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Afgørelse om at projekt vedr. sammenlægning af renseanlæg og 

udvidelse af spildevandsmængde ikke er VVM-pligtig 

 
Miljøstyrelsen har den 29. maj 2013 modtaget Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse om, at Miljøstyrelsens afgørelse af 6. december 2011 ophæves og henvises 
til fornyet behandling, for så vidt angår afgørelse efter VVM-bekendtgørelsen med 
habitatvurdering. Miljøstyrelsen har genoptaget sagen til fornyet behandling.  
 
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 § 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. 
 
Der er som led i ovennævnte VVM-screening foretaget en vurdering af, om 
projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt jf. § 7 i bkg. nr. 408 af 1. 
maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelses-
områder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Screeningen fremgår af vedlagte bilag A VVM-screeningsskema som er bilag til 
hoveddokumentet (Genbehandlingsdokumentet).  
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet 
ikke skal gennem en VVM-proces. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
Genbehandlingen foretages på foranledning af Natur- og Miljøklagenævnets 
afgørelse af 29. maj 2013. 
 
Miljøstyrelsen genbehandler VVM-screeningen efter VVM-bekendtgørelsen, hvor 
ændringer betragtes som omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 2 pkt. 14, der 
omfatter: ”Ændringer eller udvidelser af anlæg der er omfattet af bilag 1 eller 

bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de 

kan være til skade for miljøet (ændringer eller udvidelser som ikke er omfattet af 

bilag 1)”.  
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Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Ringkøbing-Skjern Kommune og 
Naturstyrelsen. 
 
Kommunens og Naturstyrelsens kommentarer 
Ringkøbing-Skjern Kommune udtaler til sagen, at det rensede spildevand fra 
anlægget udledes til Vorgod Å sammen med spildevandet fra Videbæk 
Rensningsanlæg. Siden anlæggets etablering i 2007 er faunaindekset nedstrøms 
udledningen i Vorgod Å steget fra 4 til 7, hvilket indikerer en betydelig forbedret 
spildevandsrensning end tidligere. 
 
Miljøstyrelsen har indhentet udtalelse fra Naturstyrelsen Vestjylland. 
Naturstyrelsen har den 25. september 2013 og 24. oktober 2013 fremsendt deres 
høringssvar, som er indarbejdet i afsnittene vedrørende vurdering af 
godkendelsens effekter på natur og miljø (Genbehandlingsdokumentet, herunder 
bilag E).  
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Det konkrete projekt, der skal vurderes efter habitatbekendtgørelsen omfatter en 
merudledning af 1230 m3 renset spildevand pr. døgn i forhold til det der var 
godkendt før 2006, men en reduceret udledning af næringsstoffer og organisk stof 
på foranledning af indførelsen af BAT. Koncentrationen af tungmetaller og klorid i 
udledningen er uændret, men da vandmængden stiger vil der ske en forøget 
udledning af tungmetaller og klorid. Vurderingen efter habitatreglerne fremgår af 
vedlagte Genbehandlingsdokument, herunder bilag E.  
 
Konklusionen i forhold til habitatbekendtgørelsens regler er, at det ud fra objektive 
kriterier kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
og projekter kan påvirke habitatområder væsentligt jf. habitatbekendtgørelsens § 
7, stk. 1.  Det ansøgte vurderes endvidere ikke på kort eller lang sigt at ville 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for bilag IV-arter eller ødelægge de plantearter, som er optaget 
i habitatdirektivets bilag IV i alle livsstadier jf. habitatbekendtgørelsens § 11. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Arla har 
beskrevet i forbindelse med anmeldelse til VVM-sagen i 2004 og senere 
supplerende oplysninger af 22. september 2011 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. 
 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 28. oktober 2013.  
  
 
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. 
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Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 25. november 2013 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.  
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. 
 
Sendes til:  
Arla Foods amba: Birgitte Koch  birgitte.koch@arlafoods.com 
Arla Foods amba: Helle Nielsen   hlnis@arlafoods.com 

 
Arla Foods amba, Nr. Vium Mejeri: 
Lars Schmidt  

lars.schmidt.christensen@arlafoods.com 
 

Arla Foods amba, Nr. Vium Mejeri: 
Lillian Madsen  

lillian.madsen@arlafoods.com 
 

Arla Foods amba, ARINCO: Anne 
Sønderbæk 

ansod@arlafoods.com 
 

Arla Foods Ingredients Group P/S 
Danmark Protein: Erik Veslov 

erik.veslov@arlafoods.com 
 

Arla Foods Ingredients Group P/S 
Danmark Protein: Pernille Nielsen  

pernille.nielsen@arlafoods.com 
 

Naturstyrelsen  nst@nst.dk 
 

Ringkøbing-Skjern Kommune  post@rksk.dk 
 

Sundhedsstyrelsen, Region Midt  midt@sst.dk; 
 

Fødevareregion Vest  Region.vest@fvst.dk 
 

Danmarks Naturfredningsforening: 
Hovedpostkasse og Jan Pedersen  

dn@dn.dk; jap@dn.dk 
 

Danmarks Sportsfiskerforbund: 
Hovedpostkasse og Lars Brinch 

post@sportsfiskerforbundet.dk; 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
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Thygesen  
Friluftsrådet, kreds Midt-Vestjylland  midtvestjylland@friluftsraadet.dk 

 
Danmarks Fiskeriforening  mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen  gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 
Dansk Sportsfiskerforbund  midtvestjylland@friluftsraadet.dk; 

 
Dansk Ornitologisk Forening  ringkoebing-skjern@dof.dk;  

natur@dof.dk; 
 

 
Vedlagt: 
 
Genbehandlingsdokument med bilag:  

• Bilag A: VVM screeningsskema. 
• Bilag B: Kortbilag (renseanlæg og udledningspunkt) 
• Bilag C: Dimensionering og stofudledning 
• Bilag D: Udledning af tungmetaller og klorid. 
• Bilag E: Vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 §11 
• Bilag F: Miljøtilstanden i Vorgod Å og vandkvalitet  
• Bilag G: Termisk påvirkning af Vorgod Å  
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1 INDLEDNING  

Dette dokument omfatter en genbehandling af Miljøstyrelsens afgørelse af 6. 
december 2011 efter VVM- og habitatbekendtgørelsen for ARLA’s fælles 
spildevandsrenseanlæg beliggende syd for Videbæk i Vestjylland.   
 
Genbehandlingen sker på foranledning af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 
29. maj 2013. Det konkrete projekt beskrives i kapitel 2. Forholdet til 
habitatbekendtgørelsen og vandplaner er behandlet i kapitel 3-6.  
 
En række forhold er uddybet i bilag. VVM-screeningen er foretaget i skemaform og er 
vedlagt dokumentet som bilag A. Bilag D er et notat om kumulativ vurdering af 
udledning af metaller og klorid fra ARLA’s fælles spildevandsudledning, mens 
behandling af det konkrete projekt efter habitatbekendtgørelsen fremgår af bilag E.  
 
Renseanlægget er godkendt af Ringkøbing Amt i 2006 baseret på en ansøgning af 1. 
marts 2004. Renseanlægget behandler spildevand fra de tre driftssteder ved 
Videbæk i Vestjylland: Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri. Renseanlægget 
er en sammenlægning af de tre driftssteders tidligere separate renseanlæg og 
udbygning af de eksisterende renseanlæg på driftsstederne Danmark Protein og Nr. 
Vium Mejeri. Baggrunden for udbygningen af renseanlægget var et ønske om bedre 
spildevandsrensning og øget kapacitet. Dette skulle bl.a. opnås gennem større 
driftssikkerhed og stabilitet, bedre styring, overvågning og risikohåndtering. Nr. Vium 
Mejeri har det juridiske ansvar for renseanlægget, som er en biaktivitet til mejeriet. 
 
I forbindelse med en ansøgning i 2010 om udvidelse på Danmark Protein blev 
Miljøstyrelsen opmærksom på, at der i forbindelse med 2006-godkendelsen ikke var 
foretaget den nødvendige vurdering af, om udvidelsen, der blev godkendt i 2006, 
havde væsentlige virkninger på Natura 2000-områder jf. habitatbekendtgørelsen. 
Samtidig blev det vurderet, at der kunne stilles mere tidssvarende vilkår ud fra 
betragtninger om BAT. Miljøstyrelsen valgte på denne baggrund at genoptage sagen i 
2010, hvilket førte til afgørelsen af 6. december 2011.  
 
Miljøstyrelsens begrundelse for at genoptage sagen var særligt, at afgørelsen om 
tilladelse til sammenlægning og udbygning af renseanlægget i 2006 samtidig gav 
tilladelse til en forøgelse af udledningen af spildevand på 1230 m3. Selve denne 
udvidelse ses ikke at være blevet habitatvurderet i 2006. De tilladelser til 
spildevandsudledninger, som lå forud for det fælles renseanlæg, bortfaldt med 
afgørelsen i 2006. Disse udledninger går tilbage til 1970’erne forud for 
habitatdirektivet. Herudover kommer indrettelseshensyn. 
 
I forbindelse med genoptagelsen af sagen i 2010 fremsendte Arla en opdateret 
Miljøteknisk beskrivelse dateret 23. november 20101 med senere opdatering af 22. 
september 20112 og supplerende oplysninger af 18. november 20113.  
 
Grænseværdierne for næringsstoffer og organisk stof blev i 2011-afgørelsenen 
fastsat på baggrund af analyser af renseanlæggets præstation i drift siden 2007, tal 
for udledninger fra store offentlige renseanlæg med lignende rense-teknologi og de 

                                                
1 Arla, e-mail af 23. november 2010 (MST-1270-00394) 
2 Arla, e-mail af 22. september 2011 (MST-1270-00394) 
3 Arla, e-mail af 18. november 2011 (MST1270-00394) 
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niveauer der betragtes som BAT for renseanlæg, samt hensynet til de sårbare 
recipienter, som spildevandet udledes til.  
 
De reducerede grænseværdier betød, at det projekt, der blev behandlet i afgørelsen 
af 6. december 2011, og som bliver behandlet i denne afgørelse, indebærer tilladelse 
til udledning af en større mængde spildevand målt i kubikmeter 1230 m3, men en 
mindre mængde næringsstoffer og organisk stof end de tre separate anlæg havde 
tilladelse til tilsammen før sammenlægningen og mindre end det, der blev givet 
tilladelse til i 2006.  
 
Vurderingen af tungmetaller og salt/klorid blev udskudt i 2011-afgørelsen, indtil et 
mere omfattende datagrundlag kunne tilvejebringes. Målinger foretaget i perioden 
2011-2013 gør det nu muligt, at vurdere udledningen af disse stoffer og på den 
baggrund fastætte grænseværdier for udledningen af stofferne. 
 
Miljøstyrelsens habitatvurdering skal således, ligesom i 2011, adressere et projekt, 
hvor der med hensyn til bestemte stoffer sker et fald (næringsstoffer og organisk stof) 
og dermed en forbedring af miljøforholdene i forhold til de hidtil gældende 
godkendelser på de tre separate anlæg, mens der for andre stoffer sandsynligvis vil 
ske en potentiel stigning begrundet i stigningen af udledt vand (tungmetaller og 
klorid).  
 
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 29. maj 20 13 
Natur- og Miljøklagenævnet har den 29. maj 2013 truffet afgørelse efter planlovens § 
58, stk. 1, nr. 4 og bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-bekendtgørelsen). 
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Miljøstyrelsens afgørelse af 6. december 2011, 
og hjemviser sagen til fornyet behandling, for så vidt angår afgørelsen efter VVM-
bekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen, mens den tilhørende miljøgodkendelse 
opretholdes.  
 
Nævnets afgørelse vedrørende rette listepunkt  
Nævnet har den opfattelse, at anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 1, 
pkt. 13, idet anlægget har en kapacitet til at behandle spildevand med en kapacitet på 
over 150.000 personækvivalenter (som defineret i direktiv 91/271/EØF, artikel 2, nr. 
6). I den konkrete sag finder nævnet ikke, at Miljøstyrelsens afgørelse efter VVM-
bekendtgørelsens bilag 2 fører til ugyldighed, idet afgørelsen om ikke VVM-pligt 
oprindelig blev meddelt af Ringkøbing Amt, hvor afgørelsen blev annonceret men ikke 
påklaget. Dermed foreligger der et indrettelseshensyn hos godkendelseshaveren.  
 
Nævnets overvejelser vedr. procedure for genbehandling  
Nævnet er bekendt med, at der pågår en VVM-proces for en omfattende udvidelse af 
ARLA’s tre produktionssteder samt en udvidelse af spildevandsrenseanlægget i et 
omfang, der kan imødekomme Arlas planer for området frem til 2020. Det VVM-
anmeldte projekt har titlen ”Mejericluster Vestjylland”. Nævnet har i den anledning 
tilkendegivet, at genbehandlingen af 2011-sagen kan indgå i det samlede projekt. 
 
Naturstyrelsen er myndighed for den VVM-proces, der pågår for Mejericluster 
Vestjylland. Miljøstyrelsen er myndighed for genbehandling af 2011-projektet. Derfor 
kan sagen ikke indgå i det samlede projekt for VVM Mejericluster Vestjylland, men 
må behandles særskilt. 
 
Nævnets afgørelse vedrørende vurdering efter habitatbekendtgørelsen 
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Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan sammenfattes i følgende centrale 
punkter: 
 

• Det konkrete projekt. Ved gennemgang af nævnets afgørelse og sagens 
faktiske forhold må Miljøstyrelsen erkende, at det ikke i tilstrækkelig grad er 
tydeliggjort, hvad der er det konkrete projekt, og hvordan dette projekt 
behandles i kumulation med andre projekter. Det konkrete projekt kan 
overordnet beskrives som en forøgelse af godkendt spildevandsmængde og 
en reduktion i godkendt koncentration af næringsstoffer og organisk stof samt 
uændret koncentration af klorid og miljøfremmede stoffer. Udledningspunkt for 
spildevandsudledningen er ikke ændret ved sammenlægning af de tre 
renseanlæg. Nævnets afgørelse viser, at nævnet læser Miljøstyrelsens 
afgørelse fra 6. december 2011, som om projektet udgør samtlige 
virksomhedens udledningstilladelser. I realiteten er der alene tale en 
udvidelse/ændring af virksomhedens udledningstilladelser. 
 

• Kumulation og fosfor . Natur- og Miljøklagenævnet vurderer samlet set, at 
Miljøstyrelsen ikke i tilstrækkelig grad har redegjort for den kumulative effekt 
med hensyn til udledning af fosfor til Ringkøbing Fjord, og dermed om 
projektet i kumulationen med andre planer og projekter kan vanskeliggøre en 
fremtidig opfyldelse af målsætningerne i Ringkøbing Fjord. Nævnets afgørelse 
på dette punkt imødeses med nærværende afgørelse, idet det konkrete 
projekt tydeliggøres, hvorved det fremgår, at der er tale om en reduktion i 
udledningen af fosfor i forhold til tidligere godkendelse. 

 
• Tungmetaller.  Nævnet har ud fra sagens oplysninger forstået, at der i 

beregningerne vedrørende tungmetaller er taget udgangspunkt i en worst-
case situation. Nævnet finder ikke, at der i tilstrækkelig grad er redegjort for, 
hvorvidt der er andre kilder op- og nedstrøms for anlægget. Endvidere finder 
nævnet ikke, at man kan udskyde en vurdering af det rensede spildevands 
indhold af tungmetaller, hvis det ikke kan afvises, at det kan påvirke 
udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Nærværende afgørelse 
berigtiger dette forhold. 

 
• Salt/klorid:  Nævnet finder ikke, at man kan udskyde en vurdering af det 

rensede spildevands indhold af salt, hvis det ikke kan afvises, at det kan 
påvirke udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Nærværende 
afgørelse berigtiger dette forhold. 
 

VVM-screening og behandling efter habitatbekendtgør elsen genoptages  
Det er Miljøstyrelsen, der har myndighedskompetencen og genoptager sagen på 
foranledning af Natur- og Miljøklagenævnets hjemvisning begrundet i utilstrækkelig 
habitatvurdering. Miljøstyrelsen genbehandler VVM-screeningen efter VVM-
bekendtgørelsen, hvor ændringer betragtes som omfattet af VVM-bekendtgørelsen 
bilag 2 pkt. 14. der omfatter: ”Ændringer eller udvidelser af anlæg der er omfattet af 
bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, 
når de kan være til skade for miljøet (ændringer eller udvidelser som ikke er omfattet 
af bilag 1)4”.  
 
                                                
4 BEK. Nr 1510 af 15. dec. 2010: Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bilag 2 pkt. 14 med senere ændringer. 
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Det skal særligt bemærkes, at miljøgodkendelsen af 6. december 2011 ikke er 
hjemvist og således står ved magt. Nærværende afgørelse skal reparere på VVM- og 
habitatgrundlaget for denne.  
 
 

2 AFGRÆNSNING AF PROJEKTET  

2.1 Projektet  

Det følger af habitatbekendtgørelsens5 § 7, stk. 1, at før der kan træffes afgørelse i 
medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 8, skal der foretages en vurdering af, 
om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, kan påvirke 
et Natura 2000-område væsentligt. Ifølge habitatbekendtgørelsen § 8, stk. 7, nr. 6 er 
godkendelse af virksomheder efter miljøbeskyttelseslovens § 33 omfattet af kravet 
om en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7.  
 
Det er derfor afgørende, hvilket projekt virksomheden søger om at få godkendt, idet 
det er miljøpåvirkningerne herfra, der i sig selv og kumulativt skal foretages en 
vurdering af. I den kumulative vurdering skal indgå virksomhedens eksisterende 
godkendte udledning og andre relevante påvirkninger på Natura 2000-området. 
 
Projektbegrebet er uddybet i Kommissionens vejledning om forvaltning af Natura 
2000-områder af april 2000. I forbindelse med et projekt angiver vejledningen, at der 
er tale om en bred definition, som f.eks. kan omfatte en betydelig intensivering af 
landbruget. I forbindelse med kumulation anføres det, at en række hver for sig 
beskedne påvirkninger samlet kan resultere i en væsentlig påvirkning. Herudover 
anføres det, at udover virkningen fra det projekt, som er hovedgenstanden for 
vurderingen, kan det på dette ”andet trin” i vurderingen være hensigtsmæssigt at 
inddrage virkningerne af allerede fuldførte planer/projekter, da det, trods disse ikke er 
omfattet af artikel 6, stk. 3, er vigtigt at medtage disse, hvis de har varige virkninger 
for området. Det er videre anført, at der ligeledes skal ses på godkendte, men endnu 
ikke fuldførte planer og projekter. 
 
I Naturstyrelsens vejledning af juni 2011 til habitatbekendtgørelsen fremgår det side 
20, at igangværende lovlige aktiviteter ikke er omfattet af habitatbekendtgørelsens 
krav om konsekvensvurdering. Det er op til kommunen efter NBL kap. 2 a at gribe 
ind, såfremt lovlige aktiviteter/planer eller projekter forårsager problemer for Natura 
2000-områder. Det er de planer eller projekter, som skal vurderes efter 
miljøministeriets lovgivning, der skal habitatvurderes. I afsnittet om kumulative 
effekter er det anført, at vurderingen skal omfatte mulige kumulative effekter, 
eksempelvis eksisterende belastning og allerede vedtagne, men endnu ikke 
realiserede planer og projekter.  
 
I NMK-33-00275 af 04.11.11 - Avedøreværket udtalte nævnet side 32: 
”Natur- og Miljøklagenævnet skal hertil oplyse, at habitatdirektivets krav om 
konsekvensvurdering og den forudgående screening (væsentlighedsvurderingen), jf. 
artikel 6, stk. 3, ikke omfatter igangværende lovlige aktiviteter, som allerede er 
tilladt/godkendt. Heraf følger, at væsentlighedsvurderingen og en eventuel 
konsekvensvurdering alene omfatter den merudledning, som måtte være 

                                                
5 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter. 
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konsekvensen af udvidelsen af driften af en eksisterende lovlig virksomhed, men set i 
sammenhæng med de eksisterende udledninger, jf. det kumulative princip.” 
 
Videre udtalte nævnet i samme afgørelse side 39: 
”På baggrund af ovenstående finder nævnet sammenfattende, at det ikke kan 
udelukkes, at brændselsomlægningen  (MST’ fremhævelse) på Avedøreværket i sig 
selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter, herunder værkets 
nuværende emissioner, indebærer en risiko for skade på det nærliggende Natura 
2000-områdes integritet.” 
  
Nævnet har i sin afgørelse af 29. maj 2013 vedr. Arlas udledning anført følgende: 
”Det er det samlede projekt, som skal godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33, 
der skal vurderes i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7, jf. § 8, stk. 7, nr. 6. Det er 
således ikke tilstrækkeligt alene at foretage en vurdering af, om der sker en forøget 
udledning i forhold til tidligere. Der skal derimod foretages en vurdering af, om de 
samlede udledninger, der gives tilladelse til, i sig selv eller i sammenhæng med andre 
planer eller projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Nævnet 
bemærker i tilknytning hertil, at for at vurdere renseanlæggets reelle påvirkning på 
natura 2000-området  (MST’ fremhævelse), skal der ikke tages udgangspunkt i 
udledningen fra 2006, som ikke er blevet vurderet efter habitatreglerne. Der skal i 
stedet tages udgangspunkt i den reelle udledning, som har fundet sted. 
Udledningsmængderne i perioden 2008-2010 er mindre end de udledningsmængder, 
der er givet godkendelse til i 2006. Dermed vil der i forbindelse med 
miljøgodkendelsen fra 2011 ske en potentiel stigning i udledningen af BI5, COD og 
kvælstof og et lille fald i udledningen af fosfor.” 
 
Miljøstyrelsen har bedt nævnet om at uddybe sine bemærkninger til brug for 
genbehandlingen af sagen. 
 
Nævnet har svaret, at nævnet ikke har forholdt sig til, hvor projektet skal regnes fra. 
Det har alene forholdt sig til habitatvurderingen, som er foretaget i 2011. 
I forhold til side 14 afsnit 2 i afgørelsen af 29. maj 2013, så betyder afsnittet om, at 
der skal ses på den reelle udledning i forbindelse med habitatvurderingen, at 
habitatområdet aldrig er blevet påvirket med mængden fra 2006-godkendelsen. 
Derfor skal der i forhold til den reelle påvirkning af habitatområdet ses på den reelle 
udledning.  
 
Miljøstyrelsen forstår nævnets udtalelse i den konkrete sag i overensstemmelse med 
den nævnte EU-vejledning, Naturstyrelsens vejledning og nævnspraksis i øvrigt, 
hvilket betyder, at det er selve udvidelsen/ændringen af virksomhedens godkendelse, 
der skal vurderes habitatmæssigt. Såfremt virksomheden ikke har udnyttet sin 
godkendelse og således faktisk har udledt mindre, end man var berettiget til, vil dette 
ikke få betydning i forhold til fastlæggelse af det projekt, som virksomheden ansøger 
om at få godkendt på et senere tidspunkt. Den faktiske udledning kan dog få 
betydning, når projektet er fastlagt. Dette følger af, at projektet skal vurderes i forhold 
til bestemte habitatområder, hvis tilstand i et vist omfang er et udtryk for den faktiske 
påvirkning, der har været af området. Uudnyttede godkendelser har endnu ikke været 
med til at påvirke områdets tilstand, men skal tages med i kumulative betragtninger i 
forhold til vurderingen af, om projektet kan godkendes, da der først skal være rum til 
uudnyttede godkendelser i forhold til områdets tilstand, inden der kan gives 
godkendelse til noget nyt. 
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Projektet, som fremgår af Arlas ansøgning af 1. marts 2004, omfatter 
sammenlægning af spildevandsrensningen for de tre driftssteder Arinco, Danmark 
Protein og Nr. Vium Mejeri på fælles renseanlæg. Det fælles renseanlæg er en 
sammenlægning og udbygning af de eksisterende renseanlæg på Danmark Protein 
og Nr. Vium Mejeri. I forbindelse med sammenlægningen får renseanlægget en 
kapacitetsforøgelse på 36 % fra hidtidig 147.000 PE til 195.000 PE, (begge tal 60%-
fraktil) for at sikre en god rensning og af hensyn til kommende udvidelser og 
belastningsvariationer, samt en tilladelse til merudledning af spildevand på 17,5 % 
svarende til 1230 m3 pr. døgn. 
 
Dette er nærmere uddybet i Ringkøbing Amts VVM-screening af anlægget fra 2004, 
hvoraf det fremgår af konklusionen: 
”I forbindelse med etableringen nedlægges renseanlægget for Arinco, mens rense-
anlæggene for Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri, der er etableret i det 
pågældende område, vil indgå som en del af det fælles renseanlæg. Anlægget 
moderniseres og udbygges med henblik på at kunne håndtere den aktuelle belastning 
samt en vis overkapacitet af hensyn til kommende udvidelser. Der er planlagt en 
kapacitetsforøgelse på 36%. Idet der foreligger en vedtaget lokalplan, at de to 
eksisterende renseanlæg omfattes af det fælles renseanlæg, og kapacitetsforøgelsen 
er begrænset til 36%, vurderes anlægget ikke at være sidestillet med et nyanlæg. 
Moderniseringen og udbygningen af de eksisterende anlæg vil sikre en større 
driftssikkerhed og stabilitet, bedre overvågnings- og styringsmuligheder, en bedre 
risikohåndtering og dermed en bedre spildevandsrensning end i dag (……) På dette 
grundlag ventes renseanlægget ikke at give anledning til en ændret påvirkning af 
Vorgod Å” 
 
Af miljøgodkendelsen af 19. maj 2006 fremgik det af side 4: 
”Da rensningen af spildevand i det nye renseanlæg er tilrettelagt med henblik på en 
forbedring af den nuværende rensning, fordres ikke ny miljøgodkendelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 33 for Nr. Vium Mejeri og Arinco.” 
 
