument/rapport senest samtidig med 
offentliggørelse af Kommuneplanretningslinjer og VVM-redegørelse for det 
anmeldte projekt. 

Det fremgår af VVM- anmeldelsen, at alle tre virksomheder har ammoniakoplag, 
men ingen af dem er omfattet af risikobekendtgørelsen i dag. Anmeldelsen 
indeholder ikke oplysninger om ændringer af ammoniakoplag i forhold til 
planlagte udvidelser af kølefaciliteterne i forbindelse med de anmeldte udvidelser. 
 
Tærskelværdien for at være omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af oplag af 
ammoniak er 50 tons for kolonne 2 og 200 tons for kolonne 3. For anlæg, der 
ligger mindre end 200 meter fra boligområder, institutioner eller tilsvarende 
anvendelse, hvor mennesker opholder sig, er tærskelværdien oplag af 5 tons 
ammoniak. 
 
Det er oplyst at Danmark Protein har et oplag på 7 tons ammoniak ved den 
anmeldte udvidelse. Det fremtidige oplag er ikke oplyst.  Det forudsættes at det 
fremtidige oplag ikke overstiger 14 tons.  
 
Nr. Vium Mejeri har et oplag på 4,9 tons ved den anmeldte udvidelse. Det 
fremtidige oplag er ikke oplyst. Det forudsættes at det fremtidige oplag ikke 
overstiger 10 tons.  
 
Det forudsættes, at de to anlæg ligger udenfor ovennævnte 200 meterzone og 
dermed ikke er omfattet af risikobekendtgørelsens § 1 stk.2 nr. 2 litra a. 
 
Arinco ligger indenfor ovennævnte 200meter zone og har et oplag af ammoniak på 
2,5 tons. Det forudsættes, at det fremtidige oplag ikke overstiger 5 tons, og dermed 
ikke er omfattet af risikobekendtgørelsens § 1 stk. 2. nr. 2 litra b. 
 
 
Offentliggørelse 
Anmeldelsen og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres på www.mst.dk i 
forbindelse med den indledende indkaldelse af ideer og forslag. Tidspunktet herfor 
aftales nærmere med virksomheden. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg, eller aar@mst.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 11. marts 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til 
sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til 
at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr. Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra 
Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. 
Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og 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  

 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. 
Betales gebyret ikke på den anviste  
 
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. 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Med venlig hilsen 
 

  
Anne B. Helgren 
anbhe@mst.dk 

Karsten Borg Jensen 
kabje@mst.dk 

 
Kopi til:  
Ringkøbing- Skjern Kommune: post@rksk.dk, ivan.thesbjerg@rksk.dk; 
inga.mikkelsen@rksk.dk 


