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Afgørelse om ingen godkendelsespligt for etablering af personale  

p-plads mod øst 

 

Miljøstyrelsen har den 9. marts 2020 modtaget jeres ansøgning om ny p-plads øst  

via Byg og Miljø. 

 

Afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven 

Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af p-plads til personale parkering mod øst 

ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter 

miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

Afgørelse efter Miljøvurderingsloven 

Virksomheden har ikke indsendt ansøgning efter miljøvurderingsloven. Miljøsty-

relsen tager dette til efterretning. 

 

Oplysninger i sagen 

Der ønskes etableret en ny grus-parkeringsplads til medarbejder-parkering mod 

øst. Der er tale om, at et antal p-pladser flyttes fra den nuværende P3 mod øst til 

en ny p-plads ligeledes mod øst, men længere mod syd. Udvidelse af kørselsinten-

siteten er allerede beskrevet i "tillæg til miljøgodkendelse fra 23. januar 2014- 

MST-1270-00873". Selve ændringen/flytningen af personbilerne og den støjmæs-

sige betydning er beskrevet i vedhæftede støjnotat. Der ændres ikke på de primære 

tilkørselsveje ved ændringen. 

 

P-pladsen etableres som grusareal, og regnvand herfra nedsives derfor. Der etable-

res ca. 40 meter fortov i forbindelse med eksisterende befæstet areal, således at 

regnvand fra fortorvet opsamlet i eksisterende regnvandsbassin.  

 

Miljøstyrelsens vurdering 

P-pladsen er gunstigt placeret og får derfor ikke betydning fra støjudbredelsen fra 

virksomheden overfor nærmeste naboer. P-pladsen indrettes med grus, som der-

ved sikrer nedsivning af regnvand. Den mindre mængde regnvand fra det nyetab-

                                                             
1 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
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lerede fortovsareal vurderes ikke at ændre væsentligt på forudsætningerne bag be-

regningerne for regnvandsbassinernes kapacitet. Det forudsættes at virksomheden 

fortsat fører kontrol med arealstørrelserne, som afvander til de forskellige regn-

vandsbassiner.  

 

Ringkøbing-Skjern Kommune har til sagen udtalt, at projektet vurderes at være i 

overensstemmelse med lokalplanens rammebestemmelser. Der ligger en §3 be-

skyttet mose og et regnvandsbassin i området, som ikke må tilstandsændres. Der 

er ikke registreret bilag IV-arter i områder. Der er registreret butsnudet frø i mo-

sen nord for regnvandsbassinet.  

Det oplyses endvidere, at Arla har vandboringer i nærheden af P-pladserne. Komu-

nen vurderer, at nedsivningen ikke kommer til at udgøre en risiko for de dybe bo-

ringer, og har således kommentarer ud over ovenstående. 

 

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræ-

ver tilladelse efter en anden lovgivning. 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på www.mst.dk. 

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 

der følger af lovgivningen. 

 

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 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 eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-

derretning om afgørelsen  

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 

www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID.  

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 

den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 

et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 

betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
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Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 

hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-

naevnet/). 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-

mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 

at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 

til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 

herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

Klagen skal være modtaget senest den 29. april 2020.  

 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 

Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-

mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 

Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 

om miljøgodkendelse. 

 

Orientering om klage 

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 

over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 

klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 

 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 

ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Mette Kloster 

+45 72 54 43 74 

 

 

 

 

Kopi til:  

Arla Foods amba: mie.skaarup.broedsgaard@arlafoods.com 

Rindkøbing-Skjern Kommune: post@rksk.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 
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