Af miljøgodkendelsen af 19. maj 2006 fremgik det af side 35: 
”Af praktiske grunde regulerer denne godkendelse ikke blot de nye anlæg og 
aktiviteter, men også de tidligere godkendte anlæg og aktiviteter. Der er således 
foretaget en revision af vilkår fra tidligere godkendelser for at bringe dem i 
overensstemmelse med denne miljømæssige standard.” 
 
Projektet blev tilpasset i 2011. Det er særligt vedrørende spildevandsudledningens 
stofindhold, der er foretaget ændringer siden ansøgningen i 2004/godkendelsen i 
2006.  I 2011 gives tilladelse til udledning af væsentligt mindre mængder 
næringsstoffer og organisk stof end ansøgt i 2004 og tilladt samlet for de tre gamle 
renseanlæg. Ændringerne er primært begrundet i BAT.  
 
Konklusion: 
Miljøstyrelsen ønskede ved genoptagelsen af sagen i 2010 at reparere på den 
manglende habitatvurdering i forbindelse med udvidelse af spildevandsmængden på 
1230 m3 med tilhørende stoffer fra 2006. Denne udvidelse skulle kumulativt 
sammenholdes med den eksisterende lovlige udledning på 7000 m3 (samlet for de tre 
separate anlæg) samt udledningen fra andre kilder. I forbindelse med sagens 
genoptagelse i 2010-2011, herunder ved gennemgang af de foregående års 
målinger, stod det klart, at virksomheden var i stand til at reducere sin forurening på 
en række parametre både i forhold til 2006-godkendelsen samt de tidligere 
udledningstilladelser.  
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Det konkrete projekt, der skal godkendes og således vurderes efter habitat-
bekendtgørelsen omfatter derfor en merudledning af 1230 m3 renset spildevand pr. 
døgn, men en reduceret udledning af næringsstoffer og organisk stof. 
Koncentrationen af tungmetaller og klorid i udledningen er uændret, men da 
vandmængden stiger, vil der ske en forøget udledning af tungmetaller og klorid. 
 
 

2.2 Relevante miljøparametre  

Ved en vurdering efter habitatbekendtgørelsen er det afgørende at kende hvilke 
miljøparametre fra det pågældende projekt, der kan give anledning til påvirkning af 
habitatområder. I dette projekt er de relevante miljøparametre: De fysiske ændringer 
af anlæg og bygninger, håndtering af slam fra renseanlægget og udledning af 
spildevand. 
 

2.2.1 Fysiske anlæg og bygninger 

Godkendelsen fra 2006 er udnyttet på nuværende tidspunkt. De af godkendelsen 
omfattede nye anlægsdele blev placeret på og mellem de eksisterende renseanlæg 
for Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein, se fotos i kapitel 3. Det er oplyst i 
ansøgningen af 1. marts 2004, at renseanlægget skulle bestå af en række bygninger, 
bygningsværker og bassiner og være i højde og udseende svarende til et et-etages 
byggeri i neutrale farver. Byggeriet er placeret uden for Natura 2000-områder og 
yngle- og rasteområde for bilag IV arter. 
 
Det er vurderet, at de allerede opførte fysiske anlæg og bygninger ikke kan påvirke 
habitatområder væsentligt eller ødelægge yngle-rasteområder for bilag IV arter.  
 
 

2.2.2 Slam 

I forbindelse med drift af spildvandsrenseanlægget genereres slam. Nærmere om 
slamproduktion samt tørstofprocent og indhold af tungmetaller fremgår af bilag E. 
Slammet afhændes til biogasanlæg, der er VVM-vurderet, habitatvurderet og 
miljøgodkendt til håndtering af dette materiale. Da materialet således afhændes til 
miljøgodkendt 3. part, er der ikke grundlag for vurdering i forhold til denne 
genbehandling af projektet. 
 
 

2.2.3 Spildevandsudledning 

Det fælles renseanlæg udleder spildevand til Skjern Å-systemet med slutrecipient 
Ringkøbing Fjord. Udledningen kan potentielt have en effekt på miljøet. 
 
Projektets konkrete miljøbelastning i forhold til udledningen af spildevand er 
beskrevet nedenfor i de efterfølgende kapitler og i bilag E. 
 
Projektet omfatter sammenlægning af tre renseanlæg med forøget 
spildevandsudledning. Der sker reduktion i forhold til de tre driftssteders tilladelser i 
forhold til udledningen af næringsstoffer og organiske stoffer, mens der for 
tungmetaller og klorid formodes at være en stigning på 17,5%, som er proportional 
med stigningen i mængden af udledt spildevand. Det fremgår af nævnets afgørelse af 
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29. maj 2013, at det projekt, der søges om, og som skal vurderes efter VVM- og 
habitatbekendtgørelsen, ikke fremgår tydeligt af afgørelserne af 6. december 2011, 
hvorfor det er tydeliggjort her (se kapitel 3): 
 
Projektet omfatter:  

• Sammenlægning af tre renseanlæg til ét anlæg ved at udnytte eksisterende anlæg på 
Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri.  

• Udledningspunktet er uændret til Vorgod Å via uændret anvendelse af den 
eksisterende afskærende ledning etableret i 1980. 

• Mængden af renset spildevand øges med 1230 m3/døgn fra 7000m3 til 8230 m3 
• Indholdet af kvælstof reduceres i forhold til tidligere tilladelser med 8,3 ton/år fra 20,4 

ton/år til 12,0 ton/år. 
• Indholdet af fosfor reduceres i forhold til tidligere tilladelser med 1,7 ton/år fra 2,6 

ton/år til 0,9 ton/år. 
• Indholdet af BI5 reduceres i forhold til tidligere tilladelser med 7,6 ton/år fra 25,6 ton 

pr. år til 18,0 ton pr. år 
• Indholdet af COD reduceres i forhold til tidligere tilladelser med 117 ton/år fra 192 

ton/år til 75 ton /år 
• Indholdet af tungmetaller og klorid i udledningen fra de tre gamle renseanlæg er 

ukendt. Det er forudsat, at koncentration og art af metaller og klorid er uændret og 
derfor vil mængden stige proportionalt med den stigende vandmængde. 
 
 

2.3 Habitatområder der kan blive påvirket af projek tet 

Det skal afklares hvilke habitatområder, der kan blive påvirket af projektet: 
 

Natura 2000-område nr. 67 Borris Hede:  Området består af Habitatområde H60 og 
Fuglebeskyttelsesområde F37. Områdets nordligste spids ligger i luftlinje ca. 6 km 
syd for Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein og langs åen ca. 11 km nedstrøms 
udledningen fra Arla. Der foretages ikke udledning af spildevand til området. Området 
grænser op til Skjern Å, men Skjern Å ligger ikke indenfor Borris Hede. 
 
 
Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å 6: Natura 2000-området omfatter 
Habitatområde H61 og dele af Fuglebeskyttelsesområde F43. Området ligger ca. 11 
km nedstrøms udledningen fra Arlas fælles renseanlæg. Der udledes spildevand fra 
det fælles renseanlæg til Vorgod Å, der er en del af Skjern Å-systemet. Det skal 
dermed undersøges, om der er påvirkninger som følge af spildevandsudledning.  
Undersøgelse af området af hensyn til habitatreglerne og vandplaner er derfor 
relevant. 
 
Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymin destrømmen 7: Området 
består af Habitatområde H62, Fuglebeskyttelsesområde F43 og Ramsarområde nr. 2. 
Natura 2000-området ligger ca. ca. 25 km nedstrøms udledningen fra det fælles 
renseanlæg. Der udledes spildevand fra det fælles renseanlæg til Vorgod Å, som 
                                                
6 Natura 2000-plan 2010-2015, Skjern Å Natura 2000-område nr. 68, 2011, Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
 
7 Natura 2000-plan 2010-2015, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69, 2011, 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
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løber ud i Skjern Å og videre til Ringkøbing Fjord, som dermed er slutrecipient for 
udledningerne. Det skal derfor nærmere undersøges, om der er påvirkninger af 
fjorden som følge af spildevandsudledning. Undersøgelse af området af hensyn til 
habitatreglerne og vandplaner er derfor relevant. 
 
 

3 PROJEKTETS UDLEDNING AF SPILDEVAND   

3.1 Renseanlægget  

Fysiske anlæg 
Det fælles renseanlæg er en udbygning og ændring af de eksisterende renseanlæg 
på Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri. Da man valgte at udvide til et fælles 
renseanlæg, blev den optimale løsning at placere anlæggets nye procestanke og 
driftsbygninger mellem de to eksisterende anlæg, således at så store dele som muligt 
af de eksisterende anlæg kunne udnyttes. 
 
Anlægget blev udbygget med bedre styrings- og overvågningsmuligheder samt en 
mere rationel udnyttelse af slamhåndtering. Da anlægget blev projekteret levede det 
op til BAT for renseanlæg.  
 
Det eksisterende renseanlæg på Arinco blev nedlagt og spildevandet føres i dag via 
trykledning til det fælles renseanlæg. 
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Foto nr. 1 og 2 Luftfoto af renseanlægget før sammenlægningen (2004), øverst, og 
efter sammenlægningen (2010), nederst. Nederst til højre i begge billeder ses Nr. 
Vium Mejeri og nederst i midten Danmark Protein. 

 
 

 
 
 

              Udledning af spildevand til Vorgod Å 
De tre oprindelige driftssteder med tilhørende renseanlæg, Nr. Vium Mejeri, Danmark 
Protein og Arinco havde hver deres tilladelse til udledning af spildevand med 
grænseværdier for stofkoncentrationer og spildevandsmængder (Nr. Vium Mejeri 
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godkendelse af den 15. juli 2004, Danmark Protein godkendelse af den 29. november 
2005 og Arinco godkendelse af den 20. december 2000).  Forud for disse 
udledningstilladelser ligger flere tidligere udledningstilladelser. Den første 
udledningstilladelse på Danmark Protein er således eksempelvis dateret 30. oktober 
1979. 
  
De tre renseanlæg afledte deres spildevand til den fælles spildevandsledning 
(benævnt afskærende ledning), der løber fra Videbæk langs Egeris Mølle Å med 
udløb i Vorgod Å, se bilag B. Videbæk kommunale renseanlæg afleder også til 
Vorgod Å via den afskærende ledning. Den afskærende ledning blev etableret i 1980. 
Spildevandsledningen fra Danmark Protein ud til den afskærende ledning anvendes i 
dag som afløbsledning for det fælles anlæg. Der er således sammenfald mellem 
Danmark Proteins tidligere tilslutningssted på den afskærende ledning, og det 
nuværende renseanlægs tilslutningssted på den afskærende ledning. 
 
Spildevand fra det fælles renseanlæg føres altså, lige som dengang der var tale om 
tre separate renseanlæg, til den afskærende ledning med samme udløb i Vorgod Å 
som hidtil. Udledningen til Vorgod Å sker umiddelbart nedstrøms tilløbet fra Egeris 
Mølleå, se nedenstående figur og foto. Vorgod Å løber ud i Skjern Å. 
 

 
 
Figur 1Udledningens placering i Vorgod Å umiddelbart nedstrøms tilløbet fra Egeris 
Mølleå. Stationsnumrene angiver vandløbsstationer, hvor natur/miljømyndighed har 
foretaget undersøgelse af vandløbs-fauna.  
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Foto nr. 3: Udledning af renset spildevand i Vorgod Å (februar 2013). Tilløb fra Egeris 
Mølleå skimtes opstrøms i baggrunden tv. Det rensede spildevand er klart, lyst gråligt 
og giver ikke anledning til skumdannelse.  
 
 

              Effekt af bedre spildevandsrensning 
I det tekniske baggrundsnotat til udkast til vandplan 1.8 Ringkøbing Fjord8 er nævnt, 
at udledningen fra Arla-mejerierne er udpeget som den eneste kilde i oplandet til 
Ringkøbing Fjord, hvor der er behov for en indsats. Udpegningen af udledningen er 
sket på baggrund af tal fra indtil 2005, dvs. før etableringen af det fælles anlæg, der 
blev idriftsat i 2006. 
 
Kravet om indsats i forhold til udledningen fra Arla-mejerierne er fjernet i det nyeste 
udkast til vandplan, fordi Vorgod Å nu opfylder den forventede målsætning9.  
 
Det fælles renseanlæg har givet en mere robust drift med en mere ensartet udledning 
i forhold til de tre tidligere anlæg (se bilag C). Etableringen af det nye anlæg er samlet 
set en miljømæssig forbedring: 
 
• Den forbedrede grad af overvågning på spildevand, som ledes ind på 
renseanlægget, giver en mere sikker og robust håndtering af spildevandet end 
tidligere. 
 
• Den termiske påvirkning fra udledningen af spildevand fra Nr. Vium Mejeri, som 
var problematisk i virksomhedens separate udledning, mindskes ved opblanding med 
spildevandet fra de andre udledninger. Temperaturpåvirkningen er derfor ikke 
længere et problem (se bilag G, Termisk påvirkning af Vorgod Å). 
 
• Udløbskoncentrationen af iltforbrugende stof og kvælstof er reduceret efter 
etablering af anlægget, mens fosfor-koncentrationen er på samme niveau som 
tidligere.  

                                                
8 www2.blst.dk/Publikationer/haraldsgade/RingkbingFjord_Teknisk.pdf 
9 Notat fra Naturstyrelsen Vestjylland, Vand, 31. august 2011 
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Natur- og miljøkvaliteten i Vorgod Å umiddelbart nedstrøms udledningen har ændret 
sig markant i den periode, det nye renseanlæg har fungeret. Forbedringen kan ud 
over ændringerne i udledningen fra renseanlægget tilskrives, at 
medianminimumsvandføringen ved udledningspunktet er ca. fordoblet, fordi Nr. Vium 
dambrug har mindsket sit vandindtag fra Vorgod Å.  
 
I årene op til og med foråret 2007 har faunaprøver udtaget umiddelbart nedstrøms 
udløbet haft en sammensætning med DVFI 4-5, der viser en vis forureningspåvirkning 
(se bilag F, Miljøtilstanden i Vorgod Å), mens der både opstrøms og længere 
nedstrøms udledningen fandtes fauna med en sammensætning svarende til DVFI 7. I 
foråret 2010 og 2012 erder igen foretaget undersøgelser umiddelbart nedstrøms 
udløbet fra Arla, der viser en faunasammensætning på DVFI 7. 

 

 
3.2 Næringsstoffer og organisk stof  

Anlægget er godkendt til en max. udledning på 8.230 m3/døgn og til en kapacitet på 
195.000 PE.  
 
I hovedtræk består anlægget (2011) af indløbsbygværk, to procestanke, to efter-
klaringstanke, slambygning og slamlagre. 

 
De godkendte udledninger fra både de 3 gamle separate anlæg og det fælles 
renseanlæg fremgår af tabel 1 og 2 og i flere detaljer af bilag C. 
  
Tabel 1 Godkendte udløbskoncentrationer og spildevandsvandmængder (vilkår fra godkendelserne). 

  ARINCO 
Godkendt udled. 

Jf. 
miljøgodkendelse 
af 20. december 

2000 

Nr. Vium 
Godkendt udled. 

Jf. 
miljøgodkendelse 

af 15. juli 2004 

DP  
Godkendt udled. 

Jf. 
miljøgodkendelse 

af  
29. november 

2005 

Samlet 

godkendt 

udledning før 

sammenlægning 

af de tre 

renseanlæg (i 

alt for de tre 

anlæg) 

Fælle 
renseanlæg 
Godkendt 

udledning jf. 
ikke 

gældende 
godkendelse 

af 19. maj 
2006  

Fælles 

renseanlæg 

Godkendelse 

af 6. 

december 

2011 

År 2000 2004 2005 <- 2006 2007 -> 2011-> 

       
Flow 

(m3/døgn) 
2500 1000 3500 7000 8230 8230 

       

BI5 (mg/l) 10 10 10 10 10 6 

COD (mg/l) 75 75 75 75 75 25 

N (mg/l) 8 8 8 8 8 4 

P (mg/l) 1 1 1 1 1 0,3 

 
I tabel 2 ses forskellen mellem den maximalt tilladte udledning jf. 2011-godkendelsen 
og de tre tidligere godkendelser. En negativ forskel er udtryk for at 2011-afgørelsen 
giver tilladelse til en mindre udledning, end de tidligere godkendelser gjorde. 

 
Det konkrete projekt, der skal vurderes efter habitatbekendtgørelsen, omfatter 
udledning af 1230 m3 renset spildevand pr. døgn mere end det, der var godkendt 
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tilsammen for de tre separate anlæg før 2006 og en reduceret udledning af 
næringsstoffer og organisk stof (se tabel 2, kolonnen fremhævet med fed skrift).  

 
Tabel 2 Godkendt maksimal udledning af vand, organisk stof, næringsstoffer og suspenderet materiale og 
konkretisering af det projekt der skal vurderes efter habitatbekendtgørelsen.  

  

Fælles renseanlæg 
Godkendt maximal 
udledning jf. 
godkendelse af 6. 
december 2011 

Samlet godkendt 
maximal udledning 
før sammenlægning 
af de tre renseanlæg 
(i alt for de tre 
anlæg) 

Forskel mellem 

godkendt udledning 

jf. 2011- afgørelse 

og den samlede 

godkendte 

udledning fra de tre 

separate anlæg 

Fælle renseanlæg 
Maximalt 
godkendt 
udledning jf. ikke 
gældende 
godkendelse af 
19. maj 2006 

Forskel mellem 
godkendt 
udledning jf. 2011- 
afgørelse og 2006-
afgørelsen 

Vand 
(m3/døgn) 8230 7000 1230 8230 0 

BI5 
(ton/år) 18 26 -8 30 -12 

COD 
(ton/år) 

75 192 -117 225 -150 

SS 
(ton/år) 30 38 -8 45 -15 

N 
(ton/år) 

12 20 -8 24 -12 

P 
(ton/år) 0,9 2,6 -1,7 3,0 -2,1 

 
 

3.3 Tungmetaller og salt 

3.3.1 Målinger 

Udledning af metaller er reguleret af bekendtgørelse nr. 102210, og den relevante 
parameter jf. bekendtgørelsen, er den opløste fraktion11. Der foreligger ikke data for 
det samlede indhold af metaller i udledningen fra de 3 gamle anlæg. Fra 2005 
foreligger der analysedata for metaludledningen (totalindhold, ikke opløst fraktion) fra 
det ene af de 3 anlæg, nemlig Danmark Protein, og fra 2007 er der analysedata 
(totalindhold) for det nye fælles renseanlæg, som denne afgørelse omhandler. Fra 
2011 er der analyseret for den opløste fraktion. 
 
Siden 2011 er der analyseret for spildevandets indhold af bly, krom, kobber, zink og 
salt (klorid). Analyser foretaget på slam fra renseanlægget viste foruden de nævnte 
metaller et indhold af kviksølv, cadmium og nikkel. Der er derfor i 2013 også foretaget 
analyser for disse stoffer i spildevandet. For yderligere oplysninger om målinger på 
spildevandet henvises til bilag D. Slammets indhold af tungmetaller er beskrevet i 
bilag E. Resumé af måleprogram fremgår af tabel 3. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav 
til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
11Defineret som den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm filter 
eller behandlet tilsvarende. 
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Tabel 3 Resume af måleprogram for udledning af metaller fra ARLA’s fælles spildevandsrenseanlæg i Nr. Vium 
2011-2013, samt resume af målinger af metallerne cadmium, nikkel og kviksølv i udledningen fra Arla i 
september 2013 

 Målt max 
µg/l 

Gennemsnit af 
målinger 

detektionsgræ
nse µg/l 

Std. Afv Antal 
prøver 

Kviksølv 1) 0,125 0,125 0,25 - 4 
Cadmium 1) 0,025 0,025 0,05 - 4 
Nikkel 7,2 4,3 0,3 1,94 4 
Bly 3,2 1,22  1  0,56 24 
Krom 1,8 0,7 0,5 0,4 24 
Kobber 7,9 1,93 0,5 1,77:  24 
Zink 25 16,35  4,99 22 

1) Analyserne af cadmium og kviksølv viser ikke indhold over detektionsgrænsen. Alle beregninger inkluderer for 
fuldstændighedens skyld cadmium og kviksølv, som indgår med en koncentration svarende til ½ detektionsgrænse. 

 
Da der ikke er tilstrækkelig viden om koncentrationen af opløste metaller eller salt før 
2011, kan det ikke siges præcist, hvor stor en forøgelse selve projektet medfører. For 
at kunne vurdere udledningen fra projektet i sig selv, er det nødvendigt at lave en 
antagelse om størrelsen af udledningen fra de tre separate anlæg. Det forudsættes, 
at koncentrationen af tungmetaller og salt i spildevandet var den samme før og efter 
sammenlægningen af renseanlæggene, og at udledningen af metaller dermed er 
proportional med den udledte vandmængde.  
 
Den samlede påvirkning fra projektet, både i sig selv, i kumulation med 
virksomhedens samlede påvirkning og den kumulerede påvirkning fra andre udledere 
gennemgås nedenfor. 
 
 

3.3.2 Ansøgte grænseværdier og maximale udledninger 

Der var ikke fastsat grænseværdier for metaller i udledningstilladelserne for de 3 
gamle, separate renseanlæg, og der blev heller ikke fastsat nogen i godkendelserne 
af det fælles renseanlæg i 2006 eller 2011. 

Arla12 har søgt om udlederkrav for metaller og salt, som angivet i tabel 4. De ansøgte 
grænseværdier er blandt andet baseret på målinger af koncentrationen i udledningen 
i perioden (2011-2013). For stofferne kviksølv, cadmium og nikkel er der først målt fra 
september 2013. 

 
Tabel 4 Ansøgte udlederkrav for koncentrationer af relevante metaller og klorid i udledningen. 
 
 

Kviksølv 

µg/l 

Nikkel 

µg/l 

Bly 

µg/l 

Krom 

µg/l 

Kobber 

µg/l 

Zink 

µg/l 

Klorid 

mg/l 

Ansøgt udledning, Tilstand 
0,25 8,6 2,0 1,5 4,0 21,5 580 

Ansøgt udledning, absolut 
koncentration 0,375 14,4 3,7 2,2 9,7 30,0 600 

 

                                                
12 Arla, e-mails af 22. marts 2013 og 23. oktober 2013 
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Projektet indebærer en forøget udledning på 1230 m3 spildevand pr døgn, svarende 
til en forøgelse på 17,5 %. Det betyder, at projektet anslås, at indebærer en forøget 
udledning af tungmetaller på 17,5 %. 
 
De maximalt tilladte/ansøgte udledninger er angivet i tabel 6, hvor det også er 
angivet, hvilken merudledning af metaller og klorid projektet giver anledning til (sidste 
kolonner i tabel 5). Der ikke er søgt om udlederkrav for cadmium, fordi der ikke er 
fundet koncentrationer af cadmium i udledningen over detektionsgrænsen, som er 
lavere end miljøkvalitetskravet for cadmium. 
 

Tabel 5 Udledt maksimal stofmængde (tungmetaller, opløst fraktion) beregnet på baggrund af maksimal tilladt 
vandmængde og ansøgte udlederkrav. Døgnmaximum (g/d) er baseret på ansøgt absolut kravværdi, mens 
årsmaximum (kg/år) er baseret på ansøgt tilstands kravværdi (se tabel 4). 
 
 Fælles renseanlæg maksimal 

udledning. Vandmængde jf. 
miljøgodkendelse af 6. 
december 2011 

Samlet maksimal udledning før 
sammenlægning af de tre 
renseanlæg (i alt for de tre anlæg) 

Forskel mellem 

udledning jf. 2011- 

afgørelse og den 

samlede udledning 

fra de tre separate 

anlæg 

Vand (m3/døgn) 8230 7000 1230 

 g/d kg/år g/d kg/år g/d kg/år 

Bly 
30 6,0 26 5,1 4,6 0,90 

Krom 
18 4,5 15 3,8 2,7 0,67 

Kobber 
80 12 68 10 12 1,8 

Zink 
247 65 210 55 37 9,7 

 
Nikkel 13 

 
119 

 
26 
 

101 
 

22 
 

18 
 

3,9 
 

 
Kviksølv14 

 
3,1 

 
0,75 

 
2,6 

 
0,64 

 
0,46 

 
0,11 

 
 Kg/dag t/år Kg/dag t/år Kg/dag  t/år  

Klorid 4938 1742 4200 1482 738 
 

260 
 

 

Tabel 6 viser hvilket bidrag den øgede udledning af tungmetaller, som følge af 
projektet giver til koncentrationen af tungmetaller i Vorgod Å sammenlignet med den 
samlede udledning fra det fælles renseanlæg. Koncentrationerne er eksklusiv 
bidraget fra andre kilder. 

 

 

 

                                                
13 Bemærk, at der kun er foretaget 4 analyser af cadmium, nikkel og kviksølv. Resultaterne er dermed forbundet med 
en ganske stor usikkerhed. 
14 Bemærk at analyserne af kviksølv ikke viser indhold over detektionsgrænsen, og at alle resultater for de 2 stoffer 
dermed er baseret på et indhold svarende til ½ x detektionsgrænsen. 
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Tabel 6 Koncentrationsforøgelse i vandløbet som følge af projektet, sammenholdt med den samlede 
påvirkning fra hele Arlas udledning. Beregningerne er baseret på den ansøgt udledning af 
tungmetaller og er eksklusiv andre kilder. 
 

