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Malene Jensen: malenejensen@arlafoods.com og Lone Rigtrup: 
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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for tilbygning til debox og 
optøning samt samletank 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 6. juli 2012 modtaget ansøgning fra Arla 
Foods amba Holstebro Mejeri om tilbygning til debox og optøning samt 
samletank.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til 
forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, 
er derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning. Dog bemærkes det, at Holstebro Kommune i 
sagsbehandlingen overfor Arla Foods amba Holstebro Mejeri, har gjort 
opmærksom på, at etablering af helt eller delvist nedgravet tank kræver en 
tilladelse fra Holstebro Kommune. 
 
Oplysninger i sagen 
Der søges om opførsel af 634 m2 tilbygning. Tilbygningen skal rumme en 
udpakningsproces og optøning af produkt. Dette er en proces der tidligere er 
blevet udført på Varde smørmejeri. Denne proces flyttes til Holstebro Mejeri 
i forbindelse med lukning af Varde smørmejeri.  
 
Da der ikke er mulighed for at lede procesvand fra rengøring og håndvask til 
nuværende processpildevandssystem, vil der blive etableret en nedgravet 
samletank på 3000 liter. Samletanken vil blive indkøbt til formålet og vil 
blive tømt regelmæssigt af slamsuger og indholdet føres til eksisterende 
udligningstank, hvor det sammen med det øvrige processpildevand føres til 
den eksisterende kommunale spildevandsledning. Tanken forudsættes tømt 
1-2 gange om ugen, og spildevandsmængden vil kun udgøre en meget lille 
del af den samlede spildevandsmængde.  
 
Varmeenergi der anvendes til optøning af produkter er overskudsvarme fra 
ammoniakkompressor.  
 
Øvrige forhold, herunder produktionsmængde, ændres ikke.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøstyrelsen vurderer at tilbygning til udpakningsproces og optøning af 
produkt ikke vil medføre forøget forurening.  
 
De frosne produkter, som er blevet produceret på Holstebro Mejeri, er 
tidligere blevet kørt til Varde Smørmejeri for udpakning. Denne proces skal 
nu foregå på Holstebro Mejeri. Det ansøgte vil således ikke resultere i flere 
antal transporter til og fra virksomheden.  
 
Der vurderes ikke at fremkomme lugtemission til omgivelserne fra 
tilbygningen eller den nedgravede samletank.  
 
Den ønskede dimensionering og placering af bygningen vurderes ikke at 
udgøre nogen væsentlig miljømæssig påvirkning set i forhold til den øvrige 
bygningsmasse.  
 
Etablering af helt eller delvist nedgravet samletank til processpildevand skal 
godkendes af Holstebro Kommune og kræver således ikke godkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.  
 
Det er Miljøstyrelsen Aarhus´ vurdering, at den ansøgte ændring kan 
reguleres af vilkår i virksomhedens gældende samlede godkendelse af 22. 
januar 2008. Ændringen kan derfor ske uden miljøgodkendelse.  
 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 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 sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, 
Lyseng Allé 1, 8270 Høbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget 
senest den 10. august 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
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. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Aarhus. 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. 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.  

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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve 
afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
Kopi til:  
Holstebro Kommune: kommunen@holstebro.dk 
Bodil Thorsen (Holstebro Kommune): Bodil.Thorsen@holstebro.dk 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Anne Mette Kloster 
Biolog, Cand. scient.  

72 54 43 74 
amklo@mst.dk 

Mette Thorsen 
Agronom 

 


