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Afgørelse om at en udvidelse af formalerkapaciteten ikke er VVM-
pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har den 16. maj 2012 modtaget anmeldelse om udvidelse af 
formalerkapaciteten. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet 
efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 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. 
 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer at det ansøgte projekt vil medføre så begrænsede 
ændringer i udledningen af støv, støj og spildevand, at det vil kunne ske uden at 
væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstemmelse med 
virksomhedens gældende miljøgodkendelser. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet 
ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Udvidelsen af formalerkapaciteten er omfattet af bilag 2, punkt 14 i nævnte 
bekendtgørelse, da der er tale om en ændring af et eksisterende anlæg omfattet af 
bilag 2, punkt 7. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, at det ansøgte ikke er i strid med den 
gældende lokalplan for området. Kommunen oplyser endvidere, at der ikke er 
kendskab til bilag IV- arter inden for det område, der kan påvirkes af projektet. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på 
Natura 2000 områder eller bilag IV- arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
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beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000- områder 
eller konkrete bilag IV- arter væsentligt.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet i 
anmeldelsen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 
på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt miljøgodkendelse til at 
påbegynde det anmeldte projekt, bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at 
grundlaget for afgørelsen fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 24. august 2012 
 
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 21. september 2012 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 Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 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  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
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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 

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

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

 
 
 
Bilag A: Screeningsnotat 
 
 
 
 
Denne afgørelse er sendt i kopi til:  
 
Arla     Birgitte.koch@arlafoods.com; 

hlnis.nielsen@arlafoods.com; 
Ringkøbing-Skjern Kommune   post@rksk.dk; 

inga.mikkelsen@rksk.dk; 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt   midt@sst.dk; 
Danmarks Fiskeriforening   mail@dkfisk.dk; 
Ferskvandsfiskeriforeningen         nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk; 
Danmarks Naturfredningsforening   dn@dn.dk; 
Danmarks Sportsfiskerforbund   post@sportsfiskerforbundet.dk; 
Friluftsrådet, kreds Midt-Vestjylland  midtvestjylland@friluftsraadet.dk; 
 
 
      
  



 

 

 
 
 
 
Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed MiljøstyrelsenAarhus 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Udvidelse af formalerkapacitet. 
 
Projektet omfatter en udvidelse af virksomhedens kapacitet til formaling af laktosepulver. Projektet medfører ikke en forøgelse af 
produktionen af laktose men giver  mulighed for at fremstille større mængder af formalet laktose, d.v.s. laktosepulver, der efter 
tørreprocessen formales, sådan der opnås et produkt med en mere ensartet struktur. 
 
I projektet etableres en ekstra formaler med tilhørende sendesystem. 
 

Navn og adresse på bygherre Arla Foods Ingredients Group P/S, Danmark Protein 
Sønderupvej 26 
6920 Videbæk  
 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. 
Pernille Nielsen. Telefon nr. 72177949 

Projektets placering 
Sønderupvej 26, 6920 Videbæk 

Projektet berører følgende kommuner 
Ringkøbing-Skjern kommune 

Oversigtskort i målestok 
Oversigt over afkast 1:500 

Kortbilag i målestok 
Ingen yderligere kortbilag 
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 
2006 

   
x 

Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, december 
2006: 
 

 
x 

 
 

Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej,  er anlægget ikke omfattet af VVM-reglerne og 
skal derfor ikke screenes 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

x 
   Der er ingen bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med projektet. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

 
  x 

 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

x 
   Der er ingen bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med projektet. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

x 
   Der er ingen bygningsmæssige udvidelser i forbindelse med projektet. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

 

   

Mængden af indvejede råvarer vil ikke øges.  

Produktionskapaciteten vil ikke blive øget. 

 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

x     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

x     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

 

   

Energiforbrug i form af el til formalerprocessen estimeres til ca. 390.000 KWh om året. Dette svarer 
til 0,2% af Danmark Proteins samlede energiforbrug i 2011. 
 
Forbrug af brøndvand til rengøring estimeres til ca. 150 m³ om året. 
 