 Forøgelse som følge af projektet 
(udvidelse på 1230 m3/d) 

Samlet påvirkning fra virksomheden 

 ug/l ug/l 

Bly 
 

0,025 
 

0,17 
 

Krom 
 

0,014 
 

0,095 
 

Kobber 
 

0,062 
 

0,42 
 

Zink 
 

0,20 
 

1,3 
 

Cadmium 
 

0,00020 
 

0,0013 
 

Nikkel 
 

0,057 
 

0,38 
 

Kviksølv 
 

0,0010 
 

0,0066 
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4 VURDERINGER EFTER BEKENDTGØRELSE NR. 1022 15 

4.1 Miljøkvalitetskrav 

I bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller hav (Bek. nr. 1022 af 25/08/2010) 
fastlægges følgende miljøkvalitetskrav for udledning af de metaller, som Arla udleder 
med spildevandet, tabel 7. 

 
Tabel 7 Miljøkvalitetskrav for metaller udledt fra Arlas fælles renseanlæg 
 

Miljø- 
kvalitetskrav 

Bly Krom  Kobber Zink Cadmium Nikkel Kviksølv 

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Generelt  
kvalitetskrav 
(tilstand) 0,34 3,4 1 7,8 0,09 2,3 0,05 

Korttids- 
kvalitetskrav 2,8 17 2 8,4 0,6 6,8 0,07 

Bemærk: Bekendtgørelse nr. 1022 indeholder 2 grænseværdier for krom, en for de 2 typiske former krom 
forekommer på. Her er der benyttet den strengeste af de to grænseværdier, og der er således ikke taget 
stilling til, hvilken form for krom fra Arlas udledning indeholder. For zink og cadmium afhænger 
grænseværdien af vandets hårdhed, dvs. koncentrationen af CaCO3. I Vorgod Å er koncentrationen af 
CaCO3 på ca 80 mg/l (DTU-Aqua, 20. marts 2013), og grænseværdierne i tabellen er valgt ud fra den 
forudsætning.  

 
Herudover følger det af bekendtgørelsens § 15, at det gennem beregninger skal 
sikres, at miljøkvalitetskravet i de berørte vandområder kan opfyldes, samt at de 
eventuelt i forvejen forekommende koncentrationer i de pågældende vandområder 
skal indgå i beregningerne. Det vil sige, at der skal foretages en kumulativ vurdering 
af udledningens påvirkning sammen med øvrige kilder. 
 

Klorid 

Der er ikke fastlagt et miljøkvalitetskrav for klorid, men i henhold til § 9 i 
bekendtgørelse nr. 1022 skal miljømyndigheden vurdere, om andre forurenende 
stoffer i udledningen kan have betydning for vandmiljøet. Det er valgt at benytte 
gældende Landsplansdirektivets (Ringkøbing Amts regionplanen 2005) grænseværdi 
på 100 mg/l, og der er fastsat en korttidsgrænseværdi (svarende til 
korttidskvalitetskrav jf bekendtgørelse 1022) på 150 mg/l, se bilag D for baggrund og 
redegørelse for fastsættelse af de to værdier. 
 

4.2 Kumulativ vurdering 

Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1022 § 15 stk. 1. 
foretaget modelberegninger af, hvordan den hidtil godkendte samt ansøgte udledning 
af metaller og klorid påvirker vandløbssystemet nedstrøms udledningen fra Arlas 
fælles renseanlæg. Beregningerne er baseret på den værst tænkelige situation med 
samtidig maksimal udledning fra alle kendte kilder og lav vandføring i åen. Som 

                                                
15 Bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav 
til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
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indikator for lav vandføring anvendes medianminimumsforhold (Qmm). Modellerne, 
input og resultater er beskrevet i flere detaljer i bilag D.  

Der er foretaget to sæt af beregninger: 

Vandløbsberegningerne er foretaget med udgangspunkt i en fordelingsmodel, der 
oprindeligt er udarbejdet af NIRAS med henblik på at fastlægge udlederkrav til 
dambrug i Skjern Å-systemet på en måde, der sandsynliggør, at miljøkvalitetskravene 
for miljøfremmede stoffer (samt regionplanretningslinjerne for klorid) kan overholdes 
alle steder i vandløbssystemet ved samtidig udledning i situationer med lav 
vandføring.  

Med henblik på at foretage en tilsvarende kumulativ vurdering i forhold til udledningen 
fra Arlas fælles renseanlæg, er fordelingsmodellen efterfølgende suppleret med alle 
kendte punktkilder i oplandet til Vorgod Å, herunder 9 kommunale renseanlæg samt 
Arlas to renseanlæg ved henholdsvis Nr. Vium Mejeri og Troldhede Mejeri. 
 
Der er ikke foretaget modelberegninger på hele Skjern Å-systemet, da tilsvarende 
beregninger af koncentrationsfordelingen i hele Skjern Å-systemet baseret på NIRAS’ 
fordelingsnøgle for dambrug sikrer, at miljøkvalitetskravene / regionplanretnings-
linjerne kan overholdes i hele Skjern Å-systemet, hvis bidraget ved udløbet fra 
Vorgod Å overholder de fastsatte krav.  

Nærfeltsberegningerne er foretaget med en nærfeltsmodel, der beskriver fortyndingen 
af spildevandet i området umiddelbart nedstrøms udledningen fra Arlas fælles 
renseanlæg, før spildevandet er fuldt opblandet i vandløbet. Denne beregningsmodel 
anvendes til at fastlægge, om der skal udlægges en blandingszone. 
Nærfeltsberegningerne inddrager bidraget ved worstcase fra opstrøms kilder. 
 

4.2.1 Resultater for Vorgod Å 

Miljøstyrelsens modelberegninger af koncentrationsfordelingen i Vorgod Å-systemet 
er vist i tabel 8 og 9 (model for vandløbsberegninger er benyttet, se ovenfor og bilag 
D).  
 
Da beregningerne er baseret på 1) samtidig udledning af 2) maksimale stofmængder 
fra 3) alle punktkilder på et tidpunkt med 4) meget lav vandføring i vandløbssystemet, 
er der meget lav sandsynlighed for, at de beregnede kumulerede koncentrationer vil 
forekomme i praksis. 
 
Resultaterne viser, at Arlas udledning af metaller og klorid kan rummes i både Vorgod 
Å og Skjern Å, uden at udledningen i sig selv eller i kumulation med de øvrige 
udledninger vil medføre vandløbskoncentrationer (uden for blandingszonen), der 
overstiger miljøkvalitetskravene hhv. Landsplandirektivets miljøkrav både for så vidt 
angår tilstands- og korttidskravene.  
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Tabel 8 Stofkoncentration i vandløbet ved højeste normaludledning (ansøgt tilstandsværdi)  fra Arla og maksimalt tilladte udledninger fra øvrige punktkilder, sammenholdt med de respektive miljøkvalitetskrav.  
De to første kolonner under hvert metal viser den resulterende fuldt opblandede koncentration i Vorgod Å ved udløbet fra Arla. I den første kolonne er den eneste kilde i vandløbet Arlas udledning i anden kolonne er Arla og alle opstrømskilder medtaget. 
Den sidste kolonne under hvert metal viser den højeste koncentration, der er fundet i Vorgod Å, den optræder enten umiddelbart nedstrøms udledningen fra Arla eller ca. 2,5 km nedstrøms Arlas udledning og er en konsekvens af alle opstrøms kilder. 
 

Gennemsnitsudledning 

Maksimal vandløbskoncentration ved medianminimumsva ndføring (Qmm) 

Bly Chrom Kobber Zink Klorid Kviksølv Cd
16

 Ni 

ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l ug/l ug/l 
Ansøgt udledning, 
tilstandskrav 2,0 1,5 4,0 21,5 580,0 0,25 0,050 8,6 

scenarie m 3 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag ex. 

andre kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste konc. 
nedstrøms 

Arla 

 Arlas bidrag 
ex. andre 

kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste konc. 
nedstrøms Arla 

 Arlas 
bidrag ex. 

andre kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

Arla 
godkendelse 
2011 + 
Spildevandsplan 
2010-12 

8230 0,10 0,17 0,17 0,08 0,18 0,18 0,20 0,70 0,92 1,1 4,3 4,3 29 66 88 0,013 0,016 0,016 0,0025 0,0053 0,0054 0,243 0,48 0,48 

MKK, tilstand 0,34 3,4 1 7,8 100 0,05 0,09 2,3 

 

 

Tabel 9 Stofkoncentration i vandløbet maksimaludledning fra Arla (ansøgt absolut værdi)  og maksimalt tilladte udledninger fra øvrige punktkilder, sammenholdt med de respektive miljøkvalitetskrav.  
De to første kolonner under hvert metal viser den resulterende fuldt opblandede koncentration i Vorgod Å ved udløbet fra Arla. I den første kolonne er den eneste kilde i vandløbet Arlas udledning i anden kolonne er Arla og alle opstrømskilder medtaget. 
Den sidste kolonne under hvert metal viser den højeste koncentration der er fundet i Vorgod Å, den optræder enten umiddelbart nedstrøms udledningen fra Arla eller ca. 2,5 km nedstrøms Arlas udledning og er en konsekvens af alle opstrøms kilder 

 

Maksimaludledning 

Maks. døgnkoncentration i vandløb ved medianminimum svandføring (Qmm) 

Bly Chrom Kobber Zink Klorid Kviksølv Cd Ni 

ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l ug/l ug/l 
Ansøgt udledning, 
absolutkrav 3,7 2,2 9,7 30,0 600,0 0,375 0,005 14,4 

scenarie m 3 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag ex. 

andre kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste konc. 
nedstrøms 

Arla 

 Arlas bidrag 
ex. andre 

kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste konc. 
nedstrøms Arla 

 Arlas 
bidrag ex. 

andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

Arla 
godkendelse 
2011 + 
Spildevandsplan 
2010-12 

8230 0,19 0,26 0,26 0,11 0,21 0,22 0,49 1,2 1,6 1,5 4,6 4,7 30 95 115 0,019 0,023 0,023 0,0025 0,0053 0,0054 0,73 0,78 0,79 

MKK, korttid 2,8 17 2 8,4 150 0,07 0,6 6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Bemærk at der ikke er søgt om udlederkrav for Cd, og at der ikke fastsættes udlederkrav for Cd. Der er ikke fundet Cd over detektionsgrænsen, som er lavere end MKK.  
Beregningerne i tabellen for Cd er medvirkende grundlag for vurderingen at der ikke er behov for fastsættelse af vilkår for Cd. 
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4.2.2 Resultater for nærfeltet 

Udledningen opblandes fuldstændig i vandløbsvandet, men det sker ikke momentant. 
Det betyder, at der i et område af vandløbet nær udløbet vil være højere 
koncentrationer af de udledte stoffer, end der er efter fuld opblanding. 
 
Resultaterne for hele Arlas udledning af tungmetaller og klorid (bilag D) viser, at der 
for stofferne kobber, klorid, zink, bly, nikkel og kviksølv er behov for en vis fortynding i 
vandløbet, førend den resulterende koncentration, dvs. udledningen i kumulation med 
andre kilder, er under miljøkvalitetskravet (og for klorid: at koncentrationen er under 
Landsplandirektivets grænseværdi). Der er således behov for udlæggelse af 
blandingszoner for de pågældende stoffer (se bilag D). 
 
De beregnede blandingszoners udstrækning (antal meter nedstrøms og på tværs af 
åen) er opsummeret i tabel 10. 
 
 

Tabel 10 Blandingszonernes udstrækning, målt i meter fra udledning og nedstrøms og meter på tværs fra bredden 
ud i åen ved maksimal udbredelse. Vorgod Å er fra udledningspunktet og nedstrøms mindst. 8 m bred. 

 
Nedstrøms (m) På tværs (m) 

Bly 
11 1,2 

Kobber 
14 0,8 

Zink 
7 0,8 

Klorid 
18 1,6 

Kviksølv 
6 0,8 

Nikkel 
2,5 0,4 

 
På baggrund af beregninger og konklusioner, der fremgår af bilag D, kan det 
sammenfattende konkluderes, at Arlas udledning af metaller og klorid vil kunne 
rummes i både Vorgod Å og Skjern Å, uden at udledningen i sig selv eller i 
kumulation med de øvrige udledere vil medføre koncentrationer af metaller, der 
overstiger miljøkvalitetskravene jf. bekendtgørelse nr. 1022 og Landsplansdirektivet 
(Ringkøbing Amts regionsplan 2005) uden for blandingszonen. Det vurderes 
endvidere, at blandingszonerne følger Naturstyrelsens retningslinjer for 
blandingszoner (se bilag D).  

 
Blandingszonerne strækker sig maksimalt 18 m nedstrøms udledningspunktet og 
dermed ikke ind over habitatområder, da det nærmeste er ca. 11 km nedstrøms. 
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Nærfeltsberegningerne for klorid er vist i figur 2 og 3. Udledningen fra det fælles 
renseanlæg vil i worstcase, uden at medregne andre kilders tilførsel af klorid til åen) 
medføre, at et mindre område på 6-8 m fra udløbet (se figur 2, det med rødt 
markerede område) vil være påvirket af koncentrationer højere end 100 mg/l. 
Beregninger (bilag D) viser, at kilder opstrøms i vandløbet i worstcase bidrager med 
en resulterende koncentration i vandløbet umiddelbart før Arlas udledning, på ca. 36 
mg/l. Det betyder, at udledningen i worstcase (i kumulation med andre kilder) vil 
medføre, at et område indtil godt 18 m nedstrøms udløbet og op til 1,6 m ud fra 
bredden (figur 3, det med rødt markerede område) vil være påvirket af 
koncentrationer højere end 100 mg/l. 
 

 
Figur 2 Kloridpåvirkning nedstrøms udledningspunkt som følge af hele 
renseanlæggets udledning af klorid ved worstcase, eksklusiv andre kilder  (Arlas 
udledning 580 mg/l, i forvejen forekommende koncentration: 36 mg/l). 
 
 

 
Figur 3 Kloridpåvirkning nedstrøms udledningspunkt som følge af hele 
renseanlæggets udledning af klorid ved worstcase, inklusiv andre kilder  (Arlas 
udledning 580 mg/l, i forvejen forekommende koncentration: 36 mg/l). 
 
Længere nedstrøms i vandløbssystemet medfører andre udledninger, at den højeste 
koncentration i vandløbet efter opblanding bliver ca. 88 mg/l. Ved disse udledninger 
vil der være en blandingszone som de, der her ovenfor er skitseret. Udledningen i 
kumulation med andre udledninger medfører ikke overskridelse af grænseværdien på 
100 mg/l jf. Landsplansdirektivet (Ringkøbing Amts Regionplan 2005) på noget sted i 
vandløbene.  

Afstand

fra bredden Afstand nedstrøms udledningen (m)

(m) 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 50
150 0 ,4 0 242 187 138 114 100 90 82 76 71 67 64 61 58 56 54 52 51 49 48 47 46 44 43 43 42 41

0 ,8 0 142 142 121 105 93 85 78 73 69 65 62 60 57 55 53 51 50 49 47 46 45 44 43 42 41 41

1,2 0 56 91 96 90 83 78 73 69 65 62 60 57 55 53 52 50 49 47 46 45 44 43 42 41 41 40

1,6 0 15 48 70 73 71 68 66 63 60 58 56 54 52 51 49 48 47 46 44 44 43 42 41 40 40 39

100-150 2 ,0 0 4 22 47 56 58 58 57 56 54 53 52 50 49 48 46 45 44 43 43 42 41 40 40 39 38 38

2 ,4 0 0 8 29 40 45 48 49 49 48 47 47 46 45 44 43 43 42 41 40 40 39 39 38 37 37 37

2 ,8 0 0 2 16 27 34 38 40 41 42 42 42 41 41 40 40 39 39 38 38 37 37 37 36 36 35 35

3 ,2 0 0 0 8 17 24 29 32 34 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 34 34 34 34 33

80-100 3 ,6 0 0 0 4 10 16 21 25 27 29 30 31 32 32 32 33 33 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32

4 ,0 0 0 0 2 6 11 15 19 21 23 25 26 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4 ,4 0 0 0 0 3 7 10 14 16 19 20 22 23 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28

4 ,8 0 0 0 0 2 4 7 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 26 26 26 26 27

50-80 5,2 0 0 0 0 0 2 4 7 9 11 13 14 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 24 24 25 25

5,6 0 0 0 0 0 0 3 4 6 8 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 23 23 24

6 ,0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21 22 22

6 ,4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 21

30-50 6 ,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21

7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20

7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19

8 ,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19

koncentrati
on i åen

Afstand

f ra bredden Afstand nedst røms udledningen (m)

(m) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
150 0 ,4 0 319 269 216 188 169 156 146 139 132 127 123 119 115 112 110 107 105 103 101 99 98 96 95 94 92 91

0 ,8 0 142 173 174 163 152 144 137 131 126 122 118 115 112 109 107 105 103 101 99 98 96 95 94 92 91 90

1,2 0 38 90 124 130 129 126 123 120 117 114 111 109 106 104 102 101 99 97 96 95 93 92 91 90 89 88

1,6 0 36 51 83 98 104 106 106 106 105 103 102 101 99 98 97 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 86

100-150 2 ,0 0 47 40 57 72 81 87 90 91 92 92 92 92 91 91 90 89 89 88 87 86 86 85 84 84 83 83

2 ,4 0 36 36 44 55 64 70 75 78 80 81 82 83 83 83 83 83 82 82 82 81 81 81 80 80 79 79

2 ,8 0 36 36 38 44 51 57 62 66 69 71 72 74 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75

3 ,2 0 39 36 36 39 44 48 53 56 59 62 64 65 67 68 69 69 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71

80-100 3 ,6 0 42 36 36 36 40 43 46 49 52 54 56 58 60 61 62 63 64 65 65 66 66 66 67 67 67 67

4 ,0 0 36 36 36 36 37 39 42 44 46 49 51 52 54 55 57 58 59 59 60 61 61 62 62 63 63 63

4 ,4 0 36 36 36 36 36 38 39 41 42 44 46 48 49 50 52 53 54 55 56 56 57 58 58 59 59 59

4 ,8 0 40 36 36 36 36 36 37 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56

50-80 5,2 0 39 36 36 36 36 36 36 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 52 53

5,6 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 50

6 ,0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48

6 ,4 0 40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 44 45 46

30-50 6 ,8 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 44 44

7,2 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43

7,6 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 39 40 40 41 41 42 42

8 ,0 0 40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42

koncent rat i
on i åen
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4.2.3 Nyt vilkår for udledning af metaller 

For at fastholde virksomhedens udledning på det niveau, der ligger til grund for 
nærværende behandling, der er foretaget efter VVM- og habitatbekendtgørelsen, og 
hvor det sikres, at miljøkvalitetskravene til stadighed kan overholdes, fastsættes der 
vilkår for den maksimale koncentration af opløste metaller i det rensede spildevand. 
 
Det betyder, at den gældende miljøgodkendelse for Arlas spildevandsrenseanlæg i 
Nr. Vium af 6. december 2011 (j. nr. MST-1270-000394) suppleres med følgende 
vilkår (tillægsgodkendelse for Nr. Vium Mejeri af 28. oktober 2013):  
 
VILKÅR FOR UDLEDNING  AF METALLER  

PARA-
METER 

KRAV-
VÆRDI 

KONTROLREGEL  

  Kontroltype  Analysemetode 1)  Detektions -
grænse 

Analyse -
frekvens 

Bly 
2,0 µg/l Tilstand 

M013 1µg/l 12/år 
3,7 µg/l Absolut 

Krom 
1,5 µg/l Tilstand 

M013 1 µg/l 4/år 
2,2 µg/l Absolut 

Kobber 
4,0 µg/l Tilstand 

M013 1 µg/l 12/år 
9,7 µg/l Absolut 

Zink 
21,5 µg/l Tilstand 

M013 5 µg/l 12/år 
30,0 µg/l Absolut 

Kviksølv 
0,25 µg/l Tilstand 

M020  4/år 
0,375 µg/l Absolut 

Nikkel  
8,6 µg/l Tilstand 

M013  4/år 
14,4 µg/l Absolut 

1) Analysemetoden henviser til referencelaboratoriets metodeblade. Der skal vælges et laboratorium 
eller  
en metode, der kan overholde den detektionsgrænse, der fremgår af skemaet. 
2) For stoffer, hvor der ikke er angivet analysemetode, skal minimumskravene angivet i bekendtgørelse 
om kvalitetskrav til miljømålinger17 overholdes.  

 
  Ved kontroltype forstås: 
 
  Absolut: Kravværdien må ikke på noget tidspunkt overskrides. 
 
  Tilstand: Kontrol med overholdelse af kravværdien beregnes ud fra målte koncentrationer. 

Jf. DS 2399 ”Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata”. 
 
 

                                                
17 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger 
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4.2.4 Nyt vilkår for udledning af klorid 

For at fastholde virksomhedens udledning på det niveau, der ligger til grund og er 
forudsat i nærværende behandling efter VVM- og habitatbekendtgørelsen, og som 
sikrer, at Landsplandirektivets grænseværdier til stadighed kan overholdes, 
fastsættes der vilkår for den maksimale koncentration af klorid i det rensede 
spildevand. 
 
Det betyder, at den gældende miljøgodkendelse for Arlas spildevandsrenseanlæg i 
Nr. Vium af 6. december 2011 (j.nr. MST-1270-00394) suppleres med følgende vilkår 
om udlederkrav for klorid (tillægsgodkendelse for Nr. Vium Mejeri af 28. oktober 
2013): 
 
 

NYE VILKÅR:  

PARA-
METER 

KRAV-
VÆRDI 

KONTROLREGEL  

  Kontroltype  Analysemetode 1)  Detektions -
grænse 

Analyse -
frekvens 

Klorid 
600 mg/l Absolut 

2) 1,5 mg/l 12/år 
580 mg/l Transport 

1) Analysemetoden henviser til referencelaboratoriets metodeblade. Der skal vælges et laboratorium 
eller  
en metode, der kan overholde den detektionsgrænse, der fremgår af skemaet. 
2) For stoffer, hvor der ikke er angivet analysemetode, skal minimumskravene angivet i bekendtgørelse 
om kvalitetskrav til miljømålinger18 overholdes.  

 
  Ved kontroltype forstås: 
 
  Absolut: Kravværdien må ikke på noget tidspunkt overskrides. 
 
  Tilstand: Kontrol med overholdelse af kravværdien beregnes ud fra målte koncentrationer. 

Jf. DS 2399 ”Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 PROJEKTET I FORHOLD TIL ØVRIGE ADMINISTRATIVE RET NINGSLINJER 

Udkast til vandplaner 
Udkast til vandplanerne er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven, der er en 
udmøntning af bestemmelserne i EU’s Vandrammedirektiv. Vandplanerne skal sikre, 
at vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster i udgangspunktet opfylder 

                                                
18 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til 
miljømålinger 
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miljømålet ”god tilstand” inden udgangen af 2015. Endvidere skal det sikres, at 
eventuelle forringelser af tilstanden for vandområderne forebygges.  
Planerne er i offentlig høring og det er derfor udelukkende baggrundsdata fra 
planerne, der kan indgå i vurderinger. Indtil vandplanerne er endeligt vedtaget er det 
således Vandrammedirektivet og målene for vandforekomster i de tidligere 
amtsregionplaner, som i forbindelse med strukturreformen fik retsvirkninger som 
landsplandirektiver, der er gældende. Dog kan de faktiske oplysninger i vandplanerne 
anvendes i samme grad som før vandplanernes endelige vedtagelse. 
 
Natura 2000-planerne er koordinerede med vandplanen. Alle de berørte Natura 2000-
områder ligger indenfor Hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Det betyder at 
indsatser for søer, vandløb og marine områder delvis er fastlagt i medfør af Vandplan 
for hovedopland 1.8. For eksempel regulerer vandplanen tilførsel af næringsstoffer 
(ikke kvælstofdeposition) og miljøfremmede stoffer, sikring af gode fysiske forhold og 
kontinuitet i vandløb, samt slusepraksis (vandstand og saltholdighed) i Ringkøbing 
Fjord. 
 
Der er løbende i sagsbehandlingen brugt fakta fra udkast til vandplaner, som det 
fremgår af sagens dokumenter. 
 
Landsplansdirektiv/Ringkøbing Amts regionplan 2005 
Da vandplanerne ikke er endeligt vedtaget, gælder målsætningerne i landsplan-
direktiv/Ringkøbing Amts regionplan 2005.  
Det har særligt været grænseværdien for klorid på 100 mg/l, som har været relevant i 
nærværende sag. Der er foretaget beregninger og vurderinger i bilag D og E, hvoraf 
fremgår, at denne grænseværdi er overholdt.  
 
Samlet vurdering 
Med fastsættelse af vilkår som angivet ovenfor i afsnit 4 for det rensede spildevands 
indhold af metaller og klorid imødekommes både de hensyn, der skal varetages efter 
målsætninger i Landsplandirektivet (Regionplan 2005 for Ringkøbing Amt), 
vandrammedirektivet og miljøkvalitetskravene for de pågældende stoffer.  
 
Det forudsættes i vandplanernes basisanalyse og den konkrete sagsbehandling, at 
udledning af renset industrispildevand reguleres i udledningstilladelser, og 
spildevandet renses i velfungerende renseanlæg, som generelt overholder kravene. 
Ved nye tilladelser er virksomheden omfattet af Vandmiljøplanens krav om at 
nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor ved anvendelse af bedst tilgængelig 
teknik (BAT). Det vurderes, at Arlas fællesrenseanlæg og det pågældende projekt, 
der omfatter en reduktion i udledningen af næringsstoffer lever op til disse 
forudsætninger. 
 

 
 

6 VURDERINGER EFTER HABITATBEKENDTGØRELSEN   

Projektet er i sig selv og i kumulation med andre planer og projekter vurderet i forhold 
til habitatbekendtgørelsen, jævnfør habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 7, 
nr. 6. Vurderingerne er foretaget i bilag E. 
 
