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Arla Foods A.m.b.a. ønsker at udvide produktionen på 3 mejerivirksomheder ved Videbæk i Vestjylland. Der er tale om 

Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri, der tilsammen udgør Mejericluster Vestjylland. I de kommende år ønsker 

Arla at gennemføre betydelige produktionsudvidelser i mejericlusteret og samtidig delvist omlægge energiforsyningen 

fra naturgas til bl.a. biogas. Der vil desuden blive behov for at udvide kapaciteten på det fælles renseanlæg i Nr. Vium og 

at sikre mulighederne for at aflede det rensede spildevand. Projektet skal miljøvurderes i en såkaldt VVM-proces, inden 

der kan meddeles tilladelse hertil. Forud for miljøvurderingen indkaldes der til ideer og forslag til det videre arbejde. Det 

kan f.eks. være forslag til alternative løsninger og ideer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal tillægges særlig vægt i 

miljøvurderingen. Denne debatfolder beskriver projektet og den forestående VVM proces. Selve miljøvurderingen 

kommer i offentlig høring på et senere tidspunkt i processen. 

 

Frist for ideer og forslag: 11. marts 2013  

. 
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1. Indledning 

Mejericluster Vestjylland omfatter Arinco, Danmark Protein, Nr. Vium Mejeri samt et fælles renseanlæg. 

Mejericluster Vestjylland har stor strategisk betydning for Arla og Arla Ingredients. I løbet af de kommende 

år forventes en øgning af mælkeproduktionen i Danmark som følge af at EU’s kvotesystem fjernes. En stor 

del af øgningen forventes at ske i Vestjylland. 

Som følge af væsentlig udbygninger af produktionskapaciteterne på de nævnte driftssteder, vil der blive øget 

udledning af spildevand og dermed behov for en udbygning af det fælles renseanlæg i Nr. Vium fra 195.000 

PE til 390.000 PE. 

Udledning af renset spildevand ønskes fortsat at ske til Vorgod Å. Da der er grænser for, hvor store 

mængder næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, der kan udledes via spildevandet gennem Vorgod Å til 

Ringkøbing Fjord kan det komme på tale at sikre mulighed for en delvis afledning af renset spildevand til 

Vesterhavet via en ny spildevandsledning. Denne mulighed er taget med i dette debatoplæg. De planlagte 

udvidelser beskrives og karakteren af de afledte miljømæssige konsekvenser beskrives kortfattet med 

henblik på at indkalde forslag til temaer for en VVM-redegørelse for projektet. 

 

Mejerivirksomhederne er placeret syd for Videbæk på følgende adresser: 

 

Arinco: Mælkevejen 4 

6920 Videbæk 

 

Danmark Protein: Sønderupvej 26 

6920 Videbæk 

 

Nr. Vium Mejeri: Sønderupvej 24 

2960 Videbæk 

 

Renseanlæg: Egeris Møllevej 

6920 Videbæk 

. 
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1.1 Om de eksisterende anlæg  
 

I dag producerer Arinco både modermælkerstatning (child nutrition) og mælkepulver.  

Arla er andelsejet og den mælk, der produceres ved 

andelshaverne modtages og behandles på Arlas 

driftssteder. Et antal driftssteder skal have kapacitet til 

i en nød- eller krisesituation at behandle evt. 

overskydende mælk. En sådan funktion har Arinco. Det 

betyder, at Arinco ud over at kunne producere 

specialprodukter også skal være i stand til at behandle 

mælken til sødmælkspulver. 

 

Foto: Arinco 

Udover mælk anvendes en række ingredienser og vegetabilske olier i produktionen af specialprodukter. 

Disse ingredienser varierer alt efter den enkelte kundes krav. 

 

 

Danmark Protein fremstiller valleproteinkoncentrater (WPC), laktose og funktionelle mælkeproteiner. 

Produkterne indgår som ingredienser i fødevarer. Endvidere anvendes produkterne til ernæring i baby food 

samt hospitals- og helsekost.  

Råvaren er hovedsagelig valle, som er et biprodukt fra 

fremstilling af oste og kaseinat. Vallen forarbejdes ved 

separation, inddampning og tørring. Ligeledes er der på 

fabrikken et tørblanderi, hvor forskellige pulvervarer 

kan blandes til blandingsprodukter.  

 

 

Foto: Danmark Protein 

 

 

Nr. Vium Mejeri producerer ”gul ost” af typen Havarti. Desuden behandles en del andre typer af ost på Nr. 

