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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for indendørs opstilling af nyt 

produktionsanlæg samt opstilling af 6 udendørs råvaretanke.   
 
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 13. maj 2013, samt opdatering af materialet 
den 24. maj 2013, modtaget ansøgning fra Arla Foods amba Holstebro Mejeri  
via Holstebro kommune om opstilling af nyt produktionsanlæg indendørs i 
eksisterende bygninger samt opstilling af yderligere 6 udendørs råvaretanke.  

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at det indendørs produktionsanlæg samt 6 

råvaretanke ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. 

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens
1
 § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig. 

 

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

kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  

 

Oplysninger i sagen 

Arla Foods amba Holstebro mejeri, Hjermvej 24-28, 7500 Holstebro opstiller nyt 

produktionsanlæg i eksisterende bygninger. Den ny proceslinje adskiller sig ikke 

væsentlig fra den proces der er nu, dog skal der en sleev på emballagen som 

dampes på. Produktionsmængden på den nye linje kan indeholdes i 

virksomhedens eksisterende godkendelse af den samlede virksomhed, og den 

forøgede spildevandsmængde på 300 m3/årligt kan rummes indenfor 

virksomhedens eksisterende spildevandstilladelse meddelt af Holstebro 

Kommune, idet sammensætningen af spildevandet ikke ændres væsentligt. Der 

pågår pt. sagsbehandling af ny spildevandstilladelse og udvidelsen på 300 

m3/årligt er omfattet af denne spildevandstilladelse.  

 

Der etableres desuden 6 nye silotanke på hver 150 tons til mælkebaserede 

produkter, idet indvejning ønskes udvidet for at kunne håndtere flere 

mælkebaserede produkttyper. Den indvejede mælkemængde ændres ikke.  

 

Tankene placeres på et befæstet areal med afløb til kloak for processpildevand som 

afledes til det kommunale renseanlæg. Dette er i overensstemmelse med BAT på 

området. Tankene vil være sikret mod overfyldning ligesom eksisterende tanke på 

virksomheden. Ved evt. brud på en af selve tankene vil produkt blive tilledt kloak 

                                                             

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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for processpildevand. Spildevandssystemet er indrettet således at én 

udligningstank kan fungere som opsamlingstank i tilfælde af forureningsuheld.  

 

Der er velfungerende og fyldestgørende procedurer for håndtering af uheld med 

væsentlige mængder spild af mælkeprodukter til kloak for processpildevand. 

Fra udligningstankene ledes spildevandet videre til Holstebro Kommunes 

rensningsanlæg. Udledning af spildevand er reguleret i spildevandstilladelse fra 

Holstebro kommune. Der er i spildevandstilladelsen stillet vilkår om at Holstebro 

Rensningsanlæg straks skal kontaktes telefonisk ved unormale driftssituationer. 

Ved lækage fra selve tankene eller evt. totalt kollaps er kloaksystemet indrettes 

således at mælkeprodukt ikke vil kunne blive tilledt til regnvandskloak. 

 

Holstebro Kommune har udtalt sig til sagen og bemærket, at den oplyste øgede 

udledning af spildevand på 300 m3 årligt vurderes at kunne indeholdes i den 

gældende tilladelse, hvis sammensætningen ikke afviger væsentligt fra det der 

udledes i dag. Kommunen gør opmærksom på, at der for tiden arbejdes på en 

revision af virksomhedens spildevandstilladelse. Desuden bemærkes det, at 

tankene bør opstilles så et eventuelt spild tilledes spildevandskloak og ikke 

overfladevandssystemet.  

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke medfører forøget 

forurening og kan reguleres af vilkår i virksomhedens gældende samlede 

godkendelse af 22. januar 2008 og derfor ikke er godkendelsespligtigt. 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 
� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� 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 underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 16. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 

De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 

500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 

nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte 

denne opkrævning 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.  



 

3 

 

Gebyret tilbagebetalt, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  

3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

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

 

Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 

behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 

Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 

Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  

 

Søgsmål 

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

senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

Anne Mette Kloster  

72 54 43 74  

amklo@mst.dk  

 

 

Kopi til:  

Arla Foods amba: Helle Nielsen: hlnis@arlafoods.com 

Holstebro Kommune; holstebro@holstebro.dk 

Holstebro Kommune, teknik og miljø: teknik.miljoe@holstebro.dk 

Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland; midt@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk 

Fødevareregion Nord; region.nord@fvst.dk 

Friluftsrådet; ajj-7600@webspeed.dk      

 

  

 