Følgende potentielle påvirkninger er vurderet: 
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Kvælstof: Det konkrete projekt medfører en reduktion af den tilladte udledning af 
kvælstof fra det fælles renseanlæg. Reduktionen af den tilladte udledning af kvælstof 
til de relevante Natura 2000 områder kan ikke i sig selv eller i sammenhæng med 
andre planer og projekter påvirke Natura 2000-områderne væsentligt.  
 
Fosfor: Det konkrete projekt medfører en reduktion i den tilladte udledning af fosfor. 
Reduktionen af den tilladte udledning af fosfor til de relevante Natura 2000 områder 
kan ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter påvirke Natura 
2000-områderne væsentligt. 
 
BI5: Det konkrete projekt medfører en reduktion i den tilladte udledning af BI5 
Reduktionen af den tilladte udledning af B15 til de relevante Natura 2000 områder 
kan ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter påvirke Natura 
2000-områderne væsentligt 
 
COD: Det konkrete projekt medfører en reduktion i den tilladte udledning af COD 
Reduktionen af den tilladte udledning af COD til de relevante Natura 2000 områder 
kan ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter påvirke Natura 
2000-områderne væsentligt. 
 
Tungmetaller: Projektets udledning af miljøfremmede stoffer vurderes ikke at påvirke 
Natura 2000-områderne væsentligt, da de beregnede koncentrationer af tungmetaller 
alle overholder miljøkvalitetskravene i bekendtgørelsen nr. 1022 efter blandingszonen 
i Vorgod Å.  
 
Miljøstyrelsens vurdering i forhold til tungmetaller begrundes særligt i, at 
Miljøstyrelsen har modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen, som angiver, at 
Miljøstyrelsen i den konkrete genbehandling af 2011-sagen kan lægge til grund, at 
der ikke er behov for, at skærpe krav til udledningen af miljøfremmede stoffer af 
habitathensyn. Med andre ord kan Miljøstyrelsen i genbehandlingen af sagen lægge 
til grund, at hvis vandkvalitetskravene i bekendtgørelse nr. 1022 overholdes, vil det i 
den konkrete sag kunne udelukkes, at udledningen af miljøfremmede stoffer kan 
medføre en væsentlig skade på habitatområderne H 61 og H 62. Naturstyrelsen har 
med sit kendskab til områderne, herunder gennem NOVANA-programmet og øvrige 
tilsyn, ikke fået kendskab til, at der skulle være arter i områderne, som er særligt 
følsomme i den forstand, at de kan blive påvirket af koncentrationer, som ligger under 
miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022. 
 
Klorid: Udledning af klorid vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områderne 
væsentligt, da udledningen i kumulation med andre udledninger ikke medfører 
overskridelse af grænseværdien på 100mg/l jf. Landsplansdirektivet (Ringkøbing 
Amts Regionplan 2005) uden for en begrænset blandingszone. For uddybning 
henvises til kapitel 4 i Genbehandlingsdokumentet og bilag D. 
 
Miljøstyrelsens vurdering i forhold til klorid begrundes særligt i at Miljøstyrelsen har 
modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen, som har svaret følgende den 24. oktober 
2013 i forhold til grænseværdien for klorid på 100 mg/l i landsplandirektiv/Ringkøbing 
Amts Regionsplan 2005. 
 
”Naturstyrelsen har ikke kendskab til faktuelle oplysninger eller faglig viden, der kan 
begrunde en skærpelse og har derfor vurderet, at der ikke er behov for at skærpe 
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kravene.  Naturstyrelsen har ikke kendskab til, at der er arter i området, der kan blive 
påvirket af koncentrationer under kravværdien for klorid på 100 mg/l. Projektets 
påvirkning af Vorgod Å med en kloridkoncentration på over 100 mg/l (inkl. øvrige 
kilder opstrøms Arla) ligger inden for 25 m fra udledningspunktet. Dette område er 
ikke en del af et habitatområde. Naturstyrelsen vurderer, at projektets kloridudledning 
ikke påvirker nærmeste Natura 2000-område, der ligger nedstrøms projektområdet 
(Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å), da påvirkningen her vil være under 100 mg/l.  
Naturstyrelsen vurderer, at projektets kloridudledning ikke påvirker bilag IV-arter, da 
de ikke findes inden for dette område.”  
 
Det kan således sammenfattende konkluderes, at det på baggrund af objektive 
kriterier kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 områder jf. 
habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.  
 
For at sikre, at forudsætningerne for habitatvurderingen, bekendtgørelse nr. 1022 og 
landsplansdirektivet/Ringkøbing Amts regionsplan 2005 kan overholdes fastsættes 
der vilkår for udledningen af tungmetaller og klorid. Vilkårene er beskrevet i kapitel 4 
og fastsat i tillægsgodkendelse til Nr. Vium Mejeri af 28. oktober 2013. 
 
 
 

7 BILAG IV-ARTER OG ARTER PÅ UDPEGNINGSGRUNDLAGET 

Der er en række arter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV – de såkaldte bilag 
IV arter – som potentielt kan blive påvirket af projektet. Følgende bilag IV arter er 
vurderet: Odder, Grøn Kølleguldsmed og Vandranke. Derudover er der foretaget en 
vurdering af Laks og bæk- og flodlampret, som findes på udpegningsgrundlaget for 
habitatområderne Skjern Å og Ringkøbing Fjord. Vurderingerne findes i bilag E. 
 
Projektet vurderes ikke, at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder 
i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter eller ødelægge de plantearter, 
som er optaget i habitatdirektivets bilag IV i alle livsstadier jf. habitatbekendtgørelsens 
§ 11. 
 
Herud over vurderes projektets udledning af klorid ikke at ville udgøre en spærring ift. 
vandrende fiskearter på udpegningsgrundlaget. 
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8 BILAG 

Bilag A: VVM screeningsskema 
 
Bilag B: Kortbilag 
 
Bilag C: Dimensionering og stofudledning   
 
Bilag D : Kumulativ vurdering af udledning af tungmetaller og klorid 
 
Bilag E:  Vurdering af projektet jf. habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 og § 11 
 
Bilag F:  Miljøtilstanden i Vorgod Å 
 
Bilag G:  Termisk påvirkning af Vorgod Å  
 
 



       

Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt)    
Dato: 28.10.2013 
Sagsbehandler: ANBHE 
J.nr. MST-1272-01387 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger  Tekst  

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Projektet omfatter sammenlægning af spildevandsrensning for de tre driftssteder Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri på fælles 
renseanlæg. Det fælles renseanlæg er en udbygning og ændring af de eksisterende renseanlæg på Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri. 
Renseanlæggene kobles og udbygges bl.a. med to nye procestanke, bedre styrings- og overvågningsudstyr samt mere rationel udnyttelse af 
eksisterende slamhåndtering og sikkerhedsbassiner. Spildevandet udledes uændret gennem den afskærende ledning i samme punkt som 
tidligere i Vorgod Å. 
 

I forbindelse med sammenlægning øges spildevandsmængden fra 7000 m3/d (totalt for de tre separate spildevandsanlæg på Arinco, 

Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri) til 8230 m3/d, og grænseværdier for spildevandets tilladte indhold af næringsstoffer, organisk stof og 

suspenderet stof reduceres. 

 

Det fremgår af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 29. maj 2013, som hjemviser VVM-afgørelsen af 6. december 2011 til fornyet 

behandling, at nævnet har den opfattelse, at anlægget er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 1, pkt. 13, idet anlægget har en kapacitet til 

at behandle spildevand med en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter (som defineret i direktiv 91/271/EØF, artikel 2, nr. 66). I den 

konkrete sag finder nævnet dog ikke, at Miljøstyrelsens afgørelse efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2 fører til ugyldighed, idet Ringkøbing 

Amts afgørelse om ikke VVM-pligt oprindelig blev meddelt i 2006, hvor afgørelsen blev annonceret, men ikke påklaget. Dermed foreligger der 

et indrettelseshensyn hos godkendelseshaveren. 

 

Genbehandlingen af habitatvurderingen kræver, at der træffes en reel afgørelse. Da nævnet ikke har hjemvist miljøgodkendelsen af 6. 

december 2011 til fornyet behandling, men alene VVM-screeningen med tilhørende habitatvurdering, og idet der skal tages ovennævnte 

indrettelseshensyn, finder MST, at det rette vil være at foretage en VVM-screening af det konkrete projekt, der ligger til grund for 2011-

miljøgodkendelsen efter VVM-bekendtgørelsen BEK 1510 af 15.dec. 2010 bilag 2 pkt. 14. Med andre ord, denne myndighedsproces omfatter 

en reparation i forhold til utilstrækkelig behandling efter VVM- og habitatbekendtgørelsen, jf. NKMN-afgørelse af 29. maj 2013 j. nr. NMK-34-

00143. 

Navn og adresse på bygherre Arla Foods AmbA, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Alan Rasmussen, driftsleder på renseanlægget telefon 96944865 

I forbindelse med godkendelsen af renseanlægget skal Helle Nielsen EHS Engineer, Arla Foods, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, tlf.nr. 89 38 14 

96, hlnis@arlafoods.com kontaktes 

Projektets placering Arla Foods AmbA Nr. Vium Mejeri, Sønderupvej 24, 6920 Videbæk, Matrikel nr.:1 ad, 1 n, 1 ax, Sønderup Gdr. Nr. Vium 

CVR:25 31 37 63 P. nr.: 1.003.024.571 

Projektet berører følgende kommuner Ringkøbing-Skjern Kommune 

 
Oversigtskort i målestok  
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Kortbilag i målestok Som ovenfor. 

Forholdet til VVM reglerne   Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 

   X Anlægget er omfattet af bilag 1 pkt. 13, men genbehandlingen foretages efter bilag 2 pkt. 

14 jævnfør det indrettelseshensyn, som er angivet  ovenfor.  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 
 

 X   Se ovenfor 

 Ikke 
relevant  

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst  

Anlæggets karakteristika:       

1. Arealbehovet i ha: 
 

X    Sammenlægningen og udvidelsen af Nr. Vium Mejeris og Danmarks Proteins renseanlæg 

er sket indenfor de geografiske rammer af de eksisterende anlæg og indenfor eksisterende 

matrikel og hegns linje. 

2. Er der andre ejere end Bygherre?: 

 

   X Nej 

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Anlægget er bygget og taget i brug og er en sammenlægning og udvidelse af de 

eksisterede anlæg på Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri. Renseanlægget består af en 

række bygninger, bygværker og bassiner. 

Bygningerne er ét-etagers byggeri holdt  i neutrale farver. Bygningshøjden på de nye 

bygninger er ikke væsentligt over de hidtidige bygningshøjder på renseanlægget. Tanke for 

spildevand har en højde på max 3 meter over terræn. Der er i lighed med de hidtidige 

anlæg, etableret tekniske installationer med større højde såsom kemikaliesiloer, sandfiltre 

m.v. 

Bassinerne består af de eksisterende bassiner på de to renseanlæg for Nr. Vium Mejeri og 

Danmark Protein, og er blevet suppleret med nye procestanke og efterklaringstanke. Nye 

anlægsdele er blevet placeret mellem de to eksisterende renseanlæg for Nr. Vium Mejeri 

og Danmark Protein. Anlægsdelene er besigtiget og er i vid udstrækning skærmet af 

naturlige volde omkring dele af matriklen. 
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4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

     

Bygningshøjde se pkt. 3 

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

    Renseanlæg til rensning af processpildevand og i mindre omfang overfladevand fra Nr, 

Vium Mejeri, Danmark Protein og Arinco. 

Råstoffer er urenset spildevand. 

Færdigt produkt er renset spildevand, som udledes til Vorgod Å. Der er i projektet en 

maksimal udledning på 8230 m3/dg. 

 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlæggets behov for råstoffer – type og mængde: 
 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

X    Sammenlægningen af de tre anlæg og udvidelsen er gennemført og taget i brug. 

Forbrug af stoffer til rensningsprocesser i renseanlægget. Herunder el, polymer til 

slamafvanding  og fældningskemikalie. 

Forbrug i 2009: 

314.280 kg jernchlorid. 

55.740 kg polymer. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

X    Sammenlægningen af de tre anlæg og udvidelsen er gennemført og taget i brug.  

Det er et spildevandsrenseanlæg. Der indgår ikke rent vand i processen. Rentvands-

forbrug til rengøring er minimalt og vurderes uden betydning. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

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

    Der fremkommer ikke farligt affald. 
 
Der genereres affald i form af slam fra renseanlægget. Slammet afhændes til jordbrug eller 
biogasanlæg. Mængderne med mere fremgår af Genbehandlingsdokumentet kapitel  5  
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      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

 
Spildevandmængde: max 8230 m3/døgn. 

 
  

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

   X   
Slam fra spildevandsrenseanlægget tilføres fra 2013 til et biogasfællesanlæg, der er 
behandlet efter VVM -og Habitatbekendtgørelsen og miljøgodkendt til håndtering af blandt 
andet slam fra spildevandsrensningsanlæg.  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Renseanlæggets støjkilder er en del af det samlede støjbillede fra Nr. Vium Mejeri. 
Støjkilder fra renseanlægget omfatter mobile og faste støjkilder. Projektet medfører ikke 
støj ud over de vejledende støjgrænser. 
 
De mobile kilder er trafik til renseanlægget for afhentning af slam m.v. samt indlevering af 
kemikalier til renseanlægget. Trafikken vil primært ske i dagtimerne på hverdage, og ventes 
ikke ændret i forhold til i dag. Tilkørselsvejen til renseanlægget vil fortsat være 
Egeris Møllevej. 
 
Faste støjkilder omfatter diverse spildevandspumper, omrører m.v. der bruges til 
transport og rensning af spildevand og slam på renseanlægget. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener: 
 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Indpumpning og udligningstanke er udført på en måde, som sikrer, at renseanlægget ikke 
giver anledning til væsentlige lugtgener for naboer. 
 
Renseanlægget er baseret på bundbeluftning, der giver færre aerosoler til luften, hvorfor 
lugtemissionen fra tankene forventes mindsket i forhold til tidligere, hvor de tre separate 
renseanlæg for Arinco, Danmark Protein og Nr. Vium brugte en blanding af 
overfladebeluftning og bundbeluftning af spildevandstanke. 
 
Der er foretaget en vurdering af risikoen for udvikling af svovlbrinte under overpumpning af 
spildevandet fra ARINCO til Nr. Vium Mejeri – ca. 4,5 km, og der vil blive foretaget de 
fornødne foranstaltninger til imødegåelse heraf i form af fældning, iltning, nitratdosering 
eller lignende. 
 
Ved besigtigelse af anlægget var der ikke lugt fra renseanlægget 

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  

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

   X  

Anlæggets placering  
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  

   X  

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

   X  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  
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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 Renseanlægget er blevet etableret på en sådan måde at det ikke medfører risiko for 
Forurening af jord og grundvand. Ved genanvendelse af de eksisterende laguneanlæg 
fortsættes det eksisterende kontrolprogram, der omfatter et drænsystem mellem de to 
bundmembraner, som er tilsluttet en inspektionsbrønd, hvori der er monteret en mekanisk 
vandstandsmåler. 
Der er et mindre indendørs oplag af kemikalier, specielt af polymer til slamafvanding. 
Herudover oplagres jernsalte, aluminiumssalte og lignende i lukkede tanke 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X Se punkt 30 og 31 
 

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 Forholdet er uddybet  i dokumentet for genbehandling af anlægget efter 
habitatbekendtgørelsen. 

 
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 Det konkrete projekt, der skal vurderes efter habitatbekendtgørelsen omfatter:  
• sammenlægning af spildevandsrensningen for de tre driftssteder Arinco, 

Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri på fælles renseanlæg, der levede op til BAT 
for renseanlæg i 2006 

• forøgelse af udledningen af renset spildevand på 1230 m3/døgn, et væsentlig 
lavere tilladt indhold af næringsstoffer og en uændret koncentration af 
tungmetaller og klorid, ift. det, der er godkendt før 2006 

 
Vurderingen efter habitatregler fremgår af vedlagte genbehandlingsdokument samt dette 
dokuments bilag E. Konklusionen i forhold til habitatbekendtgørelsens regler er, at projektet 
ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke habitatområder 
væsentligt jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.  Det ansøgte vurderes endvidere ikke at 
ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for bilag IV-arter eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV i 
alle livsstadier jf. habitatbekendtgørelsens § 11. 
 
. 
Se bilag E i dette dokument. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

     Se bilag E i dette dokument 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

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

   X Syd for renseanlægget er registreret en gravhøj med en beskyttelseslinje på 100 meter. 
Det tidligere Danmark Protein renseanlæg var placeret delvist indenfor beskyttelseslinjen. 
De nye arealer, som er inddraget til det fælles renseanlæg, er placeret udenfor 
beskyttelseslinjen. 

    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 Der er flere andre kilder, som udleder spildevand til å-systemet Vorgod Å med slutrecipient 
i Ringkøbing Fjord. Her kan nævnes; Videbæk renseanlæg, dambrug, Arla Foods AmbA 
Troldhede Mejeri, Arla Foods AmbA Arinco (køle- og kondensatspildevand), Skjern 
Papirfabrik og muligvis andre. 
Sammenlægningen af rensningen af spildevand fra de tre mejerier på et anlæg ændrer ikke 
på eventuelle kumulative forhold i området. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

X     

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

   X Den forventede miljøpåvirkning forventes ikke at række ud over Miljøstyrelsens område. 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
      Eller samlet: 

   X  

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 Påvirkning af miljøet er ikke varig. En eventuel påvirkning ophører, hvis aktiviteten ophører. 
 
Renseanlægget vil være i døgndrift hele året, og må derfor betegnes som hyppig. 
 
Udledningen fra renseanlægget må betegnes for reversibel. Påvirkningen ophører hvis 
aktiviteten ophører. 
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Konklusion  
 

     

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

    Miljøstyrelsen konkluderer, at den gennemførte sammenlægning og udbygning af Nr. Vium 
Mejeris og Danmark Proteins renseanlæg og samtidig afvikling af Arincos renseanlæg samt 
en mindre øget udledning af spildevand, ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Der er således ikke behov for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 
 

 
 
 
Dato:_28. oktober 2013__________________________ Sagsbehandler:_Anne Bjorte Helgren__________________________________________ 



Bilag B 

Kortbilag 
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Bilag C 
 

Dimensionering og stofudledning  
 
 
Dette notat beskriver og sammenligner udledningen fra de tre mejerier før 
og efter etablering af det fælles renseanlæg, den godkendte udledning, ud-
sving i koncentration i det udledte for enkeltår mv. 
 
Notatet svarer til Bilag A – teknisk notat Teknisk notat - Dimensionering og 
stofudledning fra afgørelse om ikke VVM-pligt af 6. december 2011, og ad-
skiller sig kun fra det gamle dokument ved at specificere hvor stor en på-
virkning, der kommer som følge af udvidelsen af anlægget. Dette er gjort i 
det sidste afsnit, nr. C.5, som er eneste tilføjelse til dokumentet. Der er des-
uden rettet 2 regnefejl i afsnit C.4. 
 

C.1. Dimensionering 
Anlægget i Nr. Vium blev ved godkendelsesbehandlingen i maj 2006 di-
mensioneret til at modtage spildevand svarende til 195.000 PE (BOD). De 
offentlige renseanlæg, der i dimensioneringsgrundlag ligger tættest på i 
størrelse, er Marselisborg Renseanlæg (Aarhus), som er dimensioneret til 
220.000 PE, samt Herning Renseanlæg, der er dimensioneret til 175.0001 
PE. 
 
Dimensioneringen er maj 2006 angivet til at være baseret på en 33 % over-
kapacitet i forhold til de tre produktionsenheders belastning på etablerings-
tidspunktet i 20062. 
 
Anlægget er godkendt til at udlede maksimalt 8230 m3/døgn, svarende til en 
17,5 % forøgelse i forhold til de tidligere godkendelser på sammenlagt mak-
simalt 7000 m3/døgn. Krav til koncentrationer af stof i det udledte er uæn-
drede. Det betyder, at der blev godkendt en forøgelse af udledt stofmængde 
på 17,5 %. 
 

C.2. Koncentration i udledningen 
Tabel 1 og Figur 1 viser udviklingen i koncentrationen af de vigtigste spil-
devandsparametre i udledningen fra de tre mejerier og nu det fælles rense-
anlæg i perioden 2005-10. Data i figurer og tabeller her og i det følgende 
stammer fra akkrediterede målinger fra egenkontrolprogram på virksomhe-
der (2005 og 2006) og fælles renseanlæg (2008-2010). Tal fra 2007 er ikke 
taget med i betragtningerne her, idet der dette år blev udledt både fra det 
nye fælles renseanlæg og fra de tidligere renseanlæg, og tallene fra dette år 

                                                 
1 By- og Landskabsstyrelsens rapport ” punktkilder 2009, bilag 1.7 a 
www.naturstyrelsen.dk /NR/rdonlyres/10B91A8A-3937-4AB8-A246-
12F0DB5C2126/119653/punktkilder20091.pdf 
2 S. 4 i godkendelsen af 2006 
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derfor ikke vil bidrage til at illustrere udviklingen fra før til efter etablering af 
det ansøgte. 
 
Tabel 1: Vandføringsvægtet koncentration i det udledte spildevand. 
Tal for 2005 og 2006 vandføringsvægtet for de 3 gamle renseanlæg. 
Alle tal er afbildet i Figur 1. 

 BI5 mod COD Total-N  Total-P  flow 
 mg/l mg/l mg/l mg/l Mio m3/år 

2005 3,7 26,8 2,5 0,33 1,68 
2006 2,4 22,4 4,8 0,40 1,76 

      
2008 1,5 18,4 6,2 0,23 2,08 
2009 2,2 21,5 2,6 0,36 1,96 
2010 2,3 22,7 3,4 0,45 2,24 

 

 
Dataene (Tabel 1 og Figur 1) viser ingen korrelation mellem koncentratio-
ner og flowet af spildevand gennem renseanlægget. 
 
Figur 2 A og 2 B viser en grafisk fremstilling af alle analyseresultaterne for 
henholdsvis perioden før og efter 2007. 
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90 % af alle målinger ligger inden for spændet af de tynde pinde, mens 50 
% af alle målinger ligger inden for spændet af den brede barre. Medianen er 
angivet som en vandret linje midt i den brede barre. 
 
Stabilitet 
Før etableringen af det nye renseanlæg var der store forskelle i udløbskon-
centrationerne af næringsstoffer og organisk stof mellem de tre renseanlæg 
og på de enkelte anlæg. Det fælles anlæg har betydet en mere ensartet 
koncentration i udledningen. 
 
Ved sammenligning af Figur 2 A og 2 B ses det, at koncentrationerne i det 
udledte ligger tættere på en fælles median for det nye renseanlæg end for 
de gamle. Det kan ses ud fra, at 5 %, 25 %, 75 % og 95 % fraktilerne ligger 
tættere på medianen på graferne for det nye renseanlæg end på graferne 
for de gamle renseanlæg. Det gælder for alle parametre, undtagen total-N i 
2008 (se under kvælstof). 
 
Fosfor 
Medianen i P-målingerne af koncentration fra de gamle anlæg på Danmark 
Protein og Nr. Vium Mejeri ligger for alle måleår under 0,4 mg/l, men spred-
ningen er højere end på det nye anlæg. 
 
Den gennemsnitlige koncentration af fosfor (P) i det udledte spildevand var i 
perioden 2005-06 0,37 mg/l, mens den efter etableringen af det fælles ren-
seanlæg var 0,35 mg/l. Tallene for perioden 2008-10 dækker over meget 
store variationer mellem årene og en stigning fra 2008 til 2010. I 2008 var 
koncentrationen af P i det udledte spildevand 0,23 mg/l, i 2009 var den 0,36 
mg/l og i 2010 var den 0,45 mg/l. Medianen af alle de årlige prøver er mere 
end fordoblet fra 2008 til 2010, og halvdelen af alle prøver i 2010 har højere 
værdier end den næsthøjest måling i 2008. 
 
Der er sket en stigning i den samlede udledning pr. år fra 626 kg i gennem-
snit for 2005-06 og 735 kg i gennemsnit for perioden 2008-10. 
 
Total-N 
Før etableringen af det nye renseanlæg var der store variationer i koncen-
trationen af kvælstof (N) i det udledte spildevand fra det enkelte anlæg og 
mellem anlæggene. På det nye renseanlæg har der, bortset fra det første 
år, 2008, været en lav og stabil koncentration i det udledte. I 2008 var der i 
flere enkelttilfælde og længere perioder markant forhøjede koncentrationer i 
det udledte. I perioden 2005-06 var den gennemsnitlige udløbskoncentrati-
on 3,7 mg/l, i perioden 2009-10 var den 3 mg/l. Den totale udledte stof-
mængde er på samme niveau i perioden 2005-06 og 2008-2010, idet den 
øgede vandføring modvirker faldet i koncentration. 
 
Iltforbrugende stof, BI5 og COD 
Koncentrationen af iltforbrugende stof fra de gamle anlæg var meget for-
skellig på de 3 virksomheder. Der er forholdsvist høje og svingende værdier 
på ARINCO og Nr. Vium Mejeri, mens der er forholdsvist lave koncentratio-
ner i det udledte fra Danmark Protein. Mere end halvdelen af alle COD prø-
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ver ligger under 20 mg/l, mens mere end 75 % af alle BI5 prøver ligger un-
der 1,6 mg/l.  
 
Stabiliteten på renseanlægget, illustreret ved udsving i COD-koncentration, 
er tydeligt bedre på det nye anlæg end på de gamle, samlet set.  
 
Efter etableringen af det fælles renseanlæg er der sket et fald i den udledte 
koncentration af BI5 (organisk stof) fra 3,1 mg/l i perioden 2005-06 til 2 mg/l 
i perioden 2008-10. Den udledte stofmængde er også mindre dog ikke i 
samme størrelsesorden, idet der i samme periode er sket en forøgelse i den 
udledte vandmængde. 
 