Vium Mejeri, idet opskæring af ost fra andre mejerier foretages på Nr. Vium Mejeri. Biprodukt ved 

osteproduktion i form af valle pumpes direkte til Danmark Protein til videre forarbejdning. Udover mælk 

kan nævnes osteløbe og salt som vigtige elementer i ostefremstillingen. 

For alle tre anlæg gælder, at der er en række væsentlige 

biaktiviteter så som bl.a. naturgasfyret kedelanlæg, 

indvinding og behandling af råvand, laboratorium, m.v. 

 

 

Foto: Nr. Virum mejeri 
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1.2 Om Arla Foods 
 
Arla Foods er et andelsselskab, der ejes af ca. 12.000 andelshavere i Sverige, Danmark, Storbritannien, 

Tyskland, Luxemburg og Belgien og har en mælkeindvejning på 12 mia. kg (9,3 mia. kg fra ejere og 2,7 mia. 

kg fra leverandører). Heraf indvejes ca. 4,4 mia. kg i Danmark 

 

Arla Foods’ opgave er at fremme andelshavernes økonomiske interesser (formålsparagraffen i vedtægterne). 

Det vil sige at indsamle, forædle og sælge hele den mælkemængde, som andelshaverne producerer, med 

henblik på at opnå størst mulig økonomisk lønsomhed. 

 
1.3 Arlas organisation 
Gennem tiden er der sket, og der vil fremover ske organisatoriske ændringer for at sikre en så 

konkurrencekraftig og sammenhængende organisation som mulig.  

 

Arinco, Nr. Vium Mejeri og det fælles renseanlæg hører til Global Categories & Operations. Danmark 

Protein hører til Arla Foods Ingrediens. Overordnet er Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri 

selvstændige driftssteder.   

 

Der er følgende sammenhæng mellem anlæggene: 

 
 Processpildevand fra de tre driftssteder føres til det fælles renseanlæg ved Nr. Vium Mejeri. 
 Nr. Vium Mejeri tilfører biprodukt fra osteproduktionen, valle, til Danmark Protein. 
 Genindvundet vand fra Danmark Protein kan eventuelt anvendes i rengøringsprocesser på Nr. 

Vium Mejeri. 
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2. Hvad går projektet ud på? 

 
2.1 Produktionen 
Projektet omfatter udvidelser af produktionskapaciteten på de tre driftssteder. 
Produktionsændringen fremgår af tabel 1: 

 

Tabel 1: Produktionsændring 

Tons/år 2013 2020 

Arinco 82.000 170.000 

Danmark Protein 

Protein 

Laktose 

 

19.000  

30.000 

 

40.000 

100.000 

Nr. Virum Mejeri 59.000 100.000 

I alt 190.000 410.000 

 

Blandt de afledte konsekvenser af udvidelsen kan nævnes spildevandsmængde og en omlægning 
af energiforsyningen. 

 

2.2 Spildevand 
Ved den øgede produktion på driftsstederne vil spildevandsmængden herfra tilsvarende stige. 
For at håndtere den øgede spildevandsmængde skal renseanlæggets kapacitet øges fra 195.000 til 
390.000 PE. Mængden af vand, der udledes, øges fra de nuværende 8.230 m3/døgn til 12.500 
m3/døgn.  

Den fremtidige udledning af renset spildevand fra renseanlægget ønskes fortsat ledt til Vorgod Å, 
og derfra via Skjern Å til Ringkøbing Fjord. Det er ikke muligt i denne indledende fase at afgøre 
om belastningen af vandmiljøet med næringsstoffer og andre miljøfremmede stoffer til 
Ringkøbing Fjord har et omfang, der kan accepteres af hensyn til målsætninger i natur- og 
vandplaner. Ansøger har derfor i anmeldelsen af projektet foreslået en ledning for renset 
spildevand fra renseanlægget med udledning til Vesterhavet, en strækning på ca. 42 km. 
Ledningen, som benævnes Vesterhavledningen, nedgraves og skal have en kapacitet svarende til 
den mængde, som der eventuelt ikke kan gives tilladelse til udledning af i Vorgod Å. 
 