 
 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

 
   

Forbrug af brøndvand til rengøring estimeres til ca. 150 m³ om året. Dette svarer til 0,02% af 
Danmark Proteins samlede vandforbrug i 2011.  
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

 
Der arbejdes løbende på at reducere forbrug af vand i produktionen, blandt andet  ved optimering af 
CIP processer og ved at bruge genbrugsvand i stedet for brøndvand. 
 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   
x  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    
Spildevand fra CIP af formaler er estimeret til ca. 150 m³ om året. I 2011 tilledte Danmark 
Protein 1.410.982 m³ spildevand til det fælles renseanlæg for Nr. Vium mejeri, Arinco og 
Danmark Protein, hvilket svarer til gennemsnitlig 3.866 m³ per døgn. Mængden af 
spildevand fra formaleren udgør dermed 0,01% af den nuværende tilledning til 
renseanlægget. Dette ligger indenfor den daglige variation i mængden af spildevand. 
Projektet medfører derfor ingen væsentlig ændring i tilledningen til det fælles renseanlæg.  

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

 
  x  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

 
  x Støj fra formaleren er vurderet af Carl Bro Grontmij i udarbejdet notat og der er stillet krav 

til leverandøren, sådan at støjkravet i gældende miljøgodkendelse fortsat kan overholdes. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

 

  x 

Der etableres et nyt afkast fra formaleren. Der er tale om små luftmængder i forhold til de 
øvrige afkast, idet luftmængden fra den nye formaler udgør under 2% af luftmængderne fra 
de eksisterende tørretårne. Det vurderes derfor at grænseværdien for det maksimale 
koncentrationsbidrag til omgivelserne (B-værdien) i gældende miljøgodkendelse på 0,08 
mg/m³ for støvpartikler mindre end 10 µm fortsat kan overholdes. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

 
x     

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

 

  x 

Der etableres et nyt afkast fra formaleren i forbindelse med projektet. Bygningshøjden er 
13,4 m og afkast føres ca. 1 m over tag, hvorved der fås en afkasthøjde på ca. 14,5 m. 
Luftmængden fra det nye afkast er 7.000 m³/time og luften filtreres inden udledning til det fri 
i et posefilter af antistatisk Polyester nålefilt 550 g/m² med en garanteret emission på maks. 
10 mg/Nm3 VDI 2066.  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

x 
    

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

x 
    

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

x 
    

Anlæggets placering      
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

 
20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

 
  x Arealanvendelsen ændres ikke. 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

 
  x  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

 
  x  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

 

  x 
 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

 
  x  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

 

  x 
Danmark Protein er beliggende ca. 500 meter fra §3 eng ved Egeris Mølleå. Ca. 1,5 km fra 
§3 hede. Projektet indebærer ikke emissioner som vurderes at kunne have en mulig 
påvirkning af områderne. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   x  

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   x  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

 
  x 

 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   x  

30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   

x 

Spildevand udledes til Arla Foods amba Nr. Vium mejeris renseanlæg. 

Renseanlægget udleder til Vorgod Å med udløb til Skjern Å og Ringkøbing Fjord, som er 
internationale habitatområder. 

Spildevand fra projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig ændring i tilledning til 
renseanlægget og er derfor omfattet af vurdering i gældende miljøgodkendelse for 
renseanlægget. 

 

 
 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     

    

x 

 
Projektet vurderes ikke at medføre væsentlig øget spildevandsmængde. 
Spildevandsudledningen kan rummes indenfor Nr. Vium mejeris renseanlægs 
miljøgodkendelse.   
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 
32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   x  
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

 

  x 

 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

     

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

 
  x  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med det 
ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

 

  x 

 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   x  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Projektet forventes ikke at berøre personer. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   
x 

 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   x  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 

    
x 
 
x 
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Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

      Eller samlet: 
 
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   x  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   x  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

    
 
x 
 
x 
 
x 

 

Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 

   

x 

Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein vurderer samlet, at en udvidelse af 
formalerkapaciteten ikke er VVM pligtig (Pernille Nielsen maj 2012) 
 
Miljøstyrelsen Aarhus er enig i virksomhedens vurdering (Mette Thorsen, august 2012) 

 
 
Dato:____16. august 2012____________ Sagsbehandler:__Mette Thorsen______________ 
   