Gennem perioden 2008-10 er der sket en stigning i koncentrationen af BI5 
fra 1,5 til 2,3 mg/l. 
 
Der er sket et fald i COD koncentrationen efter etableringen af det fælles 
renseanlæg, men som følge af den øgede vandmængde er resultatet en lille 
stigning i den udledte mængde COD. 
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Figur 2A. Boksplot for egenkontrolmålinger, fælles renseanlæg. Viser fraktilerne 5 %, 25 %, 50 % 75 % og 95 %. Enheden på y-akse er mg/l. 
Eksempel: For total-P i 2008 ligger 75 % af alle egenkontrolmålinger under 0,24 mg/l. For total-P i 2010 ligger 95 % af alle egenkontrolmålinger 
over 0,22 mg/l. 
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Figur 2B. som Figur 2A for renseeffekt før 2007. 
 



 

 

C.3. Stofmængde i udledningen 
Tallene i Tabel 2 og søjlediagrammerne i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 
viser stofmængden i det udledte. Der er umiddelbart ikke nogen markant 
forskel, hverken forbedring eller forværring, på de udledte stofmængder før 
og efter 2007. 
 
Tabel 2: Udledt stofmængde. 

 BI5. COD Total-N Total-P 
Målt vand-

vand-
mængde 

 Kg/år Kg/år Kg/år Kg/år mio m3 / år 
2005 4585 45.036 4169 552 1,68 
2006 4245 39.431 8454 699 1,76 
2007      
2008 3165 38.304 12.965 483 2,08 
2009 4300 42.161 5080 706 1,96 
2010 5162 50.670 7558 1017 2,24 
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Figur 3 Udledt stofmæng-
de. 
 



 

 

Udviklingen i iltforbrugende stof og P svarer til den der ses på boksplottene i 
Figur 2. Der er en stigning fra 2008-2010. 



 

 

C.4. Potentielt udledt stofmængde – hidtidige godke ndelser 
Det er relevant at kende den totale stofmængde, der gives godkendelse til, 
da det er denne størrelse, som potentielt kan påvirke omgivelsernes miljø 
og natur som følge af godkendelsen (Tabel 3) 
 
Antages det, at renseeffekten på renseanlægget er stabil, kan den udledte 
stofmængde ved maksimal udnyttelse af døgnvandmængden beregnes (for 
godkendelsen af maj 2006 svarende til en årlig udledning på 8230 m3/dg). 
*365 dg. = 3,003 millioner m3/år og for de tidligere separate godkendelser 
svarende til en årlig udledning på 2,555 millioner m3/år). 
 
Tabel 3: Godkendt maksimal udledning af stofmængder, samt højeste faktiske ud-
ledning af stofmængder.  
Rækken N* benytter det næsthøjeste års udlederkoncentration som beregnings-
grundlag, idet der ses bort fra det problematiske år 2008. 
 

  

Godkendt 
maximal ud-
ledning 

Største målte 
udledning i 
perioden 
2007-10 

Maximalt tilladt 
udledning før 
etableringen af 
det fælles 
renseanlæg (i 
alt for de tre 
anlæg) 

Maximalt god-
kendt udled-
ning jf. ikke 
gældende 
godkendelse 
af 19. maj 
2006 

  ton/år ton/år ton/år ton/år 

BI5 18 5,2 25,6 30,0 

COD 75 50,7 192,0 225,0 

SS 30,0 12,9 38,3 45,1 

N   12 13,0 20,4 24,0 

*N*  7,6   

P 0,9 1,0 2,6 3,0  
 
Det ses, at den faktiske udledning er betydeligt lavere end de gamle god-
kendelsers rammer, både før og efter 2007. 
 
 
 



 

 

C.5. Godkendt udledt stofmængde som følge af projek tet. 
Projektet (udvidelsen fra 7000 m3 til 8230 m3), som godkendes, indebærer 
reduktion i den totale stofmængde, der må udledes. Størrelserne er summe-
ret op i nedenstående Tabel 4.  
 
Tabel 4 Oversigt over godkendt maksimal årlig stofmængde for det samlede anlæg, 
de 3 gamle anlæg, godkendelsen af 2006 samt reduktionen i udledning som følge 
af projektet. 

  

Godkendt 
maximal ud-
ledning (2011) 

Maximalt tilladt 
udledning før 
etableringen af 
det fælles 
renseanlæg (i 
alt for de tre 
anlæg) 

Maximalt god-
kendt udled-
ning jf. ikke 
gældende 
godkendelse 
af 19. maj 
2006 

Projektets 
konsekvens: 
Reduktion i 
tilladt udled-
ning. 

  ton/år ton/år ton/år ton/år 

BI5 18 25,6 30,0 -7,5 
COD 75 192,0 225,0 -116,5 
SS 30,0 38,3 45,1 -8,3 
N 12 20,4 24,0 -8,4 
P 0,9 2,6 3,0 -1,7 
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Bilag D til genbehandlingsdokumentet 
 

Virksomheder 
J.nr. MST- 
Ref.hemhe/metho 
Den 28. oktober 2013 

 
Kumulativ vurdering af udledningen af metaller og klorid fra Arlas fælles 
renseanlæg i forhold til grænseværdier for ferskvand i Skjern Å systemet 
 
Dette bilag indgår som en del af VVM-redegørelsen og habitatvurderingen af Arlas 
renseanlæg i Nr. Vium. Dokumentet behandler både det anmeldte VVM-projekt 
(2020) og manglerne i den påklagede afgørelse om ikke-VVM pligt for en 
udvidelse af renseanlægget i 2011, som er beskrevet i klagenævnets afgørelse af 29. 
maj 2013.  

 
1. VVM-screening og miljøgodkendelse fra 2011 

 
I 2006 blev renseanlæggene på Arlas tre mejerier ved Videbæk, Nr. Vium Mejeri, 
Arinco og Danmark Protein lagt sammen. Før sammenlægningen havde de tre 
mejerier tilsammen tilladelse til at udlede 7000 m3/d spildevand til Vorgod Å. Det 
fælles renseanlæg fik tilladelse til udledning af i alt 8230 m3/d (VVM-screening og 
miljøgodkendelse af 6. december 2011), det vil sige en merudledning på 1230 
m3/d. 
 
Der foreligger ikke data for det samlede indhold af metaller i udledningen fra de 3 
gamle anlæg. Fra 2005 foreligger der analysedata for metaludledningen 
(totalindhold, ikke opløst fraktion) fra det ene af de 3 anlæg, Danmark Protein, og 
fra 2007 er der analysedata (totalindhold) for det nye fælles renseanlæg, som 
denne afgørelse omhandler. Desværre er der først fra 2011 analyseret for den 
opløste fraktion. I dette notat er det forudsat at stofkoncentrationen af 
tungmetaller og salt i udledningen fra de tre separate renseanlæg var af samme 
størrelsesorden, som måles i dag fra det fælles renseanlæg. Ifølge Arla forventes 
stofferne, at stamme fra råvare, rengøringskemikalier og fældningskemikalie.  
Afgørelsen om, at der ikke var VVM-pligt (6. december 2011) blev påklaget og 
efterfølgende hjemvist til fornyet behandling med angivelse af følgende mangler 
omkring kumulativ vurdering af påvirkningen af vandløbssystemet med 
tungmetaller og klorid: 

”Det fremgår af klagen, at udledningen af tungmetaller og især krom kan udgøre 

en væsentlig påvirkning for vandmiljøet og mennesker. Med hensyn til 

udledningen af metaller vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er nogen påvirkning 

fra miljøfarlige stoffer, idet udledningen fra renseanlægget enten ikke 

overskrider miljøkvalitetskravene for de relevante stoffer ved udledningspunktet, 
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eller at en overskridelse er af en så underordnet størrelse, at der ikke på det 

foreliggende datagrundlag er baggrund for at stille krav til udledningen. Nævnet 

har ud fra sagens oplysninger forstået, at der i beregningerne er taget 

udgangspunkt i en worst-case situation. Det fremgår dog af det tekniske notat, at 

der ikke er tilstrækkelig viden om andre kilder til metaller i vandløbet, og at der 

derfor i miljøgodkendelsen bl.a. er stillet vilkår om, at der i løbet af et år skal 

foretages 12 målinger for at underbygge vurderingen af mejeriets udledning. 

Nævnet finder ikke, at der er i tilstrækkelig grad er redegjort for, hvorvidt der er 

andre kilder op- og nedstrøms for anlægget. Endvidere finder nævnet ikke, at 

man kan udskyde en stillingtagen, hvis det kan påvirke udpegningsgrundlaget af 

et Natura 2000-område. 

Endvidere gør klager gældende, at en øget saltpåvirkning i udløbet kan give 

anledning til, at vandrende fisk oplever udløbets saltkoncentration som en 

spærring. Miljøstyrelsen Aarhus oplyser med hensyn til saltpåvirkningen fra 

anlægget, at der på det foreliggende grundlag ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, 

at udledningen af klorid fra renseanlægget ikke i sig selv er at et omfang, der 

overskrider grænseværdien på 100 mg/l eller har signifikant betydning. 

Derudover oplyses det i det tekniske notat, at det kan være påkrævet med en 

mere detaljeret beregningsmodel, førend det med sikkerhed kan siges, at den 

nuværende udledning af klorid ikke overskrider miljøkvalitetskravene. 

Miljøstyrelsen har stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en teknisk-økonomisk 

redegørelse for mulig nedbringelse af udledningen af klorid. Nævnet finder ikke, 

at man kan udskyde en vurdering, hvis det ikke kan afvises, at det kan påvirke 

udpegningsgrundlaget af et Natura 2000-område. ” 

Manglerne i den påklagede afgørelse omkring kumulativ påvirkning fra flere 
udledninger adresseres med dette bilag, idet den samlede påvirkning af vandløbs-
systemet med tungmetaller og klorid fra det fælles renseanlæg er vurderet, både i 
sig selv og i kumulation med andre udledninger. 

 

2. Ansøgte udledninger  

Arla har i forbindelse med projekt Mejericluster Vestjylland, som beskriver 
udvidelser på mejerierne og renseanlægget frem til 2020, ansøgt om at øge 
udledningen af spildevand fra den nuværende godkendte mængde på 8.230 m3/d 
(godkendt 2011-afgørelse) til 12.500 m3/d. 

Arla har søgt om kravværdier for metaller og salt, som angivet i tabel 1 både for 
2020 projektet og som tillæg til 2011-afgørelsen . De ansøgte kravværdier er 
baseret på  målinger af koncentrationen i den hidtidige udledning i perioden 
(2011-2013). For stofferne kviksølv, cadmium og nikkel er der først målt fra 
september 2013. Virksomheden ansøger også om grænseværdier for kviksølv og 
nikkel, og der er foretaget de samme beregninger og vurderinger af disse 2 
metaller og cadmium som for de øvrige stoffer, der ansøges om. 

I 2011-afgørelsen er der ikke sat kravværdier for udledningen af tungmetaller. Arla 
har efterfølgende søgt om at få de samme kravværdier, som de har søgt om for 
2020 projektet. 
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Tabel 1 Ansøgte kravværdier for koncentrationer af relevante metaller og 
klorid i udledningen. Udover nævnte er der analyseret for cadmium. 
Analyserne viser, at der ikke er forekomst af cadmium. 

 
Hg Ni Bly Krom Kobber Zink Klorid 

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l 

Ansøgt udledning, 
Tilstand 

0,25 8,6 2,0 1,5 4,0 21,5 580 

Ansøgt udledning,  
absolut koncentration 

0,375 14,4 3,7 2,2 9,7 30,0 600 

 

3. Grænseværdier for opløste metaller og klorid i ferskvand 

I bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller hav (Bek. nr. 1022 af 25/08/2010) 
fastlægges følgende miljøkvalitetskrav for udledning af de metaller, som Arla 
udleder med spildevandet (Tabel 2). 

 
Tabel 2 Miljøkvalitetskrav for metaller udledt fra Arlas fælles renseanlæg 
Bemærk: Bekendtgørelse nr. 1022 indeholder 2 grænseværdier for krom, en 
for de 2 typiske former krom forekommer på. Her er der benyttet den 
strengeste af de to grænseværdier, og der er således ikke taget stilling til, 
hvilken form for krom fra Arlas udledning indeholder. For zink og cadmium 
afhænger grænseværdien af vandets hårdhed, dvs. koncentrationen af CaCO3. 
I Vorgod Å er koncentrationen af CaCO3 på ca 80 mg/l (DTU-Aqua, 20. marts 
2013), og grænseværdierne i tabellen er valgt ud fra den forudsætning.  

Miljø- 
kvalitetskrav 

Bly Krom  Kobber Zink Cadmium Nikkel Kviksølv 

 ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
Generelt  
kvalitetskrav 
(tilstand) 

0,34 3,4 1 7,8 0,09 2,3 0,05 

Korttids- 
kvalitetskrav 

2,8 17 2 8,4 0,6 6,8 0,07 

 

Herudover følger det af bekendtgørelsens § 15, at det gennem beregninger skal 
sikres, at miljøkvalitetskravet i de berørte vandområder kan opfyldes, samt at de 
eventuelt i forvejen forekommende koncentrationer i de pågældende vandområder 
skal indgå i beregningerne. Det vil sige, at der skal foretages en kumulativ 
vurdering af udledningens påvirkning sammen med øvrige kilder. 

Klorid 

Der er ikke fastlagt et miljøkvalitetskrav for klorid, men i henhold til § 9 i 
ovennævnte bekendtgørelse skal miljømyndigheden vurdere, om andre 
forurenende stoffer i udledningen kan have betydning for vandmiljøet.  

Naturstyrelsen skriver1 om baggrunden for, at der ikke fastsættes 
vandkvalitetskrav til salt jf. bekendtgørelse 1022:  

                                                             
1 http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-

hverdagen/Spildevand/Udledninger_miljoekvalitetskrav/ 
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Salt (NaCl) er ikke omfattet af listen over de vigtigste forurenende 

stoffer i bekendtgørelsens bilag 1, del A, jf. bekendtgørelsens § 3, 

stk. 2.  

Saltholdigheden (saliniteten) er et af de generelle fysisk-kemiske 

kvalitetselementer, som skal indgå ved vurdering af 

vandområdernes økologiske tilstand (andre generelle fysisk-

kemiske kvalitetselementer er pH, iltbalance, syreneutraliserings-

evne og temperatur samt næringsstofkoncentrationer). God 

økologisk tilstand i vandløb og søer forudsætter, at disse 

kvalitetselementer ikke når niveauer, der ligger uden for de 

grænser, der sikrer, at det typespecifikke økosystem fungerer.  

Saltholdigheden skal dermed vurderes ud fra den konkrete 

påvirkning af økosystemets funktionalitet, hvorfor der ikke skal 

fastsættes miljøkvalitetskrav i bekendtgørelsens forstand.  

Ferskvand er overordnet karakteriseret ved, at saltholdigheden er 

mindre end 0,5 promille. Der vil dog normalt være en betydeligt 

lavere saltholdighed i danske vandløb, og der kan derfor ikke bare 

fyldes op til de 0,5 promille. 

Ringkøbing Amts Regionplan 2005 (bilag 5) fastsætter vandkvalitetskrav for klorid 
i ferskvand på 100 mg/l. Regionplanen fastsætter ikke et korttidskrav.   

Da der ikke er fastsat et korttidskrav, er det vigtigt, at krav til udledningen bliver 
fastsat, sådan at økosystemets funktionalitet ikke kompromitteres. Miljøstyrelsen 
har derfor lagt følgende referencer til grund ved vurdering af projektets akutte 
påvirkninger. 

• Grænseværdien på 100 mg/l i regionplanen er blandt andet baseret på 
undersøgelser, som viser drift hos vandløbsinvertebrater ved 100 mg/l, 
altså akutte og målbare, men subletale effekter. Det fremgår ikke hvilke 
forhold, undersøgelserne er foretaget under. 

• En reference viser toksiske effekter af salt ned til 64 mg/l under 
laboratorieforhold i meget blødt vand, og toksiciteten stiger, når vandet er 
meget blødt. 2  

• Det canadiske miljøministerium har fastsat et krav svarende til det 
europæiske MKK på 120 mg/l, og et korttidskrav3  på 640 mg/l. Det 
fremgår, at især ferskvandsmuslinger er følsomme, og der ses effekter ved 
kloridkoncentrationer helt ned til 24 mg/l. Hvis der er truede muslinger i 
vandløbssystemet, anbefales det at fastsætte lavere krav til udledningen. 
Det fremgår også, at toksicitetstests foretaget i vandløbsvand frem for 
laboratoriefremstillet vand resulterer i en lavere toksicitet for klorid, 
hvilket indikerer, at salt er mindre giftigt under naturlige forhold (mange 
forskellige salte, en k0ompleks matrice) end i laboratorieforsøg. 

                                                             
2 Chronic toxicity of chloride to freshwater species: effects of hardness and implications for 

water quality guidelines., Bergh KD, Bailey HC. Environ Toxicol Chem. 2011 Jan;30(1):239-

46. doi: 10.1002/etc.365. 
3 Dette krav beskytter ikke alle arter eller økosystemets struktur og funktion, men beskytter 

de fleste arter mod dødelig påvirkning, i kortvarige påvirkninger som spild eller uheld med 

fx saltlage.  
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• Staten Missouri viser, at toksiciteten af klorid falder, når der er sulfat 
og/eller CaCO3 til stede, og foreslår, at krav til kloridkoncentration bør 
fastsættes vha. en formel afhængigt af recipientvandets hårdhed og 
sulfatkoncentration. 

Der forekommer ikke særligt beskyttede muslinger i Vorgod Å eller Skjern Å 
systemet (mail fra NST d. 18. september 2013), og vandet er ikke så blødt, at der er 
øget toksicitet af klorid, idet koncentrationen af CaCO3 er på ca 80 mg/l (DTU-
Aqua, 20. marts 2013), hvilket i den sammenhæng betragtes som hårdt. Det er 
derfor Miljøstyrelsen vurdering, at Regionplanens grænseværdi på 100 mg/l kan 
fastholdes ved vurdering af den kumulative påvirkning. 

Med henblik på at fastsætte en grænseværdi for klorid svarende til et korttids-
miljøkvalitetskrav, har Miljøstyrelsen anmodet Naturstyrelsen og DTU-Aqua om 
faglig bistand. Svarene til Miljøstyrelsen kan opsummeres med, at der ikke er 
tilstrækkelig viden i det faglige miljø til at foretage en vurdering. Derfor er det 
Miljøstyrelsen, som på baggrund af ovenstående referencer og kendskab til 
faunaen i det specifikke vandløb (mail fra NST, d. 18. september 2013) har 
vurderet, at et korttidskvalitetskrav på 150 mg/l vil sikre, at det typespecifikke 
økosystem fungerer. 

 

4. Kumulativ vurdering 

Miljøstyrelsen har i overensstemmelse med bekendtgørelse 1022 § 15 stk 1. 
foretaget modelberegninger af, hvordan den hidtil godkendte samt ansøgte 
udledning af metaller og klorid påvirker vandløbssystemet nedstrøms Arlas fælles 
renseanlæg. Beregningerne er baseret på den værst tænkelige situation med 
samtidig maksimal udledning fra alle kendte kilder og lav vandføring i vandløbet. 

Der er foretaget to sæt af beregninger. 

Vandløbsberegningerne er foretaget med udgangspunkt i en fordelingsmodel, der 
oprindeligt er udarbejdet af NIRAS i juni 20104 med henblik på at fastlægge 
udlederkrav til dambrug i Skjern Å systemet på en måde der sandsynliggør at 
miljøkvalitetskravene for miljøfremmede stoffer (samt regionplanretningslinjerne 
for klorid) kan overholdes alle steder i vandløbssystemet ved samtidig udledning i 
situationer med lav vandføring. Som indikator for lav vandføring anvendes 
medianminimumsforhold (Qmm). Den oprindelige fordelingsmodel tager kun højde 
for udledninger fra dambrug i oplandet. Øvrige punktkilder, fladekilder samt evt. 
naturlig baggrundskoncentration indgik ikke i fordelingsmodellen. 

NIRAS konkluderer i rapporten, at der med anvendelse af fordelingsnøglen ved 
fastsættelse af udlederkrav til dambrugene i oplandet til Skjern Å og Ringkøbing 
Fjord er taget de nødvendige hensyn til de arter og naturtyper, der udgør 
udpegningsgrundlaget for habitatområderne i oplandet.  

Med henblik på at foretage en tilsvarende kumulativ vurdering i forhold til 
udledningen fra Arlas fælles renseanlæg, er fordelingsmodellen efterfølgende 
suppleret med alle kendte punktkilder i oplandet til Vorgod Å, herunder 9 
kommunale renseanlæg samt Arlas to renseanlæg ved henholdsvis Nr. Vium 
Mejeri og Troldhede Mejeri. 

                                                             
4 Risikovurdering for Skjern Å-systemet, Inkl. Ringkøbing Fjord. Brug af medicin og 

hjælpestoffer. NIRAS 2010. Rapport udarbejdet for kommunerne i Skjern Å-systemet. 



6 

Nærfeltsberegningerne er foretaget med en nærfeltsmodel, der beskriver 
fortyndingen af spildevandet i området umiddelbart nedstrøms udledningen fra 
Arlas fælles renseanlæg før spildevandet er fuldt opblandet i vandløbet. Denne 
beregningsmodel anvendes til at fastlægge om der skal udlægges en blandingszone 
(se nederst i dette dokument). Nærfeltsberegningnerne inddrager bidraget fra 
opstrøms kilder. 

I det følgende er forudsætningerne for beregningerne beskrevet sammen med 
beregningsresultaterne og Miljøstyrelsens sammenfattende vurdering. 

 

5. Udledninger fra det fælles renseanlæg for Nr. Vium Mejeri, 
Arinco og Danmark Protein  

Den kumulative vurdering er foretaget for følgende scenarier 

• Spildevandsudledning på 8230 m3d, miljøgodkendt i 2011 (scenarie 0b jf. 
VVM-redegørelse for projekt 2020) 

• Spildevandsudledning på 12.500 m3/d ,ansøgt projekt 2020 (scenarie 0c 
jf. VVM-redegørelse for projekt 2020) 
 

I forbindelse med meddelelse af miljøgodkendelse til Arlas fælles renseanlæg i 
december 2011 blev der ikke foretaget en vurdering af de mulige miljøpåvirkninger 
ved udledning af metaller og klorid pga. manglende viden om indhold i 
udledningen samt betydningen af øvrige kilder i oplandet. Efterfølgende har Arla 
foretaget målinger af indholdet i spildevandet i perioden ultimo 2011-2013.  

Variationen i koncentration af metaller er vist i Tabel 3. Der er ikke foretaget en 
tilsvarende beregning af udledningen af klorid, idet der inden for de seneste 18-24 
måneder gradvist er sket forbedringer i overvågning af kloridudledningen, og det 
derfor ikke vil give et retvisende billede af den aktuelle situation at foretage 
tilsvarende beregninger. 

 
Tabel 3: Resume af målinger af metallerne bly, krom, kobber og zink i 
udledningen fra Arla 2011-2013, resume af målinger af metallerne cadmium, 
nikkel og kviksølv i udledningen fra Arla i september 2013  samt  MKK og 
KMKK jf  Tabel 2. 

 max µg/lgennemsnitdet.limit 
 µg/l 

Std. afv Antal 
 prøver 

MKK KMKK 

Bly 3,2 1,22  1  0,56 24 0,34 2,8 

Krom 1,8 0,7 0,5 0,4 24 3,4 17 

Kobber 7,9 1,93 0,5 1,77 24 1 2 

Zink 25 16,35  4,99 22 7,8 8,4 

Cadmium1 0,025 0,025 0,05 - 4 0,09 0,6 

Nikkel 7,2 4,3 0,3 1,94 4 2,3 6,8 

Kviksølv1 0,125 0,125 0,25 - 4 0,05 0,07 
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1) analyserne af cadmium og kviksølv viser ikke indhold over detektionsgrænsen. Beregninger 

inkluderer for fuldstændighedens skyld cadmium og kviksølv, som her indgår med en koncentration 

svarende til ½ detektionsgrænse. 

 

Eksempel på variationen i kloridkoncentrationer i 2013 er vist i Figur 1. 
Måleresultaterne viser, at koncentrationen af klorid kun i ganske få situationer har 
oversteget 600 mg/l i udløbet. Arla har i perioden haft fokus på at nedbringe 
hyppigheden af hændelser, der giver resulterer i peaks over 600 mg/l i 
udledningen, og har oplyst, at virksomheden gennem øget styring af driften samt 
øget overvågning af kloridindholdet fremover forventer, at koncentrationen ikke 
vil overstige 600 mg/l.  

 

 
Figur 1 Målinger af spildevandsudledning og kloridkoncentrationer i indløb og 
udledning fra renseanlægget i en halvårsperiode i 2013. 

Udledning på 8230 m3/d,  baseret på gældende miljøgodkendelse af renseanlægget 
2011 (scenarie 0b) 

Beregningerne for 2011 (scenarie 0b) er baseret på, at renseanlægget ved den 
eksisterende maksimalt godkendte spildevandsmængde på 8230 m3/d har et 
indhold af metaller og klorid svarende til de ansøgte (Tabel 1). 