2.3 Energi 
Der ønskes mulighed for en delvis omlægning af energiforsyningen. På Arinco ønskes mulighed 
for at etablere et biobrændselsfyr. Biogas fra det kommende Videbæk Biogas A/S ønskes anvendt 
på Danmark Protein. På alle tre driftssteder ønskes mulighed for etablering af varmepumper. 
Alle initiativer der skal støtte op om Arlas miljøstrategi.  
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3. Beliggenhed, omgivelser og planforhold 

Mejericluster Vestjylland er beliggende i Ringkøbing-Skjern Kommune syd og sydøst for 
Videbæk. For udbygningen af de tre driftssteder og renseanlægget gælder, at de planlagte 
udvidelser vil ske indenfor de gældende lokalplaners rammer.  

Kortet viser de gældende lokalplanområder, som sætter rammerne for udbygningen af Mejericluster 

Vestjylland. Placering af kortudsnit vises på kort side 7. 

Arinco er omfattet af lokalplan 309.  
Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein er omfattet af lokalplan nr. 10 og 306. 
 
Lokalplantillæg 10.1 fastlægger desuden anvendelsen for renseanlægget og andre miljøtekniske 
anlæg. 
 
Lokalplanerne kan ses på Ringkøbing-Skjern kommunes hjemmeside: 
http://www.rksk.dk/kommuneplan-og-planstrategi-8517.aspx 
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3.1 Arinco 
Projektet på Arinco omfatter bygnings- og driftsmæssig udvidelse af produktionen med henblik 
på at øge produktionen af specialprodukter. De nuværende produktionsanlæg vil blive ombygget, 
og der vil komme nye produktionsanlæg til. Nye emballerings- og lagerfaciliteter placeres syd for 
Herborg Bæk. Der etableres 2 passager over bækken fra de eksisterende produktionsanlæg, som 
angivet i lokalplan 309 for området. Der etableres tilkørselsforhold via en rundkørsel placeret på 
Skjernvej. Vej- og tilkørselsforhold og omlastepladser etableres, så de kan anvendes til 
modulvogntog. 

 

3.2 Danmark Protein 
Den samlede produktion stiger. Samtidig forventes separationsprocesserne udbygget i form af 
nye anlæg, der løbende vil blive etableret i den nye filtreringsbygning sådan at det bliver muligt 
at producere flere specialprodukter i stedet for standardprodukter. Indenfor den anmeldte 
projektperiode kan der ske en udvidelse af produktionsarealerne i tilknytning til 
filtreringsafdelingen. Der planlægges med en overbygning på den nye filtreringsbygning og 
yderligere tilbygning mod syd. Bygningsmæssige ændringer vil desuden omfatte laboratorium og 
udbygning af lageret.  

 
3.3 Nr. Vium Mejeri 
Der er forventning om, at produktionen af ost vil stige. Dette skaber ligeledes grundlag for en 
øget forædling af osten og tilsvarende mejeriprodukter. Forædlingen af oste og andre fødevarer 
forventes at følge produktionsudvidelserne, og der forventes udvidelser til forædling og lagring 
mod vest. Forædling er dels af egen produktion, dels fra andre producenter.  

 
3.4 Fælles spildevandsrenseanlæg 
Renseanlægget vil blive udbygget til håndtering af en vandmængde på op til 12.500 m3/døgn og 
med en kapacitet svarende til ca. 390.000 PE. Renseanlægget skal eventuelt udbygges med ny 
procestank og ny efterklaringstank. Udledning af renset spildevand vil fortsat ske til Vorgod Å. 

Hvis det ikke er muligt at finde en løsning med direkte udledning af hele spildevandsmængden til 
Vorgod Å, vil Vesterhavledningen blive etableret. 

Der redegøres for en ledning, der dimensioneres til 5.300 m3 i døgnet. Der skal etableres mellem 
2 og 4 pumpestationer på strækningen. Anlægget 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. Ledningen planlægges etableret med færrest mulige 
gener for lodsejere i anlægsfasen. Der forventes ikke gener for lodsejere i driftsfasen. 

Ledningen vil ende i en havledning, der føres ca. 2 km ud fra kysten. Udledning vil ske uden for 
brændingszonen på ca. 13 m’s dybde.  

 

3.5 Nature 2000-områder 
Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 68 Skjern Å beliggende ca. 5 km syd for Nr. Vium samt 
Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord. Den anmeldte Vesterhavledning vil passere 
Natura 2000-område nr. 66 Stadil Fjord. Nord for ledningens udløb ligger Natura 2000-område 
nr. 220: Sandbanker ud for Thorsminde. 
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Kortet viser et overordnet trace for en ledning for renset spildevand fra renseanlægget til ca. 2 km ud i 

Vesterhavet ved Hovvig. Den stiplede firkant angiver kortudsnit på side 6 
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4. Projektets miljøpåvirkninger og VVM-redegørelsen 

 

Som en af forudsætningerne for at kunne gennemføre det anmeldte projekt på Mejericluster 
Vestjylland skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
 
VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på 
mennesker, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske forhold, landskab, materielle goder, afledte 
samfundsøkonomiske forhold, kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer.  
 
Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, og vil danne 
grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige udformning af projektet. Samtidig skal 
redegørelsen og den offentlige høring heraf bidrage til at give VVM-myndigheden et tilstrækkeligt 
grundlag for at afgøre, om projektet kan tillades gennemført og hvilke afværgeforanstaltninger 
virksomheden eventuelt kan pålægges for at minimere eller forhindre miljøpåvirkninger. 
De forhold, som skal belyses nærmere i VVM-redegørelsen vil blive fastlagt efter denne idéfase.  
 
Projektet vil desuden blive sammenlignet med et 0-alternativ, hvor 0-alternativet er den 
situation hvor det anmeldte projekt ikke realiseres.  
 
4.1 Anlæg 
Det anmeldte projekt etableres i flere faser Den samlede bygge- og anlægsperiode vil derfor 
strække sig over flere år. Der vil forekomme påvirkning af nærområderne i anlægsfaserne. Denne 
vil blive belyst i VVM-redegørelsen.  
 
4.2 Støj og trafik 
Støjbilledet vil både i anlæg og driftsfasen ændre sig, idet der vil være øget transport til og fra 
driftsstederne og nye afkast fra tørretårne og ventilationsanlæg mv. 
 
Trafikken til og fra fabrikken vil fortsat foregå via Skjernvej henholdsvis Sønderupvej. Antallet af 
lastbiler til og fra virksomhederne vil forøges væsentligt. Transportbelastningen vil primært være 
forøget i dagstimerne.  
VVM-redegørelsen vil belyste støj og trafikforhold for den eksisterende drift og for det anmeldte 
projekt. 
 
4.3 Luftforurening  
Virksomhedernes nuværende maksimale emissioner er bestemt af de grænseværdier, som er 
fastsat i de gældende miljøgodkendelser. VVM-redegørelsen vil belyse luftforurening fra de 
eksisterende forhold og det anmeldt projekt. Data for emissionerne vil indgå i vurdering af om 
det anmeldte projekt vil belaste Natura 2000 områderne. 
 
4.4 Vand – udledning af regnvand samt beskyttelse af grundvand 
Udledning af overfladevand og af renset procesvand fra Biostyranlægget på Arinco til Herborg 
Bæk vil blive øget som følge af øget produktion og som følge af et øget befæstet areal på Arinco. 
 
Udledning af overfladevand fra befæstede arealer på Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein via 
renseanlægget vil blive reduceret, idet der planlægges etableret nedsivning af overfladevand på 
arealer nord for produktionsanlæggene. 
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Udbygningen af produktionskapaciteten vil ikke indebære behov for udvidelse af tilladelser til 
vandindvinding, idet de nuværende tilladelser til vandforsyning vurderes at være tilstrækkelige. 
 
4.5 Spildevand 
Sanitært spildevand fra virksomhederne vil fortsat afledes til offentligt renseanlæg. 
 
De beskrevne ændringer i produktionen på de enkelte driftssteder medfører ikke brug af nye 
stoffer, og derfor anses processpildevandets sammensætning i fremtiden at svare til den 
nuværende. 
 
Vurderinger af den øgede udledning af renset spildevand til Vorgod Å og den deraf følgende 
ændrede påvirkning af recipienterne vil være central i forhold til VVM-redegørelsen. 
 
Eventuel udledning af renset processpildevand i Vesterhavet, ca. 2 km. fra kysten, vurderes ikke 
at have betydning for rekreative interesser, herunder badevandskvalitet, idet der ikke er tale om 
sanitært spildevand. 
 
4.6 Ressourcer og råstoffer. 
På de nuværende anlæg anvendes naturgas på kedelanlæggene. Der vil i forbindelse med 
udbygning af anlæggene ske en delvis overgang til anvendelse af biogas og biobrændsler. 
Koncernmålsætningen om at 50 % af energiforbruget baseres på fornybare energikilder med 
udgangen af 2020 vil blive implementeret således, at visse driftssteder i Arla vil have 100 % 
fossile energikilder, og andre anlæg kan benytte energikilder baseret helt eller delvis på fornybar 
energi. 
 
