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Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder 
 
Arla Foods Ingredients Group P/S, Sønderupvej 26, 6920 Videbæk har med brev af 
1. oktober 2012 søgt om miljøgodkendelse af en udvidelse af laktoseproduktionen. 
I har samtidig søgt om tilladelse til at igangsætte bygge- og anlægsarbejder, før der 
foreligger en miljøgodkendelse. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen tillader hermed i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 33 stk. 2, at 
virksomheden påbegynder bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger en 
miljøgodkendelse af den ansøgte udvidelse af laktoseproduktionen.   
 
Tilladelsen meddeles med udgangspunkt i §2, stk. 6 i den gældende 
godkendelsesbekendtgørelse (BEK nr. 486 25/05/2012).  Den 7. januar 2013 
træder en ny godkendelsesbekendtgørelse i kraft, som implementerer EU’s IE-
direktiv (Industrial Emissions Directive). Dette indebærer nye regler om 
implementering af BAT samt krav om, at visse virksomheder skal udarbejde en 
basistilstandsrapport, der beskriver eventuel jord- og grundvandsforurening, 
førend der kan meddeles endelig miljøgodkendelse. Miljøstyrelsen vil henlede 
opmærksomheden på overgangsbestemmelserne, der medfører, at 
godkendelsespligtige anlæg kan miljøgodkendes efter den hidtil gældende 
godkendelsesbekendtgørelse såfremt anlægget kan være i drift inden 7. januar 
2014.  
 
Byggeriet sker således på virksomhedens eget ansvar. Tilladelsen begrænser ikke 
de vilkår, Miljøstyrelsen efterfølgende kan fastsætte i miljøgodkendelsen. Ligesom 
tilladelsen ikke begrænser de krav eller vilkår som fremgår af den 
godkendelsesbekendtgørelse, som skal anvendes i forbindelse med 
miljøgodkendelsen, herunder krav til evt. basistilstandsrapport.  I skal være 
opmærksomme på, at virksomheden ikke må påbegynde driften, før Miljøstyrelsen 
har givet miljøgodkendelse til projektet. 
 
Vær også opmærksom på at kommunen skal give byggetilladelse før virksomheden 
kan påbegynde bygge- og anlægsarbejderne. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 
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Baggrund for afgørelsen 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, kan der gives tilladelse til at 
påbegynde bygge- og anlægsarbejder, før der er givet miljøgodkendelse, hvis 
arbejdet sker i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Det er en 
forudsætning, at den godkendende myndighed vurderer, at 
virksomheden/anlægget kan opnå en miljøgodkendelse, dvs. at virksomheden vil 
kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at etablering af et nyt anlæg til produktion af Laktose kan 
opnå miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33, og vil kunne drives på 
stedet uden væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne. 
 
I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan tilladelsen til at påbegynde 
bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt, ikke påklages. 
 
Med venlig hilsen 

 
 

Mette Thorsen 
Agronom 
Tlf. nr. 72 54 41 24 
metho@mst.dk 

Anne Mette Kloster 
Cand. scient.  
72 54 43 74 
amklo@mst.dk 

 
 
 
 
 
Kopi til: 
Arla Foods Birgitte.koch@arlafoods.com; 
Arla Foods Ingredients Group P/S 
Danmark Protein 

erik.veslov@arlafoods.com; 

Ringkøbing-Skjern Kommune post@rksk.dk; 
inga.mikkelsen@rksk.dk; 

Sundhedsstyrelsen, Region Midt midt@sst.dk; 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk; 
Friluftsrådet, kreds Midt-Vestjylland midtvestjylland@friluftsraadet.dk; 
Fødevareregion Vest Region.vest@fvst.dk;  
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk;  
Ferskvandsfiskeriforeningen gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk;  
Dansk Ornitologisk Forening ringkoebing-skjern@dof.dk; 

natur@dof.dk;  
Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk;  
 