Udledning på 12.500 m3/d, ansøgt projekt 2020 (scenarie 0c) 

Beregningerne for 2020 (scenarie 0c) er baseret på, at renseanlægget ved den 
ansøgte spildevandsmængde på 12.500 m3/d har et indhold af metaller og klorid 
svarende til de ansøgte (Tabel 1). 
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6. Udledninger fra dambrug  

Her anvendes den oprindelige fordelingsnøgle fra NIRAS i 2010, som angiver den 
andel af et givent miljøkvalitetskrav, som hvert enkelt dambrug kan tildeles, hvis 
grænseværdien skal kunne overholdes i hele vandløbssystemet. Der indgår ikke 
andre kilder end dambrug i den oprindelige fordelingsnøgle. For dambrugene i 
oplandet til Vorgod Å anviser fordelingsnøglen, at miljøkvalitetskravene kan 
overholdes såfremt de fleste dambrug tildeles 33 % af miljøkvalitetskravet. 
Dambrug der udleder til mindre tilløb, hvor Qmm er meget lille, tildeles 100 % af 
miljøkvalitetskravet i det pågældende vandløb.  Fordelingerne for dambrugene er 
ikke stofspecifikke, men antages at gælde for det mest kritiske stof. Disse 
fordelinger er taget til efterretning i Miljøstyrelsens beregninger. 

Dambrugenes udledning af kobber og klorid indgår derfor i de kumulative 
beregninger. De øvrige metaller i Arlas udledning udledes ikke fra dambrug. 

Miljøstyrelsen har for klorid foreslået et korttidskvalitetskrav på 150 mg/l ( se 
ovenfor under afsnit om grænseværdier klorid). Dette korttidskrav indgår i 
beregningerne på udledninger fra dambrug, dvs. de fleste dambrug i Vorgod Å 
systemet er tildelt 33% af 150 mg/l som korttidskvalitetskrav, og enkelte, i små 
tilløb, er tildelt 100%. 

 

7. Udledning fra kommunale renseanlæg 
Miljøstyrelsen har lagt Ringkøbing-Skjern Kommunes Spildevandsplan 2010-
2020 til grund for beregningerne. Herudover indgå tre mindre renseanlæg 
opstrøms Ringkøbing-Skjern kommune, henholdsvis Abild Å Renseanlæg, 
Trehøje Renseanlæg og Kibæk renseanlæg i Herning Kommune.  

Tabel 4 viser renseanlæg med eksisterende eller fremtid udledning i Vorgod Å-
systemet, som indgår i beregningerne.  

 
 

Tabel 4 Renseanlæg med eksisterende eller fremtidig udledning til Vorgod Å. 

Anlæg Hydraulisk 
belastning (m³/år) 

Spildevandsplan      

2013 - 2016 

Spildevandsplan  

2016 - 2020 

Abild Å 3.200   

Trehøje 914.500   

Kibæk 283.800   

Rimmerhus 17.300 Afskæres til Vorgod  

Vorgod 233.600  Afskæres til Videbæk 

Egeris 15.500 Afskæres til Vorgod  

Fiskbæk 14.000  Afskæres til Videbæk 

Videbæk 862.900   

Troldhede 105.800  Afskæres til Skjern1 

Spjald 378.900  Afskæres til Videbæk2 
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Hover 78.000 Afskæres til Spjald  

Grønbjerg 192.200 Afskæres til Spjald  

1Når Troldhede afskæres til Skjern vil udledningen ikke belaste Vorgod Å. 

2Når Spjald afskæres til Videbæk vil udledningen fra både Spjald, Hover og Grønbjerg flytte 

vandløbssystem, og belaste Vorgod Å i samme udledningspunkt som Arla’s fælles renseanlæg 

 
Spildevandsplanen indgår i beregningerne således, at den eksisterende 
spildevandsstruktur (2010 - 2012) lægges til grund ved de kumulative beregninger 
i Arlas 2011 scenarie (scenarie 0b, 8230 m3/d) og spildevandsplanen for 2016-
2020 lægges til grund for beregningerne af Arlas 2020 scenarie. Herudover er der 
suppleret med beregninger af 2020 scenariet, men uden de tiltag i kommunens 
spildevandsplan, der kaldes visioner, dvs. udgangspunkt i spildevandplanen 2013-
2016 uden tilførsel af spildevand fra Spjald renseanlæg. 
  
Der er typisk ikke krav til indholdet af metaller og klorid i udledningen fra almene 
renseanlæg. I beregningerne er udledningen af metaller fra renseanlæggene derfor 
baseret på typetal for renseanlæg (Naturstyrelsen 2011: Nøgletal for miljøfarlige 
stoffer i spildevand fra renseanlæg – på baggrund af data fra det nationale 
overvågningsprogram for punktkilder 1998-2009.) Typetallene er vist i Tabel 5. 

 
Tabel 5 Typetal for koncentrationen af relevante metaller i almene renseanlæg 

Bly Krom Kobber Zink Cadmium Nikkel Kviksølv 
ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 
1,8 2,8 7,9 87 0,076 7,5 0,086 

 
Med henblik på vurdering af typetal for udledning af klorid fra renseanlæg har 
Miljøstyrelsen dels lagt en artikel i ”Stads- og havneingeniøren” nr. 12, 1982 til 
grund, hvori det oplyses, at kloridkoncentrationen i husspildevand typisk ligger 
størrelsesordenen 150- 500 mg/l. 
 
For renseanlæg i Skjern Å systemet er der kun fundet målinger af kloridindholdet i 
udledningen fra 2 renseanlæg (Sdr. Omme og Brande), som viser et indhold af 
klorid på 52 mg/l (Sdr. Omme renseanlæg, i alt 14 målinger i 2012/2013, 
koncentrationen beregnet vandføringsvægtet) og 243 mg/l (Brande renseanlæg, i 
alt 5 målinger). 
 
Miljøstyrelsen har efterfølgende valgt 400 mg/l som typetal i de kumulative 
beregninger, hvilket vurderes at være konservativt for de små renseanlæg i 
oplandet til Vorgod Å, der overvejende modtager husspildevand. 

 

8. Udledning fra anden industri 
I Vorgod Å systemet findes der en anden industrikilde, Troldhede Mejeri. Her 
anvendes den højest målte kloridudledning på 550 kg/d i perioden januar 2008-
september 2012, svarende til en kloridkoncentration på 1650 mg/l i det udledte 
spildevand.  
 
Der findes ingen målinger af tungmetaller og andre MFS for udledningen fra 
Troldhede mejeri, og der er ikke fastsat vilkår for tungmetaller og MFS i mejeriets 
miljøgodkendelse. 
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For at sikre, at modelberegningerne beskriver en worstcase situation, er der i 
modellens input benyttet samme koncentrationer for udledningen fra Troldhede 
mejeri som for udledningen fra Nr. Vium mejeris renseanlæg.  

 

9. Diffus afstrømning /grundvandsbidrag 
Vandløbskoncentrationer af metaller og klorid består af grundvands/naturbidrag 
og bidrag fra punkt- og fladekilder.  
 
Af rapporten ”Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet, tilstand og 
udvikling, 1998-2003 ” (Faglig rapport nr. 585 fra DMU) fremgår det, at 
”Tungmetaller og andre uorganiske sporstoffer findes i jordens geologiske 
udgangsmateriale og frigives herfra ved kemiske, fysiske og biologiske 
nedbrydningsprocesser. Stofferne er således en naturlig del af de terrestriske og 
akvatiske økosystemer, og det naturlige indhold af metaller i jord er på grund af 
geologiske variationer yderst varieret. 
 
Siden midten af det forrige århundrede har menneskets industrielle aktiviteter 
resulteret i, at metaller bundet i fossile brændstoffer og andre geologiske 
materialer er frigivet til miljøet. Dette har resulteret i, at tungmetaller 
forekommer i miljøet i koncentrationer, der ligger over baggrundsniveauet. 
Forbruget af råmaterialer har medført en global spredning af tungmetaller via 
atmosfærisk nedfald eller lokal forurening, eksempelvis på grund af anvendelse 
af restprodukter som slagger og flyveaske fra kraftvarmeværker og 
affaldsforbrændingsanlæg samt gødning. Stofferne kan derfor findes i 
vandområder i koncentrationer, som er væsentligt højere end det naturlige 
baggrundsniveau. I forbindelse med oppumpning af store vandmængder kan 
sænkning af grundvandsspejlet betyde, at der frigives tungmetaller og andre 
uorganiske sporstoffer til grundvand og overfladevand”. 
 
Tilsvarende betragtninger vil være gældende for den diffuse tilførsel af klorid til 
ferskvandmiljøet, idet klorid i grundvand og ferskvand ligeledes kan være både 
naturligt forekommende eller tilført med fladekilder.  
 
I fig. 7.7 i samme rapport (vist nedenfor) opsummeres moniteringsdata for 
udvalgte tungmetaller fra de nationale vandmiljø-overvågningsprogrammer, der 
tydeliggør, at variationen af koncentrationerne i grundvandet er betragtelig. 

 

 
En delmængde af de opløste tungmetaller samt klorid i grundvandet vil 
transporteres til overfladevandssystemet, og dermed bidrage til den kumulative 
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påvirkning, men jf. ovenstående figur, er det er vanskeligt at kvantificere dette 
bidrag på baggrund af eksisterende data. 
 
Diffus afstrømning fra fladekilder og eventuelle ikke opdagede tidligere 
forureninger indgår desuden ikke i beregningerne af den kumulerede påvirkning, 
fordi indsatsen overfor tidligere forureninger og diffus afstrømning forventes at 
blive fulgt op af indsatsen bestemt af vandplanen i området. 
 
Beregninger og vurderinger af indholdet af de 7 metaller samt klorid i vandløbet er 
derfor baseret udelukkende på den tilføjede værdi fra de kendte punktkilder.   
 
Det vurderes, at denne tilgang er i overensstemmelse med gældende praksis, ( dvs. 
eksempelvis sagsbehandling med samtidig udledning af stoffer fra flere 
punktkilder i samme vandløbssystem, som fx dambrugssagsbehandling), med 
bestemmelserne i bekendtgørelse 1022 stk 15 og med intentionerne i 
vandrammedirektivet, der fremadrettet sigter mod, at nye udledninger fra 
punktkilder reguleres således, at udledninger fra disse i sig selv ikke må være til 
hindring for, at miljøkvalitetskravene kan opfyldes. 

10. Resultater af modelberegninger 
Miljøstyrelsens modelberegninger af koncentrationsfordelingen i Vorgod Å 
systemet for de valgte scenarier er opsummeret nedenfor. Modellen beregner fuldt 
opblandede koncentrationer. Beregninger af nærfeltskoncentrationer omkring 
udløbet fra Arla er beskrevet i afsnittet Nærfeltsberegninger. 
 
Der er  ikke foretaget modelberegninger på hele Skjern Å systemet, da tilsvarende 
beregninger af koncentrationsfordelingen i hele Skjern Å systemet baseret på 
NIRAS’ fordelingsnøgle for dambrug indikerer, at miljøkvalitetskravene / 
regionplanretningslinjerne kan overholdes i hele Skjern Å systemet, hvis bidraget 
ved udløbet fra Vorgod Å overholder de fastsatte krav.  
 
De beregnede koncentrationer er baseret på medianminimumsvandføringen i 
Vorgod Å(Qmm) ved udledningspunktet. Størrelsen af Qmm er baseret på viden om 
Qmm opstrøms i Vorgod Å (1.557 l/s) og i Egeris Mølleå (330 l/s) (databasaudtræk, 
tidsserie 1971-2000 og beregninger 2004 (Ringkøbing Amt)), i alt 1.887 l/s, og på 
baggrund af at indtaget af vand gennem Nr. Vium kanal til dambrugsdrift er 
ophørt - det kan ikke afvises, at der fortsat trækkes en mindre mængde vand i 
størrelsesorden 20 l/s uden om udledningspunktet.  
 
Qmm i Vorgod Å ved udledningspunktet er i beregningsøjemed fastlagt til 1.800 l/s 
ud fra en forudsætning om at benytte tilstrækkeligt konservative størrelser i 
beregninger og overslag. Denne talstørrelse er benyttet i alle beregninger. 
 
Konklusion: Kumulativ vurdering, metaller 
Modelberegningerne opsummeret i Tabel 6 og Tabel 7 viser, at Arlas udledning  af 
metaller vil kunne rummes i både Vorgod Å og Skjern Å uden at udledningen i sig 
selv eller i kumulation med de øvrige udledere vil medføre vandløbs-
koncentrationer, der overstiger miljøkvalitetskravene uden for blandingszonen.  
 
Krom og cadmium udledes i koncentrationer, der er lavere end miljøkvalitets-
kravet, og resultererende koncentration i vandløbet bliver intet sted højere end 
MKK. 
 
For kobber viser beregningerne at miljøkvalitetskravet er overholdt i 2011 
scenariet (0b), men at der teoretisk set vil kunne forekomme en lille overskridelse 
af miljøkvalitetskravet (tilstand) i 2020 scenariet (0c) i den værst tænkelige 
situation med samtidig maksimal udledning (forudsætningerne for modellen er 
gennemgået ovenfor) fra alle punktkilder og meget lav vandføring i Vorgod Å.  
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For alle stoffer vil korttidskravet være overholdt, også når kumulation med andre 
udledere tages i betragtning.  
 
Da beregningerne er baseret på 1) samtidig udledning af 2) maksimale 
stofmængder fra 3) alle punktkilder på et tidpunkt med 4) meget lav vandføring i 
vandløbssystemet er der meget lav sandsynlighed for, at de beregnede kumulerede 
koncentrationer vil forekomme i praksis. 
 
Modellen beregner den resulterende fuldt opblandede koncentration i Vorgod Å. I 
Tabel 6 og Tabel 7 er den fuldt opblandede koncentration i vandløbet ud for Arlas 
udløb vist for to situationer: en situation hvor Arlas udledning er den eneste kilde i 
vandløbet, en situation hvor alle opstrømskilder er medtaget. Derud over er der 
vist den maksimalt forekommende koncentration i Vorgod Å. Denne 
koncentration optræder enten lige efter Arlas udløb (bly, chrom,zink og kviksølv) 
eller ca. 2,5 km nedstrøms udledningen fra Arla (kobber og klorid)  



 

 

Tabel 6 Stofkoncentration i vandløbet ved højeste normaludledning (ansøgt tilstandsværdi) fra Arla og maksimalt tilladte udledninger fra øvrige punktkilder, sammenholdt med de respektive 
miljøkvalitetskrav. De to første kolonner under hvert metal viser den resulterende fuldt opblandede koncentration i Vorgod Å ved udløbet fra Arla. I den første kolonne er den eneste kilde i vandløbet Arlas 
udledning i anden kolonne er Arla og alle opstrømskilder medtaget. Den sidste kolonne under hvert metal viser den højeste koncentration, der er fundet i Vorgod Å, den optræder enten umiddelbart nedstrøm 
udledningen fra Arla eller ca. 2,5 km nedstrøms Arlas udledning og er en konsekvens af alle opstrøms kilder. 

Gennemsnitsudledning 

Maksimal vandløbskoncentration ved medianminimumsva ndføring (Qmm) 

Bly Chrom Kobber Zink Klorid Kviksølv Cd
5

 Ni 

ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l ug/l ug/l 
Ansøgt udledning, 
tilstandskrav 2,0 1,5 4,0 21,5 580,0 0,25 0,050 8,6 

scenarie m 3 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

Arla 
godkendelse 
2011 + 
Spildevandsplan 
2010-12 

8230 0,10 0,17 0,17 0,08 0,18 0,18 0,20 0,70 0,92 1,1 4,3 4,3 29 66 88 0,013 0,016 0,016 0,0025 0,0053 0,0054 0,243 0,48 0,48 

Arla 2020 -
ansøgning + 
spildevandsplan 
2016 

12500 0,15 0,22 0,22 0,11 0,22 0,22 0,30 0,82 1,0 1,6 4,9 4,9 43 82 102 0,019 0,023 0,023 0,0037 0,0068 0,0068 0,64 0,71 0,71 

Arla 2020 + 
spildevandsplan 
2020 

12500 0,15 0,24 0,24 0,11 0,25 0,25 0,30 0,90 1,1 1,6 5,8 5,8 43 85 106 0,019 0,024 0,024 0,0037 0,0075 0,0075 0,64 0,71 0,71 

MKK, tilstand 0,34 3,4 1 7,8 100 0,05 0,09 2,3 

 
Tabel 7 Stofkoncentration i vandløbet maksimaludledning fra Arla (ansøgt absolut værdi) og maksimalt tilladte udledninger fra øvrige punktkilder, sammenholdt med de respektive 
miljøkvalitetskrav. De to første kolonner under hvert metal viser den resulterende fuldt opblandede koncentration i Vorgod Å ved udløbet fra Arla. I den første kolonne er den eneste kilde i vandløbet Arlas 
udledning i anden kolonne er Arla og alle opstrømskilder medtaget. Den sidste kolonne under hvert metal viser den højeste koncentration der er fundet i Vorgod Å, den optræder enten umiddelbart nedstrøm 
udledningen fra Arla eller ca. 2,5 km nedstrøms Arlas udledning og er en konsekvens af alle opstrøms kilder. 

Maksimaludledning 

Maks. døgnkoncentration i vandløb ved medianminimum svandføring (Qmm) 

Bly Chrom Kobber Zink Klorid Kviksølv Cd Ni 

ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l ug/l ug/l 
Ansøgt udledning, 
absolutkrav 3,7 2,2 9,7 30,0 600,0 0,375 0,005 14,4 

scenarie m 3 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

 Arlas 
bidrag 

ex. 
andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrø
ms Arla 

Arla 
godkendelse 
2011 + 
Spildevandsplan 
2010-12 

8230 0,19 0,26 0,26 0,11 0,21 0,22 0,49 1,2 1,6 1,5 4,6 4,7 30 95 115 0,019 0,023 0,023 0,0025 0,0053 0,0054 0,73 0,78 0,79 

Arla 2020-
ansøgning + 
spildevandsplan 
2016 

12500 0,28 0,36 0,36 0,16 0,28 0,28 0,72 1,5 1,9 2,2 5,6 5,6 45 95 129 0,028 0,033 0,033 0,0037 0,0068 0,0068 1,07 1,17 1,17 

Arla 2020 + 
spildevandsplan 
2020 

12500 0,28 0,37 0,37 0,16 0,30 0,30 0,72 1,6 2,0 2,2 6,5 6,5 45 98 132 0,028 0,033 0,033 0,0037 0,0075 0,0075 1,07 1,16 1,16 

MKK, korttid 2,8 17 2 8,4 150 0,07 0,6 6,8 

 
 

                                                             
5 Bemærk at der ikke er søgt om udlederkrav for Cd, og at der ikke fastsættes udlederkrav for Cd. Der er ikke fundet Cd over detektionsgrænsen, som er lavere end MKK. Beregningerne i tabellen for Cd er medvirkende grundlag for 

vurderingen at der ikke er behov for fastsættelse af vilkår for Cd. 



 

 

Konklusion: Kumulativ vurdering, klorid 

Modelberegningerne opsummeret i Tabel 8 og Tabel 9 viser, at Arlas udledning af 
klorid kan rummes i både Vorgod Å og Skjern Å uden at udledningen i sig selv eller 
i kumulation med de øvrige udledninger vil overstige grænseværdien på 100 mg/l i 
Ringkøbing Amts Regionplan 2005.  Denne vurdering er i overensstemmelse med 
praksis for fastsættelse af udlederkrav for dambrug i Skjern Å systemet. Der er 
ikke nogen risiko for, at grænseværdien på 100 mg/l vil blive overskredet i 2011-
scenariet (0b). Da beregningerne er baseret på 1) samtidig udledning af 2) store 
stofmængder fra 3) alle punktkilder på et tidpunkt med 4) meget lav vandføring i 
vandløbssystemet (og det for Brande og Sdr. Omme renseanlæg gælder, at 
modellen overestimerer kloridudledningen) er der meget lav sandsynlighed for, at 
de beregnede kumulerede koncentrationer vil forekomme i praksis.  
 
Tabel 8 Kloridkoncentration i vandløbet ved gennemsnitsudledning fra Arla, 
sammenholdt med miljøkvalitetskrav fra regionplan. De to første kolonner un-
der klorid viser den resulterende fuldt opblandede koncentration i Vorgod Å 
ved udløbet fra Arla. I den første kolonne er den eneste kilde i vandløbet Arlas 
udledning i anden kolonne er Arla og alle opstrømskilder medtaget. Den sidste 
kolonne under klorid viser den højeste koncentration der er fundet i Vorgod Å, 
den optræder enten umiddelbart nedstrøm udledningen fra Arla eller ca. 2,5 
km nedstrøms Arlas udledning og er en konsekvens af alle opstrøms kilder. 

Gennemsnitsudledning 

Maksimal vandløbskoncentration ved 
medianminimumsvandføring (Qmm) 

Klorid 

mg/l 

Scenarie m3 
 Arlas bidrag 

ex. andre 
kilder 

Inkl. 
opstrøms 

kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

Arla 2011 godk. (scenarie 0b) + spildevandsplan 
2010-12 (ansøgt tilstand 580 mg/l) 8230 29 66 88 

Arla 2020 ansøgn. (scenarie 0c) + 
spildevandsplan 2016 (ansøgt tilstand 580 mg/l) 12500 43 82 102 

Arla 2020 ansøgn. (scenarie 0c) + 
spildevandsplan 2020 (ansøgt tilstand 580 mg/l) 12500 43 85 106 

MKK, tilstand 100 

 



15 

Tabel 9 Stofkoncentration i vandløbet for klorid ved maksimaludledning fra 
Arla, sammenholdt med foreslået korttidskrav. De to første kolonner under 
klorid viser den resulterende fuldt opblandede koncentration i Vorgod Å ved 
udløbet fra Arla. I den første kolonne er den eneste kilde i vandløbet Arlas 
udledning i anden kolonne er Arla og alle opstrømskilder medtaget. Den sidste 
kolonne under klorid viser den højeste koncentration der er fundet i Vorgod Å, 
den optræder enten umiddelbart nedstrøm udledningen fra Arla eller ca. 2,5 
km nedstrøms Arlas udledning og er en konsekvens af alle opstrøms kilder. 

Maksimaludledning 

Maks. døgnkoncentration i vandløb ved 
medianminimumsvandføring (Qmm) 

Klorid 

mg/l 

Scenarie m3 
 Arlas 

bidrag ex. 
andre kilder 

Inkl. opstrøms 
kilder 

Højeste 
konc. 

nedstrøms 
Arla 

Arla 2011 godk. (scenarie 0b) + spildevandsplan 
2010-12 (ansøgt abs. konc. 600 mg/l) 8230 30 95 115 

Arla 2020 ansøgn. (scenarie 0c) + spildevandsplan 
2016 (ansøgt abs. konc. 600 mg/l) 12500 45 95 129 

Arla 2020 ansøgn. (scenarie 0c) + spildevandsplan 
2020 (ansøgt abs. konc. 600 mg/l) 12500 45 98 132 

MKK, korttid  150 

 

11. Resultater af nærfeltsberegninger 
 
For at vurdere nærfeltetsudbredelsen omkring udledningen fra Arla er der lavet 
fortyndingsberegninger for hvert af de fundne metaller og salt. Beregningerne 
baserer sig på løsningsmetoden anvist i ”Lærebog i Vandforurening” af Poul 
Harremoes og Anders Malmgren, side 106-108, jf. Miljøprojekt nr. 690, 2002, 
afsnit 3 . 
 
Beregningerne er foretaget med baggrund i et overslag over åens bredde på 8 m og 
en dybde på 1 m, samt forudsætningen om medianminimumsvandføring. Bredde 
og dybde er konservative betragtninger. Modellen kræver input om turbulens i 
vandløbet, som indgår i beregningerne i form af den tværgående dispersions-
koefficient. I beregningerne er benyttet den mest konservative konstant i det 
range, der normalt benyttes i danske vandløb, dvs. den konstant, der giver mindst 
turbulens og dermed den dårligste opblanding. 
 
Der er beregnet både på resulterende koncentration i vandløbet, således at det er 
belyst, hvordan vandløbet er belastet, samt på den fortynding, der er nødvendig for 
at opnå en koncentration i vandløbet under MKK. 
 
Nærfeltsberegninger er foretaget af MST for alle stofferne, samlet i Figur 2 og er 
eksemplificeret ved beregningerne for klorid nedenfor (Figur 3 og Figur 4). 



 

 

 

Resultaterne viser, at der for stofferne kobber, klorid, zink, bly, nikkel og kviksølv er behov for en vis fortynding i vandløbet, førend den resulterende 
koncentration, dvs. udledningen i kumulation med andre kilder, er under miljøkvalitetskravet (og for klorid: at koncentrationen er under regionplanens 
grænseværdi). Krom og cadmium udledes i koncentrationer, der er lavere end miljøkvalitetskravet, og resultererende koncentration i vandløbet bliver 
intet sted højere end MKK. Der er ikke registreret fund af kviksølv og cadmium over detektionsgrænsen, og beregningerne for kviksølv og cadmium 
illustreret i Figur 2 er baseret på et indhold svarende til en koncentration på det halve af detektionsgrænsen. 
Der er således behov for at udlægge en blandingszone (se bilag D1 for definition og sidste afsnit i dette dokument) for de pågældende stoffer. 

Figur 2 Geografisk udstrækning af blandingszoner for stofferne kobber, klorid, zink, bly, kviksølv og nikkel (beregnet af Arlas rådgiver). Baseret 
på tal for Arlas 2020-ansøgning. 



 

 

 

 
Figur 3 Resulterende kloridkoncentration i vandløbet ved maksimaludledning 
fra Arla ved en spildevandsudledning på 8230 m3/d jf. godkendelse fra 2011 
(scenarie 0b jf. VVM-redegørelse for 2020 projekt). Arlas udledning 580 mg/l, 
i forvejen forekommende koncentration: 36 mg/l  

Figur 4 Resulterende kloridkoncentration i vandløbet ved maksimaludledning 
fra Arla ved en spildevandsudledning på 12.500 m3/d jf. ansøgt projekt 2020 
(scenarie 0c jf. VVM-redegørelse for 2020 projekt). Arlas udledning 580 mg/l, 
i forvejen forekommende koncentration: 40 mg/l. 