4.7 Påvirkning af natur og dyreliv.  
Nærmeste Natura 2000-områder er nr. 68 Skjern Å beliggende ca. 5 km syd for Nr. Vium samt 
Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord. Vesterhavsledningen vil passere Natura 2000-
område nr. 66 Stadil Fjord. 
 
Påvirkningen af disse områder samt øvrige sårbare naturområder og eventuelt truede dyrearter 
vil indgå i VVM-redegørelsen. Dels for det anmeldte projekt, dels for det anmeldte projekt i 
kumulation med andre planer og projekter, der er relevante for de pågældende naturområder. 
 



 13 

 

5. Temaer i VVM redegørelsen 

 

Forslag fra borger og interesseorganisationer til, hvad der skal indgå i dette videre forløb 
efterlyses med dette debatoplæg. 
 

Temaer i VVM-redegørelsen kunne være:  
 
Påvirkninger i anlægsfasen, herunder direkte og indirekte påvirkning af beskyttede 
naturarealer og habitater ved anlægsarbejder, jordarbejder og grundvandssænkning. 
 
Ændret udledning og spildevandspåvirkning med næringsstoffer, organisk stof, miljøfremmede 
stoffer og klorid af Herborg Bæk/Egeris Mølleå, Vorgod Å, Skjern Å, Ringkøbing Fjord og 
Vesterhavet. 
 
Redegørelse for Vesterhavsledningens mulige påvirkning af naturarealer, tekniske anlæg og 
erhvervsinteresser. 
 
Redegørelse for de forventede trafikale forhold efter udbygning af driftsstederne, herunder øget 
trafikmængde og behov for udbygning af vejanlæg til modulvogntog. 
 
Redegørelse for støjkilder og beregning af støjudbredelsen fra faste og mobile støjkilder. 
 
Redegørelse for ændret energiforsyning. 
 
Redegørelse for emissioner (luft) samt beregning af stofspredning, herunder påvirkning af 
naturarealer. 
 
Redegørelse for kumulation med biogasanlæg syd for Videbæk. 
 
Redegørelse for kumulation med Ringkøbing-Skjern Kommunes spildevandsplan. 
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6. Myndighedsbehandling 

 

Det anmeldte projekt er VVM-pligtigt. 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. 

Projekter omfattet af VVM-bekendtgørelsen er anført i bilag 1 og 2. For anlægsprojekter opført på 
bilag 1 skal der altid udarbejdes en VVM-redegørelse, mens anlægsprojekter opført på bilag 2 
skal underkastes en screening, som skal afgøre, om de kan antages at kunne påvirke miljøet så 
væsentligt, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er opført på VVM-
bekendtgørelsens bilag 1 under følgende punkt: 

 

13. Anlæg til behandling af spildevand med en kapacitet på over 150.000 
personækvivalenter (som defineret i direktiv 91/271/EØF, artikel 2, nr. 6) 

 

Projektet indebærer således ændring af det eksisterende renseanlæg, så det bliver omfattet af 
bilag 1 og er dermed obligatorisk VVM-pligtigt. 

Samtidig er udvidelsen af produktionskapaciteten på Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium 
Mejeri omfattet af VVM-bekendt-gørelsens bilag 2 under følgende punkt: 

 

7c. Fremstilling af mejeriprodukter  

Produktionsanlæggene omfatter en selvstændig energiproduktion som er omfattet af VVM-
bekendgørelsen Bilag 2 pkt 3.a: 

 

   3. Energiindustrien. 
a) Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand 

 

Ingen af mejerivirksomhederne i Mejericluster Vestjylland er i dag klassificeret som 
risikovirksomheder. Klassifikationen vil ikke ændres som følge af udbygning af 
produktionsstederne. 

Det fremgår af det anmeldte at det kan være nødvendigt med etablering af en direkte havledning 
fra renseanlægget til Vesterhavet.  

Miljøstyrelsen er VVM-myndighed og forestår VVM-processen. Miljøstyrelsen kan på baggrund 
af VVM-processen stille krav om afværgeforanstaltninger, der skal mindske eller kompensere for 
eventuelle væsentlige negative konsekvenser for miljøet. 