12. Blandingszoner 
Da stofferne kobber, klorid, zink, bly nikkel og kviksølv6 umiddelbart neden for 
udledningen optræder i koncentrationer højere end miljøkvalitetskravene, er det 
nødvendigt at udlægge blandingszoner (se bilag D1) for stofferne. 
 
Blandingszonerne udlægges, således at de lige præcis kan rumme den ansøgte 
udledning fra virksomheden i kumulation med i forvejen forekommende 
koncentration af de pågældende stoffer, jf. beregningsmodellen. Fremgangsmåden 
er i overensstemmelse med Naturstyrelsens retningslinjer (bilag D1). 
 
Der skal udlægges blandingszoner som følge af 2011-sagens genbehandling 
(scenarie 0b jf. VVM-redegørelse for 2020 projekt) , og som følge af ansøgning om 
udvidelse af renseanlægget (scenarie 0c jf. VVM-redegørelse for 2020 projekt). 

                                                             
6 Bemærk at ingen analyser for kviksølv viser indhold af stoffet, og at beregningerne af 

blandingszone derfor er foretaget med forudsætning i et maks indhold svarende til 

detektionsgrænsen. 

Afstand

f ra bredden Afstand nedst røms udledningen (m)

(m) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
150 0 ,4 0 319 269 216 188 169 156 146 139 132 127 123 119 115 112 110 107 105 103 101 99 98 96 95 94 92 91

0 ,8 0 142 173 174 163 152 144 137 131 126 122 118 115 112 109 107 105 103 101 99 98 96 95 94 92 91 90

1,2 0 38 90 124 130 129 126 123 120 117 114 111 109 106 104 102 101 99 97 96 95 93 92 91 90 89 88

1,6 0 36 51 83 98 104 106 106 106 105 103 102 101 99 98 97 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 86

100-150 2 ,0 0 47 40 57 72 81 87 90 91 92 92 92 92 91 91 90 89 89 88 87 86 86 85 84 84 83 83

2 ,4 0 36 36 44 55 64 70 75 78 80 81 82 83 83 83 83 83 82 82 82 81 81 81 80 80 79 79

2 ,8 0 36 36 38 44 51 57 62 66 69 71 72 74 75 75 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 75 75

3 ,2 0 39 36 36 39 44 48 53 56 59 62 64 65 67 68 69 69 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71

80-100 3 ,6 0 42 36 36 36 40 43 46 49 52 54 56 58 60 61 62 63 64 65 65 66 66 66 67 67 67 67

4 ,0 0 36 36 36 36 37 39 42 44 46 49 51 52 54 55 57 58 59 59 60 61 61 62 62 63 63 63

4 ,4 0 36 36 36 36 36 38 39 41 42 44 46 48 49 50 52 53 54 55 56 56 57 58 58 59 59 59

4 ,8 0 40 36 36 36 36 36 37 39 40 41 43 44 45 46 48 49 50 51 52 52 53 54 54 55 55 56

50-80 5,2 0 39 36 36 36 36 36 36 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 51 52 52 53

5,6 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 47 48 49 49 50

6 ,0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 39 39 40 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48

6 ,4 0 40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 44 45 46

30-50 6 ,8 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42 43 44 44

7,2 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 39 39 40 40 41 41 42 42 43

7,6 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 38 38 38 39 40 40 41 41 42 42

8 ,0 0 40 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 38 38 39 39 40 40 41 42 42

koncent rat i
on i åen

Afstand
fra bredden Afstand nedst røms udledningen (m)

(m) 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 0 2 2 2 4 2 6 2 8 3 0 3 2 3 4 3 6 3 8 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 50
150 0 ,4 0 386 307 238 204 183 169 158 149 142 137 132 128 124 121 118 115 113 111 109 107 105 104 102 101 100 99

0 ,8 0 243 244 213 190 174 162 153 145 139 134 129 125 122 119 116 114 112 110 108 106 104 103 102 100 99 98

1,2 0 120 170 178 169 159 151 144 139 134 129 125 122 119 116 114 112 110 108 106 105 103 102 100 99 98 97

1,6 0 62 109 141 145 142 138 134 130 126 123 120 117 115 113 111 109 107 105 104 102 101 100 99 98 97 96

100-150 2 ,0 0 47 71 107 120 123 124 122 120 118 116 114 112 110 108 107 105 104 102 101 100 99 98 97 96 95 94

2 ,4 0 40 52 81 97 105 109 110 110 109 108 107 106 105 103 102 101 100 99 98 97 96 95 95 94 93 92

2 ,8 0 40 44 63 79 89 94 97 99 100 100 100 99 99 98 97 97 96 95 94 94 93 92 92 91 91 90

3 ,2 0 40 40 52 65 75 81 86 89 90 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 90 90 89 89 89 88 88

80-100 3 ,6 0 40 40 46 55 64 71 76 79 82 84 85 86 86 87 87 87 87 87 87 87 86 86 86 86 86 86

4 ,0 0 40 40 42 49 56 62 67 71 74 76 78 79 80 81 81 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83

4 ,4 0 40 40 40 45 50 55 60 64 67 69 71 73 74 76 76 77 78 78 79 79 80 80 80 80 81 81

4 ,8 0 40 40 40 42 46 50 54 58 61 63 66 67 69 70 72 73 74 74 75 76 76 77 77 78 78 78

50-80 5,2 0 40 40 40 40 43 46 50 53 56 58 61 63 64 66 67 69 70 71 72 72 73 74 75 75 76 76

5,6 0 40 40 40 40 40 44 47 49 52 54 56 58 60 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74

6 ,0 0 40 40 40 40 40 42 44 46 49 51 53 55 57 58 60 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 72

6 ,4 0 40 40 40 40 40 40 43 44 46 48 50 52 54 55 57 59 60 62 63 65 66 67 68 69 70 71

30-50 6 ,8 0 40 40 40 40 40 40 40 43 44 46 48 50 51 53 55 57 58 60 61 63 64 65 66 68 69 70

7,2 0 40 40 40 40 40 40 40 40 43 45 46 48 50 52 53 55 57 58 60 61 63 64 65 67 68 69

7,6 0 40 40 40 40 40 40 40 40 43 44 46 47 49 51 52 54 56 58 59 61 62 63 65 66 67 68

8 ,0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 42 44 45 47 49 50 52 54 56 57 59 60 62 63 64 66 67 68

koncent rat i
on i åen
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Blandingszonernes størrelse er dimensioneret efter den største udledning, dvs. 
efter ansøgning om godkendelse af udvidelse (scenarie 0c jf. VVM-redegørelse for 
2020 projekt), men størrelsen af en evt. blandingszone uden udvidelse er også 
beregnet, og angives i Tabel 10. 
 
Figur 2 og Tabel 10 viser den nødvendige geografiske udstrækning af hver enkelt 
blandingszone. Tabel 10 er en opsamling af Miljøstyrelsens beregninger af 
blandingszonernes størrelse, mens kilden til Figur 2 er Arlas rådgiver. Små 
forskelle i beregningsmetoden mellem Miljøstyrelsen og Arlas rådgiver medfører, 
at det ikke er præcist samme resultat, der fremkommer. Forskellene er dog så små, 
at det vurderes at være inden for den usikkerhed, der kan forventes med de valgte 
metoder til beregning af koncentration i vandløbet. Det er Miljøstyrelsens tal, der 
bliver benyttet som grundlag for udpegning af blandingszoner. 
 
For kobber, der er det stof, som kræver den største fortynding for at nå under 
MKK, bliver den geografiske udbredelse af området med koncentrationer over 
MKK på på ca. 46 meter ned ad vandløbet, og knapt 2,5 m ud fra bredden. 
 
Den geografiske udstrækning af den største blandingszone og dermed alle de 
øvrige zoner med mindre udstrækning, er i overensstemmelse med 
Naturstyrelsens retningslinje om at blandingszonen højst må strække sig 
nedstrøms i en længde på 10 gange vandløbsbredden. 
 
Der er foretaget samme betragtninger for klorid som for de miljøfarlige stoffer, 
med henblik på at vurdere om det typespecifikke økosystem kan fungere. 
 
Den geografiske udstrækning af den beregnede ”blandingszone” for klorid 
svarende til blandingszoner jf bekendtgørelse 1022 for MFS, er vist på de samme 
illustrationer, Figur 2og Tabel 10.  
 

Tabel 10. Blandingszonernes udstrækning i de to scenarier 
 0b og 0c, målt i meter fra udledning og nedstrøms og meter  
på tværs fra bredden ud i åen ved maksimal udbredelse. 
(Miljøstyrelsens beregninger). 

 2013 (0b) 2020 (0c) 

 Nedstrøms På tværs Nedstrøms På tværs 
Bly 11 1,2 30 2 
Kobber 14 0,8 46 2,4 
Zink 7 0,8 24 2 
Klorid 18 1,6 46 2,4 
Kviksølv  6 0,8 16 1,6 
Nikkel 2,5 0,4 6,5 0,8 
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Bilag D.1. 

Naturstyrelsens retningslinjer om blandingszoner og fortynding7 

Hvad er en blandingszone? 
En blandingszone er et område omkring et udledningspunkt, hvor 
koncentrationen af et eller flere forurenende stoffer må overskride de fastsatte 
miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsens § 12. Miljøkvalitetskravene skal være 
opfyldt ved blandingszonens afgrænsning, og udledningen må ikke hindre 
opfyldelse af kravene i den del af vandområdet, som ligger uden for 
blandingszonen. 

En blandingszone kan udpeges omkring et udledningspunkt, når koncentrationen 
af et eller flere stoffer i udledningen er højere end de relevante miljøkvalitetskrav, 
således at disse krav ikke kan overholdes i umiddelbar nærhed af 
udledningspunktet. Det forudsættes, at udledningen af forurenende stoffer 
forinden er nedbragt mest muligt gennem anvendelse af bedste tilgængelige 
teknik, jf. bekendtgørelsen § 13. 

Hvor kan man finde retningslinjer for udpegning af blandingszoner? 
Tekniske retningslinjer for udpegning af blandingszoner er udarbejdet i EU-regi og 
kan findes i Tekniske retningslinjer for udpegning af blandingszoner. 

Blandingszoner kan udpeges omkring udledningspunkter for punktkilder. Det vil 
typisk være ved spildevandsudledninger. Udsivninger fra deponeringsanlæg 
direkte til vandområder betragtes også som punktkilder. 

Hvor stor kan en blandingszone være? 
Udstrækningen af en blandingszone skal begrænses til udledningspunktets 
umiddelbare nærhed og skal afpasses til koncentrationerne af forurenende stoffer 
ved udledningspunktet og efter de betingelser for udledning af stofferne, der er 
fastsat i udledningstilladelsen, herunder at udledningen reduceres mest muligt 
med anvendelse af bedste tilgængelige teknik. 

Hvis blandingszonens udstrækning således begrænset og afpasset bliver større 
end, hvad der ud fra andre hensyn er acceptabelt for det pågældende vandområde, 
jf. den for vandområdet gældende vandplan, må der træffes yderligere 
foranstaltninger med henblik på at reducere udledningen af de stoffer, der er årsag 
hertil, eller der bør vælges et andet udledningssted. 

Hvor stor kan en blandingszone være i vandløb? 
I mindre vandløb med varierede fysiske forhold bør blandingszonens udstrækning 
begrænses til det punkt nedstrøms udløbsstedet, hvor der sker fuld opblanding 
over vandløbstværsnittet. Det svarer typisk til en strækning på 7-10 gange 
vandløbsbredden 

I større vandløb, hvor der ikke opnås fuld opblanding over vandløbstværsnittet 
inden for en afstand af 7-10 gange vandløbsbredden, bør blandingszonens 
udstrækning begrænses til et punkt nedstrøms udledningsstedet svarende til en 
strækning på ikke over 10 gange vandløbsbredden 

                                                             
7 www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-

hverdagen/Spildevand/Udledninger_miljoekvalitetskrav/ 
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1 INDLEDNING 

I dette bilag er der foretaget en vurdering af projektet efter habitatbekendtgørelsens §7 
stk. 1 og §11. Vurderingerne er foretaget i overensstemmelse med de hensyn, der 
efterlyses i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 29. maj 2013 (j.nr. NMK-34-00143), 
se kapitel 1 i Genbehandlingsdokumentet.  
 
I indledningen er der givet en oversigt over habitatområder, der potentielt vil kunne 
påvirkes af projektet, samt en oversigt over administrative retningslinjer af betydning for 
habitatvurderingen. I kapitel 2 opsummeres de relevante påvirkninger fra projektet. I 
kapitel 3 og 4 behandles projektets påvirkninger i forhold til habitatområderne. Kapitel 5 
omfatter bilag IV-arter. I kapitel 6 sammenfattes de vurderinger, der ligger til grund for 
afgørelsen om, at der ikke skal foretages en konsekvensvurdering efter 
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habitatbekendtgørelsens § 7. stk. 2, og der redegøres for, hvilke afværgeforanstaltninger 
der er forudsat i de vurderinger, der er foretaget efter habitatbekendtgørelsen. 
 
Det følger af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 11, at før der træffes afgørelse i medfør af 
de bestemmelser, der er nævnt i § 8, herunder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal 
der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer 
eller projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 
  
Vurderingen omfatter følgende to trin: 
 
Trin 1: Bestemmelsen i habitatbekendtgørelsens § 7 stk.1 implementerer. 
habitatdirektivets artikel 6, stk. 3. EU-domstolen og Natur- og Miljøklagenævnet fortolker 
bestemmelsen sådan, at myndigheden skal foretage en indledende vurdering af, om det 
kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 
påvirke den udpegede lokalitets gunstige bevaringsstatus væsentligt. Hvis en sådan 
påvirkning på baggrund af objektive kriterier ikke kan udelukkes, skal der, såfremt 
projektet ønskes fremmet, foretages en nærmere vurdering dvs. gennemføres trin 2 
(konsekvensvurdering).  
 
Trin 2: En konsekvensvurdering skal omfatte alle aspekter af projektet, som kan påvirke 
den omhandlede lokalitet, og vurderingen skal bedømmes på grundlag af den bedste 
videnskabelige viden på området. Det betyder, at der kun kan gives tilladelse, såfremt der 
er opnået vished for, at aktiviteten ikke har skadelige virkninger for den omhandlede 
lokalitet. Det forholder sig således, når det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden rimelig 
tvivl kan fastslås, at projektet ikke har skadelige virkninger for den omhandlede lokalitets 
integritet.2 
 
I dette bilag foretages en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 1 af følgende 
Natura 2000-områder, der ud fra en rent geografisk vurdering har en potentiel mulighed 
for at blive påvirket af projektet: 
 

- Natura 2000-område nr. 67 Borris Hede 
- Natura 2000-område nr. 68 Skjern Å 
- Natura 2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 

 
Natura 2000-områdernes beliggenhed fremgår af kortbilag E-1.  
 
Områderne bliver også vurderet i forbindelse med Naturstyrelsens VVM-
sagsbehandlingen af Arlas projekt Mejericluster Vestjylland, som omfatter udvidelser på 
renseanlægget og de tre mejerier frem til 2020. Beskrivelse af de enkelte områder 
baseres overvejende på Natura 2000-planer og habitatafsnit i VVM-redegørelsen for 
Mejericluster Vestjylland (se udkast til VVM-redegørelse, 2. offentlighedsfase annonceret 
28. oktober 2013). 
 
Vurderingerne baseres på projektets potentielle miljømæssige påvirkninger af 
omgivelserne og sammenholdes med Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, 
målsætninger og tilstand. Projektets påvirkninger skal vurderes i forhold til Natura 2000-
områdets bevaringsmålsætning, det vil sige, at projektets påvirkninger skal vurderes i 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
2 Dom C-127/02 af 7. september 2004 (”Hjertemuslingedommen”) og C-404/09 (Europa-kommissionen mod Spanien) 
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forhold til, om gunstig bevaringsstatus kan opnås eller opretholdes3. Hvor der er fastsat 
mere præcise mål i Natura 2000-planen skal projektet vurderes i forhold til disse.  
 
 

1.1 Habitatområder og målsætninger af relevans for projektet 

Borris Hede : Målsætninger for Borris Hede fremgår af Natura 2000-plan 2010-2015 for 
Natura 2000-område nr. 67, Habitatområde nr. H60 og Fuglebeskyttelsesområde F37. 
Planen angiver mål for området. De mål, der er relevante i forhold til det konkrete projekt, 
er:  
Generelt mål: Vandløb inden for området sikres gode fysiske forhold og kontinuitet. Dette 
vil samtidig begunstige forekomsten af grøn kølleguldsmed, bæklampret, laks og odder. 
Denne indsats sikres via vandplanlægningen. 
 
Konkret mål: Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus 

 
Skjern Å : Målsætninger for Skjern Å fremgår af Natura 2000-plan 2010-2015 for Skjern Å 
Natura 2000-område nr. 68 og Habitatområde nr. H61. Planen angiver mål for området. 
De mål, der er relevante i forhold til det konkrete projekt, er:  
 
Generelt mål: Skjern Å og søerne i området sikres god-høj naturtilstand. Dette forudsætter 
en god vandkvalitet og for vandløbets vedkommende sikring af de gode fysiske forhold og 
kontinuitet. Levestederne for laks i åen og grøn kølleguldsmed i og langs åen sikres. 
 
Konkret mål: Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus. 
 
Ringkøbing Fjord : Målsætningen for Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen fremgår af 
Natura 2000-plan 2010-2015 for Natura 2000-område nr. 69, Habitatområde H62, 
Fuglebeskyttelsesområde F43 og Ramsarområde nr. 2. Planen angiver mål for området, 
hvoraf de konkrete mål, der er relevante i forhold til det konkrete projekt, er: 
 

• Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus. 
• Kystlagunen Ringkøbing Fjord og flodmundingen af Skjern Å sikres en god 

naturtilstand. Dette kræver, at næringssaltbelastningen af naturtyperne ned-
bringes. 

 
 

1.2 Øvrige administrative retningslinier af betydni ng for habitatvurderingen 

 Udkast til Vandplaner 
 
Natura 2000-planerne er koordinerede med vandplanen, idet der i Natura 2000-planernes 
retningslinjer vedrørende vand er henvisninger som denne fra Natura 2000-område 68 
Skjern Å (del af retningslinje 1.3): 
 
 ”… De lysåbne terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv drift og pleje, og 
vandløb med vandplanter sikres gode fysiske forhold samt kontinuitet. Dette gøres via vandplanen 
og vil samtidig begunstige forekomsten af grøn kølleguldsmed, de tre lampret-arter samt laks og 
odder.”4  

                                                
3 Ref.  Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 
samt beskyttelse af visse arter, 2011 
4 Natura 2000 –plan 2010-2015, Skjern Å, Natura 2000 område nr. 68, Habitatområde nr. 61. retningslinje 1.3 side 21. 
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Alle de berørte Natura 2000-områder ligger indenfor hovedvandopland 1.8 Ringkøbing 
Fjord5. Det betyder, at indsatser for søer, vandløb og marine områder delvis er fastlagt i 
medfør af udkast til vandplan for hovedopland 1.8. Udkast til vandplan indeholder 
retningslinjer, der skal iagttages, når der gives tilladelser til aktiviteter, der omfatter tilførsel 
af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, sikring af gode fysiske forhold og kontinuitet i 
vandløb, samt slusepraksis (vandstand og saltholdighed) i Ringkøbing Fjord.  
 
Vandplanerne er i høring frem til 23. december 2013. I perioden frem til vandplanerne 
bliver endelig vedtaget, er det målsætningerne fra Landsplansdirektiv/Regionplan 2005 for 
Ringkøbing Amt, der er gældende. De hensyn, der fremgår af de vandplaner, der er i 
høring, vil blive iagttaget i det omfang, de indgår som forudsætninger i Natura 2000-
planernes bevaringsmålsætninger for det konkrete Natura 2000-område. De relevante 
hensyn, der iagttages, er følgende: 
 
Retningslinje 4: ”Afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 om dambrug, 
havbrug og andre erhvervsmæssige aktiviteter må ikke være til hinder for, at vandplanens 
miljømål opfyldes. Kommunerne skal især være opmærksomme på godkendelser og 
revurdering af godkendelser vedr. udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet og 
på udledninger fra dambrug, som ikke er miljøgodkendt. Dette indebærer i relation til 
næringsstoffer, at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et opland, hvor miljømål er 
opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er godtgjort, at tilladelsen ikke 
medfører en forringelse af tilstanden, og at tilladelse til øget påvirkning af vandmiljøet i et 
opland, hvor miljømål ikke er opfyldt, som udgangspunkt først kan meddeles, når det er 
godtgjort, at miljømålet uanset tilladelsen kan nås ved hjælp af andre tiltag. Med ”øget 
påvirkning” forstås en øget påvirkning af vandmiljøet i forhold til den faktiske udledning på 
tidspunktet for afgørelsen. Ved fornyelse af tilladelser er vandplanen ikke i sig selv til 
hinder for videreførelse af den hidtidigt tilladte ramme for udledning af næringsstoffer.” 
 
Af retningslinje 12 fremgår det, at udledningen af spildevand fra særligt vandforurenende 
erhverv i videst muligt omfang skal søges begrænset ved anvendelse af bedst tilgængelig 
teknologi (BAT) og vandbesparende foranstaltninger, dernæst via rensning ved kilden. 
 
Af retningslinje 13 fremgår, at der kan udlægges en blandingszone i umiddelbar nærhed 
af udledningsstedet og indenfor denne blandingszone kan der accepteres en 
overskridelse af miljøkvalitetskrav. 

 
Af retningslinje 52 fremgår det, at udledning fra punktkilder og tilslutninger til offentlig 
kloak reguleres efter gældende regler og vejledninger ved anvendelse af bedst 
tilgængelige teknik og med henblik på opfyldelse af miljøkvalitetskrav, jf. bekendtgørelsen 
om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til 
vandløb, søer eller havet. 
 
Af retningslinje 53 fremgår det, at miljømyndigheden skal sikre, at udledninger af 
forurenende stoffer med koncentrationer, der har betydning for vandmiljøet, har 
udledningstilladelser og tilslutningstilladelser, der er tidssvarende i forhold til gældende 
regler, herunder miljøbeskyttelseslovens regel om anvendelse af bedst tilgængelige teknik 
og reglerne i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 

                                                
5 Ref. Forslag til Vandplan 2010-2015. Ringkøbing Fjord. Hovedvandopland 1.8 Vanddistrikt: Jylland og Fyn, 
Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2011. 
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Udledning af næringsstoffer til de marine områder samt vandløb forventes reguleret som 
angivet i udkast til vandplan for hovedopland 1.8. Der er ikke i vandplanen fastlagt 
reduktionskrav for industri, som udgør en mindre andel af den samlede udledning fra 
punktkilder.  
 

 Regionplanen 
De relevante målsætninger og retningslinjer for vandområder fremgår af Ringkøbing Amts 
regionplan 2005: 
 
Generelt for alle vandområder gælder følgende målsætninger:  

1. Tilstanden i vandområderne skal leve op til målsætningerne og kravene på kortbilag 
3 og i vandområder bilag 1-5. 
2. Vandområder må ikke anvendes til formål, der hindrer opfyldelse af vandområdernes 
målsætninger, herunder opretholdelse af værdier der er grundlag for områders udpeg-
ning som Internationale Naturbeskyttelsesområder. 
3. Tilførsel til vandområderne af næringsstoffer, organisk stof, okker, miljøfremmede 
stoffer og tungmetaller fra renseanlæg, regnvandsbetingede udløb, dambrug (ikke 
havdambrug), virksomheder inkl. landbrugsbedrifter og ejendomme i det åbne land er 
betinget af, at vandet renses, og at eksisterende udledninger om nødvendigt justeres, 
så at målsætningerne for vandkvalitet i vandområderne opfyldes, jf. afsnit 3.4 
Akvakultur og 5.5 Spildevandsrensning. 
4. Diffus tilførsel af næringsstoffer, organisk stof, okker, miljøfremmede stoffer og 
tungmetaller skal nedbringes til et niveau, så målsætningerne for vandområderne kan 
opfyldes. 

 
I Ringkøbing Amts regionplan 2005 er Vorgod Å, hvor projektets udledning foregår til, 
omfattet af regionplanens basismålsætning. Vorgod Å er målsat: Gyde- og/eller 
yngelopvækstområde for laksefisk, B1-målsætning.  B1-målsætningen anvendes i både 
små og store vandløb. Karakteristisk er, at de fysiske forhold tilfredsstiller de store krav 
som laks og ørreder stiller til vandløbskvaliteten. 
 
Ringkøbing Amts Regionplan 2005 (bilag 5) fastsætter vandkvalitetskrav for klorid i 
ferskvand på 100 mg/l. 

  



6 
 

 Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder 
I bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller hav (Bek. Nr. 1022 af 25/08/2010) fastlægges 
følgende miljøkvalitetskrav for udledning af de metaller, som Arla udleder med 
spildevandet. 

Tabel E-1: Miljøkvalitetskrav6 jævnfør BEK 1022 af 25. august 2010 for metaller, der kan forekomme i det rensede spildevand. 