Kommuneplantillægget og VVM-rede-gørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af den berørte 
kommune. I dette tilfælde er Miljøstyrelsen dog VVM-myndighed for projektet, da Miljøstyrelsen 
varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg, hvor 
godkendelseskompetencen i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 40 er henlagt til 
miljøministeren, hvilket er fastlagt i § 11, stk. 3 i VVM-bekendtgørelsen. 
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Projektet kræver derudover miljøgodkendelse med nye udledningstilladelser, byggetilladelse og 
tilladelse til nedsivning af overfladevand. Miljøstyrelsen er myndighed i forhold til 
miljøgodkendelsen, og Ringkøbing-Skjern kommune er myndighed i forhold til byggetilladelsen 
samt nedsivning af overfladevand. 

Henvendelse og spørgsmål om projektet rettes til: Arla Foods ved Birgitte Koch på telefon 8733 
2835 eller e-mail biko@arlafoods.com  

Henvendelse og spørgsmål om VVM-processen mv. rettes til Miljøstyrelsen Aarhus på telefon 
7254 4000 eller e-mail aar@mst.dk 
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7. Idéfase 

 

Miljøstyrelsen har vurderet, at ændringerne på Arla’s Mejericluster er VVM pligtige. Det betyder, 
at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM (Vurderinger af Virkninger på 
Miljøet). 

Miljøstyrelsen inviterer alle til at komme med ideer og forslag til planlægningen for Mejericluster 
Vestjylland. Idéfasen er første trin i det planlægningsarbejde, som indgår i VVM processen.  

 
7.1 Hvad er til debat? 
Det er en fordel for alle parter, at flest mulige spørgsmål afklares så tidligt som muligt. Derfor 
opfordres alle i denne første offentlighedsfase til at komme med spørgsmål, bemærkninger og 
emner, der ønskes belyst i VVM-redegørelsen. Det er også relevant at komme med forslag i 
forhold til miljøpåvirkninger, der særligt bør analyseres og belyses eller viderebringe lokal viden 
om særlige miljøforhold og hensyn til anden planlægning. 

Et af formålene med idefasen er, at borgere i området, som kan blive berørt af projektet, får 
mulighed for at stille spørgsmål og for at komme med forslag og ideer til emner i VVM-
redegørelsen. 

 
7.2 Hvordan giver du din mening til kende? 
Bemærkninger og kommentarer, der ønskes behandlet i det videre arbejde, skal være skriftlige. Send bidrag 
med elektronisk post eller almindelig post til: 
 
Miljøstyrelsen  
Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg 
Telefon 72544000 
e-post aar@mst.dk 

Anfør venligst emnet: 
VVM for Arla Foods A.m.b.a. 
Mejericluster Vestjylland 
journal nummer: MST-1274-00057 
 

 
7.3 Høringsfrist 
Materialet er offentliggjort den 7. februar 2013, og bidrag skal være Miljøstyrelsen i hænde senest 
den 11. marts 2013. Yderligere information kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk  gå ind under ” annoncer” og evt. ”se alle annoncer”.  

 
7.4 Den videre proces 
Det mere konkrete og gennembearbejdede materiale i form af en VVM redegørelse og et 
kommuneplantillæg vil på et senere tidspunkt blive offentlig fremlagt i 8 uger. Her bliver der igen 
mulighed for at sende bemærkninger til Miljøstyrelsen. Først derefter, og på baggrund af de 
indkomne bemærkninger og VVM-redegørelsens konklusioner, vil Miljøstyrelsen kunne udstede 
kommuneplantillæg og VVM-tilladelse til projektet. 
 





 

 
 

Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg 

Tlf.: (+45) 72 54 40 00 

www. mst.dk 

Arla Foods A.m.b.a. ønsker at udvide produktionen på 3 mejerivirksomheder ved Videbæk i 
Vestjylland. Der er tale om Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri, der tilsammen 
udgør Mejericluster Vestjylland. I de kommende år ønsker Arla at gennemføre betydelige 
produktionsudvidelser i Mejericlusteret og samtidig delvist omlægge energiforsyningen fra 
naturgas til bl.a. biogas. Der vil desuden blive behov for at udvide kapaciteten på det fælles 
renseanlæg i Nr. Vium og at sikre mulighederne for at aflede det rensede spildevand. 
Projektet skal miljøvurderes i en såkaldt VVM-proces, inden der kan meddeles tilladelse 
hertil. Forud for miljøvurderingen indkaldes der til ideer og forslag til det videre arbejde. Det 
kan f.eks. være forslag til alternative løsninger og ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal 
tillægges særlig vægt i miljøvurderingen. Denne debatfolder beskriver projektet og den 
forestående VVM proces. Selve miljøvurderingen kommer i offentlig høring på et senere 
tidspunkt i processen. 

 

 

 