Miljøkvalitetskrav 
Bly7 Krom8  Kobber9 Zink10 Kviksølv11 Nikkel12 Cadmium13 

ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l ug/l 

Generelt kvalitetskrav (tilstand) 0,34 
Cr VI:3,4 
Cr III 4,9  

1 
 

tilføjet  
 

12  
 

øvre værdi 

7,8  
 

tilføjet  
 

3,1  
 

tilføjet  

0,05 2,3 (c) 
tilføjet (d) 

3 (c) 
øvre værdi 

 

 
≤ 0,08 (klasse 1) 

0,08 (klasse 2) 
0,09 (klasse 3) 
0,15 (klasse 4) 
0,25 (klasse 5) 

tilføjet  
 

Korttidskvalitetskrav 2,8 
Cr VI:17 

CRIII 124 

2 
 

tilføjet  

8,4  
 

tilføjet 

 
0,07 

 
6,8 

≤ 0,45 (klasse 1) 
0,45 (klasse 2) 
0,6 (klasse 3) 
0,9 (klasse 4) 
1,5 (klasse 5) 

tilføjet (h 
 

 
For kviksølv kan miljøkvalitetskrav fastsættes i biota i stedet for ift. vand. Vælges det, 
gælder følgende generelle miljøkvalitetskrav for kviksølv og kviksølvforbindelser i biota 
ferskvand/marin: 20 µg/kg14. 

 
 

  

                                                
6 Miljøkvalitetskravene fremgår af bekendtgørelse nr. 1022 af 25/08/2010 bilag 2 og 3. 
7 Note e, c og f i BEK 1022: Nationalt miljøkvalitetskrav for forurenende stof med EU-miljøkvalitetskrav, jf. bilag 3, 
Miljøkvalitetskravet gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 
0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende 
Ved vurdering af overvågningsresultater i forhold til miljøkvalitetskravene jævnfør Bilag 3, del B, punkt 3 
8 Bemærk: Bekendtgørelse 1022 indeholder 2 grænseværdier for krom, en for de 2 typiske former krom forekommer på. Her 
er der benyttet den strengeste af de to grænseværdier, og der er således ikke taget stilling til, hvilken form krom fra Arlas 
udledning indeholder. For zink er der 2 grænseværdier, en for blødt vand og en for hårdt vand. Zink er mere giftigt i blødt 
vand end i hårdt vand. Vandet i Vorgod Å er ikke blødt, og derfor er skal de kvalitetskrav der svarer til hårdt vand benyttes 
 9 Miljøkvalitetskravet gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret 
gennem et 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. Ved vurdering af overvågningsresultater eller beregnede 
koncentrationer i et vandområde tages der hensyn til den naturlige baggrundskoncentration, hvis den gør det umuligt at 
overholde miljøkvalitetskravet 
10 Note c og d i BEK 1022: Miljøkvalitetskravet gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en 
vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende.(d)  Ved vurdering af overvågningsresultater 
eller beregnede koncentrationer i et vandområde tages der hensyn til den naturlige baggrundskoncentration, hvis den gør 
det umuligt at overholde miljøkvalitetskravet. 
11 BEK 1022bilag 3 note l: Hvis miljøkvalitetskravene for biota ikke anvendes til vurdering af tilstand i et vandområde, skal 
der anvendes strengere miljøkvalitetskrav for vand for at opnå samme beskyttelsesniveau som miljøkvalitetskravene for 
biota i dette bilags del C. By- og Landskabsstyrelsen kan fastsætte et skærpet miljøkvalitetskrav for vand, der tilgodeser 
dette. 
12 c) Miljøkvalitetskravet gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret 
gennem et 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. 
(d) Ved vurdering af overvågningsresultater eller beregnede koncentrationer i et vandområde tages der hensyn til den 
naturlige baggrundskoncentration, hvis den gør det umuligt at overholde miljøkvalitetskravet. 
13 Bekendtgørelsen bilag 3 værdien se uddybende herunder: For cadmium og cadmiumforbindelser (nr. 6) afhænger EQS-
værdierne af vandets hårdhedsgrad, som opdeles i fem klasser (klasse 1: <40 mg CaCO3/l, klasse 2: 40 til <50 mg 
CaCO3/l, klasse 3: 50 til <100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 til <200 mg CaCO3/l og klasse 5: ≥200 mg CaCO3/l). 
14 Bekendtgørelse 1022 bilag 3 del c. 
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2 PÅVIRKNINGER FRA PROJEKTET 

2.1         Udledning af næringsstoffer og organisk  stof 

Den faktiske udledning af renset spildevand fra Arlas tre driftssteder til Vorgod Å, for så 
vidt angår vandmængder og udledte stofmængder, fremgår af tabel E-2.  
 

Tabel E-2:Udledninger af næringsstoffer og renset spildevand fra ARLAs fælles renseanlæg i Nr. Vium. 

 
N 

Ton/år 

P 

Ton/år  

BI5 

Ton/år 

COD 

Ton/år 

Vand 

m3/år 

Faktisk udledt – 2005 4,2 0,6 4,6 45 1,68 

Faktisk udledt – 2006 8,5 0,7 4,2 39 1,76 

Faktisk udledt – 2007 - - - - - 

Faktisk udledt- 2008 12,9 0,5 3,2 38 2,08 

Faktisk udledt- 2009 5,1 0,7 4,3 42 1,96 

Faktisk udledt 2010 7,6 1,0 5,2 51 2,24 

Faktisk udledt 2011 8,43 0,8 4,4 49 2,26 

Faktisk udledt 2012 10,8 1,0 7,0 58 2,50 

Total udledning til Ringkøbing Fjord* 4766 122,3    

Total udledning til Skjern Å* 1100 31 353 6623  

*Data er fra VVM-redegørelsen for Mejericluster Vestjylland, der henviser til baggrundsrapport til vandplaner. 

  
 
Det konkrete projekt, der skal vurderes efter habitatbekendtgørelsen omfatter udledningen 
af 1230 m3/døgn mere renset spildevand end det, der er godkendt før 2006, men med et 
indhold af næringsstoffer og organisk stof, der er væsentlig lavere end tidligere tilladelse. 
Udledningen, der gives tilladelse til, for så vidt angår næringsstoffer og organisk stof 
fremgår af tabel E-3 og for det konkrete projekt af kolonnen fremhævet med fed.  

 
Tabel E-3 Godkendte spildevandsudledninger og konkretisering af det projekt der skal vurderes efter habitat 
bekendtgørelsen. 

 Maximalt tilladt 
udledning før 
etableringen af 
det fælles renseanlæg 
(i alt for de tre anlæg) 

Projektets maksimale 
Udledning ifølge 
ansøgning af 2010 og 
miljøgodkendelse af 
2011 

Det konkrete projekt 
omfatter forskellen på 
det tilladte før 2006 og 
det der gives tilladelse 
til med 2011 
afgørelsen (6. 
december 2011) 

Enhed 

     
Flow 7000 8230 1230 m3/døgn 
BI5 25,6 18 -7,6 ton/år 
COD 192 75 -117 ton/år 
N 20,4 12,0 -8,4 ton/år 
P 2,6 0,9 -1,7 ton/år 
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I miljøgodkendelsen af 6. december 2011 gives der tilladelse til en udledning af 
næringsstoffer, som er tilnærmet den udledning, der faktisk er forekommet i perioden 
2008-2010, hvor det fælles renseanlæg har været taget i drift.  
 
Tilladelsen til udledning af fosfor er mindre end den faktiske udledning fra renseanlægget i 
2010. Der har været størst fokus på at begrænse udledningen af fosfor til det niveau, som 
renseanlægget har vist (perioden 2007-2012) det kunne overholde, og som andre store 
danske renseanlæg med lignende rense-teknologi har kunnet præstere. Dette  begrundes 
i, at Ringkøbing Fjord er fosforbegrænset i store dele af året15, og udledningen af fosfor 
derfor kan have væsentlig betydning for miljøtilstanden i fjorden.  
 
For de andre stoffers vedkommende har Arla søgt om grænseværdier, der ligger lidt over 
det, som anlægget har kunnet præstere i gennemsnit over et år, for at have en nødvendig 
margin til udsving i den daglige drift. Projektet medfører dog stadig en væsentlig reduktion 
i den tilladte udledning også af disse stoffer.  
 
Eftersom projektet medfører tilladelse til en reduceret udledning af næringsstoffer og 
organisk stof og ingen af områderne er følsomme overfor en reduktion af stofferne, kan 
projektet ikke påvirke Natura 2000-områder væsentligt og negativt for så vidt angår disse 
stoffer. Det er derfor ikke relevant at foretage en yderligere vurdering af miljøpåvirkningen 
for så vidt angår næringsstoffer og organisk stof. 
 
 

2.2               Udledning af tungmetaller og klor id 

Der er begrænset viden om de hidtidige udledninger af tungmetaller og klorid. Projektet 
medfører en merudledning på 1230 m3 spildevand pr. døgn. Det er derfor vurderet, at 
projektets merudledning af tungmetaller og klorid er proportional med stigningen i 
vandmængden på 17,5%. Målinger af tungmetaller og klorid i spildevandet siden 2011 er 
beskrevet i kapitel 4 i Genbehandlingsdokumentet.  
 
Udledningen af tungmetaller fremgår af nedenstående tabel. Det konkrete projekt  
medfører en øget udledning af tungmetaller, som fremgår af de sidste kolonner i tabellen. 

                                                
15 DMU (nu DCE), Jens Würgler 22. juli 2011 



9 
 

Tabel E-4 Udledt maksimal stofmængde (tungmetaller, opløst fraktion) beregnet på baggrund af maksimal tilladt 
vandmængde og ansøgte udlederkrav. Døgn maximum er baseret på ansøgt absolut kravværdi, mens Årsmaximum 
er baseret på ansøgt tilstands kravværdi (se tabel 4 i Genbehandlingsdokumentet). 
 
 Fælles renseanlæg maksimal 

udledning  

2011 godkendelsen 

Samlet maksimal udledning før 

sammenlægning af de tre 

renseanlæg (i alt for de tre anlæg) 

Forskel mellem 

udledning jf. 2011- 

afgørelse og den 

samlede udledning 

fra de tre separate 

anlæg 

Vand (m3/døgn) 8230 7000 1230 

 g/d kg/år g/d kg/år g/d kg/år 

Bly 
30 6,0 26 5,1 4,6 0,90 

Krom 
18 4,5 15 3,8 2,7 0,67 

Kobber 
80 12 68 10 12 1,8 

Zink 
247 65 210 55 37 9,7 

 
Nikkel 16 

 
119 

 
26 
 

101 
 

22 
 

18 
 

3,9 
 

 
Kviksølv17 

 
3,1 

 
0,75 

 
2,6 

 
0,64 

 
0,46 

 
0,11 

 
 Kg/dag t/år Kg/dag t/år Kg/dag  t/år  

Klorid 4938 1742 4200 1482 738 
 

260 
 

 
 
Der er foretaget beregninger af spredningen af tungmetaller og klorid i vandløbene, jf. 
kapitel 4 i Genbehandlingsdokumentet og bilag D. Modelberegningerne inkluderer bidrag 
fra andre kilder i vandløbet. Beregningerne viser, at miljøkvalitetskrav i henhold til 
bekendtgørelse nr. 1022 af 25. august 2010 for tungmetaller og Landsplandirektivet 
(Ringkøbing Amts Regionplan 2005) for klorid kan overholdes efter en blandingszone på 
maksimalt ca. 20 m nedstrøms Arlas udledning i Vorgod Å. Afstanden fra blandingszonen 
til Skjern Å habitatområdet er ca. 11 km.  
 
Modelberegningerne viser, at Arlas udledning af tungmetaller og klorid kan rummes i både 
Vorgod Å og Skjern Å, uden at udledningen i sig selv eller i kumulation med de øvrige 
udledere vil medføre vandløbskoncentrationer, der overstiger miljøkvalitetskravene uden 
for blandingszonen.  
 

 
2.3         Fysisk påvirkning samt forstyrrelse af dyrelivet 

De anlægsarbejder, der er foretaget i 2007, indgår ikke i genbehandling af VVM- og 
habitatbehandlingen af 2011-sagen, da anlægsarbejdet er udført. Der skal ikke opføres 
nye anlæg, og der foretages indrettelseshensyn18. 

                                                
16 Bemærk, at der kun er foretaget 4 analyser af cadmium, nikkel og kviksølv. Resultaterne er dermed forbundet med en 
ganske stor usikkerhed. 
17 Bemærk at analyserne af kviksølv ikke viser indhold over detektionsgrænsen, og at alle resultater for de 2 stoffer dermed 
er baseret på et indhold svarende til ½ x detektionsgrænsen. 
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Vandføringen i Vorgod Å er på 1800 l/s (medianminimumsvandføring). Udledningen fra 
det fælles spildevandsrensningsanlæg er på 95 l/s. Forøgelsen er på 14 l/s.  Det kan ud 
fra objektive kriterier afvises, at den marginale forøgelse på ca. 1 % af vandføringen, set i 
forhold til Qmm-situationen, vil forstyrre dyrelivet. 
 
 

2.4               Slam fra spildevandsrenseanlægget  

Ved rensning af vandet genereres slam. Den producerede slammængde blev indtil 2007 
afhændet til udspredning på landbrugsjord. Fra 2007- 2013 afhændes alt slam fra 
anlægget til jordbrug og biogasfællesanlæg, der er miljøgodkendt til at modtaget dette. 
Fra 2013 og frem vil alt slam blive afhændet til biogasfællesanlæg. Slammet indeholder 
tungmetallerne cadmium, kviksølv, bly, nikkel, chrom, zink, og kobber samt kvælstof og 
fosfor. Indholdet af tungmetaller er faldende, hvilket fremgår af tabellen nedenfor. 
 

Tabel E-5 Slammængder og indhold af tungmetaller 2006-2012 
  

  Mængde Tørstof Cadmium Kviksølv Bly Nikkel Chrom Zink  Kobber Kvælstof Fosfor 

  tons % mg/kg TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS 
mg/kg 

TS g/kg TS g/kg TS 
g. snit 
2006 5467 5,37 0,047 0,0687 1,7 10 20 197 19 88   

g. snit 
2008 36360 6,31 0,028 0,045 0,835 8,55 7,25 115 10,5 80 34 

g. snit 
2009 33336 4,89 0,03 0,02 0,83 8,00 8,55 133,00 10,75 88,50 43,00 

g. snit 
2010 28034 5,26 0,11 0,06 15,40 10,05 13,50 255,00 9,00 80,00 53,00 

(23.08) 
2011 24249 16,10 0,02 0,018 0,49 11 9,5 100 9,1 61 49 

(23.02) 
2012 19767 4,34 0,03 0,02 0,88 9,2 9,2 99 9,8 82 47 

 

 
Der er ikke tidligere foretaget vurdering af udbringning af slam jf. NST’s vejledning om 
VVM for spildevandsrenseanlæg. I det konkrete tilfælde afhændes den producerede slam 
til biogasanlæg, der er VVM-vurderet, habitat-vurderet og miljøgodkendt til håndtering af 
dette materiale. Da materialet således afhændes til miljøgodkendt 3. part, er der ikke 
grundlag for at inddrage slam i nærværende VVM- og habitatbehandling af 2011-projektet. 
 

  

                                                                                                                                              
18 Jf. Genbehandlingsdokumentet kapitel 1 
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3 NATURA 2000- OMRÅDERNE BORRIS HEDE OG SKJERN Å   

Habitatområde 67 Borris Hede grænser op til habitatområde Skjern Å, og området ligger i 
luftlinje ca. 20 km syd for Arlas spildevandsudledning. Der er ikke forbindelse mellem 
udledningen fra renseanlægget og Borris Hede. Skjern Å løber ikke ud i Borris Hede men 
grænser op til Skjern Å. Det er derfor usandsynligt, at det konkrete projekt, der alene 
omfatter påvirkninger af vand i vandløbet, vil påvirke habitatområde Borris Hede.    
 
Det første habitatområde, der har potentiel mulighed for at blive påvirket af projektet, er 
Habitatområde H61, Skjern Å, der i luftlinje ligger ca. 6 km syd for det fælles spilde-
vandsrenseanlæg og ca. 11 km nedstrøms udledningen fra renseanlægget i Vorgod Å. 
Skjern Å kan derfor være udsat for påvirkninger som følge af spildevandsudledningen. 
Projektet omfatter reduceret udledning af næringsstoffer og organisk stof og medfører 
derfor ikke en negativ påvirkning af habitatområderne, for så vidt angår disse stoffer.  
Projektet medfører en merudledning af tungmetaller og salt. Derfor foretages en foreløbig 
væsentlighedsvurdering af, hvorvidt området kan blive påvirket af udledningen af 
tungmetaller og salt fra det konkrete projekt, der vedrører det fælles 
spildevandsrenseanlæg samt dette projekt i kumulation med andre planer og projekter. 
 
Skjern Å-systemet er Danmarks mest vandrige vandløbssystem og afvander 11 % af 
Jylland. Den udspringer nord for Vejle og løber mod vest, hvor den udmunder i 
Ringkøbing Fjord. Ringkøbing Fjord er slutrecipient for udledningen fra det fælles 
renseanlæg, og det samlede vandløbsopland udgør 15 % af Jyllands areal. 
 
På første målestation i Skjern Å efter tilløbet fra Vorgod Å ses en meget høj kvalitet i 
faunasammensætningen (DVFI 7 målt på st. 2000011 i 2012). 
         
Område beskrivelse 
Af Natura 2000-plan for området19 fremgår blandt andet: 
 
”Området er præget af Skjern Å, som strækker sig fra Arnborg i øst til udløbet i Ringkøbing Fjord i 
vest. I den østlige del af strækningen er vandløbet naturligt slynget, mens det i den vestlige del er 
præget af det store naturgenopretningsprojekt, der blev gennemført i 1999-2002. Vandløbet er et 
typisk vandløb med vandplanter og er levested for Laks, Hav-, Flod- og Bæklampret. Desuden 
findes der i hele vandløbets hovedløb en fin bestand af guldsmeden Grøn Kølleguldsmed og spredt 
i området findes den sjældne plante vandranke. Odderen kan man finde langs hele vandløbet.  
 
På de stejle skrænter langs vandløbet findes nogle fine forekomster af surt overdrev og tør hede. I 
de fugtige lavninger findes der rigkær samt elle- og askeskov.” 
 
 

3.1 Udledning af tungmetaller og klorid til Skjern Å 

Der er foretaget beregninger, der viser, at miljøkvalitetskrav i henhold til bekendtgørelse 
nr. 1022 af 25. august 2010 for tungmetaller kan overholdes efter en blandingszone på 
maksimalt ca. 20 m nedstrøms Arlas udledning i Vorgod Å. Der henvises til kapitel 4 i 
Genbehandlingsdokumentet og bilag D. 
 
Fastsættelse af miljøkvalitetskrav for tungmetaller efter jf. bekendtgørelse nr. 1022 skal 
sikre, at den mest følsomme art og det mest følsomme trofiske niveau er beskyttet. Det er 
undersøgt, om der er kendskab til særligt følsomme arter, der kræver beskyttelse ud over 
det niveau, der er fastlagt med bekendtgørelse nr. 1022.  
                                                
19 Natura 2000-plan 2010-2015, Skjern Å Natura 2000-område nr. 68, 2011, Miljøministeriet, Naturstyrelsen 
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Naturstyrelsen er hørt i sagen20 og har oplyst: 
 
”Det er Naturstyrelsens vurdering, at der ikke foreligger faglig viden som kan begrunde en 
skærpelse af kravene til udledningen af miljøfremmede stoffer af habitathensyn. 
Miljøstyrelsen kan i genbehandlingen af sagen lægge til grund, at hvis 
vandkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022 overholdes, vil udledningen af miljøfremmede 
stoffer i den konkrete sag, ud fra den nuværende faglige viden, ikke medføre en væsentlig 
skade på Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å (Habitatområde H61) og Natura 2000-
område nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (Habitatområde H62 og 
Fuglebeskyttelsesområde F43). 
Det vurderes således, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan påvirke habitatområder væsentligt jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.” 
 
I forhold til klorid er Naturstyrelsen hørt den 24. oktober 201321 og har oplyst følgende i 
forhold til Landsplandirektivets (Ringkøbing Amts regionsplan 2005) grænseværdi på 
100mg/l: 
 
”Projektets påvirkning af Vorgod Å med en kloridkoncentration på over 100 mg/l (inkl. 
øvrige kilder opstrøms Arla) ligger inden for 25 m fra udledningspunktet. Dette område er 
ikke en del af et habitatområde. Naturstyrelsen vurderer, at projektets kloridudledning ikke 
påvirker nærmeste Natura 2000-område, der ligger nedstrøms projektområdet (Natura 
2000-område nr. 68, Skjern Å), da påvirkningen her vil være under 100 mg/l.” 
 
Det vurderes på baggrund af ovenstående herunder høringer af Naturstyrelsen, at det på 
baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke området væsentlig. Der vil derfor ikke være 
grundlag for at foretage en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 2 
for så vidt angår projektets udledning af tungmetaller og klorid. 
 
For at sikre forudsætningerne for habitatvurderingen tilføjes vilkår om tungmetaller og 
klorid herom til miljøgodkendelsen for spildevandsrenseanlægget.    

 
 

 
4 NATURA 2000- OMRÅDE RINGKØBING FJORD  

Områdebeskrivelse  
Det fremgår af forslag til Vandplan 2010-15, Hovedvandopland Ringkøbing Fjord) 
Ringkøbing Fjord er landets største kystlagune med et areal på ca. 294  
km2. Fjorden er lavvandet med en maksimal dybde på 5,1 m og en gennemsnitsdybde på 
1,9 m. Den har en stor ferskvandstilførsel fra et opland på 3.477 km2, svarende til ca. 8 % 
af Danmarks areal. Ca. 70 % af ferskvandet bliver tilført via Skjern Å, og ca. 15 % via 
Vonå. Vandets middelopholdstid i fjorden er 3-4 måneder. 

 
For habitatområdet (H62), Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen, er især den 
prioriterede naturtype kystlagune (1150) og naturtypen  flodmunding (1130) følsom 
overfor påvirkning fra næringsstofholdige og iltforbrugende udledninger. Ringkøbing Fjord 
har gennem årene været væsentlig belastet med næringsstofferne kvælstof og fosfor fra 
land. Det har generelt betydet store opblomstringer af planteplankton og periodevis 

                                                
20 E-mail af 25.september 2013 fra Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen. 
21 E-mail af 24.oktober 2013 fra Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen. 
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opblomstringer af hurtigt-voksende makroalger, som reducerer lystilgængeligheden i 
fjorden og dermed undervandsplanternes udbredelsesområde. Tilførslen af iltforbrugende 
stoffer medvirker til øget iltsvind mv., som også kan reducere udbredelsen af 
undervandsvegetationen. 
 
Prognosen for naturtypen kystlagune (Ringkøbing Fjord og Nyminde-strømmen) er 
ugunstig som følge af belastning med næringsstoffer.  
 
For fuglebeskyttelsesområdet (F43) er naturtypen kystlagune mest væsentlig, idet specielt 
de planteædende fugle (svaner, gæs og ænder), men også hvinand og stor skallesluger, 
er afhængige af en udbredt undervandsvegetation som fødegrundlag, hvilket igen er 
betinget af en god miljøtilstand i den prioriterede naturtype kystlagune. Prognosen er som 
følge heraf vurderet ugunstig for arterne knopsvane, sangsvane, pibesvane, mørkbuget 
knortegås, gravand, pibeand, spidsand, skeand, hvinand og blishøne.  

 
Det er vurderet, at kystlagunen er det mest følsomme udpegningsgrundlag i forhold til den 
mulige påvirkning fra projektet.  
 
Den mest væsentlige påvirkning fra Arlas udledning på naturtypen kystlagune er 
næringsstoffer og iltforbrugende stof. Projektet for sammenlægning af de tre 
spildevandsrenseanlæg til ét anlæg samt gennemførelse af BAT, betyder, at 
virksomhedens udledningstilladelse for så vidt angår kvælstof reduceres fra 20,4 tons pr 
år til 12 tons pr. år. Virksomhedens faktiske udledning af kvælstof svinger i perioden 2006-
2012 mellem 5 og 13 tons pr. år (se tabel E-2). Hvis projektet ikke gennemføres, har 
virksomheden tilladelse til udledning af 20,4 tons N. Gennemføres projektet, vil tilladelsen 
til udledning af kvælstof reduceres til 12 tons/år. 
 
Iflg. DMU (Jens Würgler 22. juli 2011) og Naturstyrelsen Vestjylland Vand (31. august 
2011) er Ringkøbing Fjord fosfor-begrænset i store dele af året. Det betyder, at tilførsel af 
fosfor vil medføre øget algevækst i de perioder af året, hvor fosfor er den begrænsende 
faktor. Det vil derfor have størst effekt for bevaring/forbedring af fjordens miljøtilstand at 
begrænse tilledningen af fosfor til fjorden. En reduktion af fosfor må derfor formodes at 
være af miljømæssig betydning for fjorden i positiv retning. Den faktiske udledning af 
fosfor fra renseanlægget svinger i perioden 2006-2012 fra 0,7 til 1 tons/år. Virksomheden 
havde før 2006-godkendelsen tilladelse til udledning af 2,6 tons/år (samlet for de tre 
driftssteder). Med 2011-projektet reduceres denne tilladelse til 0,9 tons/år. 
 
Det projekt, der gennemføres, medfører, at tilladelser til udledning af BI5 reduceres med 
7,5 tons pr. år og COD med 117 tons pr. år. 
  
Reduktionen af den tilladte udledning af næringsstoffer og organisk stof forventes 
sammen med andre reduktioner, at kunne bidrage til en forbedring af miljøtilstanden i 
Ringkøbing Fjord. 

 
 

4.1 Udledning af tungmetaller og klorid stoffer til  Ringkøbing Fjord 

Beregninger baseret på den ansøgte maksimale udledning af tungmetaller og klorid fra 
projektet, sammenholdt med beregningsmodellen for Skjern Å, viser at projektet hverken i 
sig selv eller i kumulation med andre punktkilder bevirker en overskridelse af 
miljøkvalitetskrav uden for blandingszonen, jf. bekendtgørelse 1022 eller jf. 
Landsplandirektivet/ Ringkøbing Amt Regionplan 2005.  
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Ved Skjern Ås udløb til Ringkøbing Fjord bliver recipienten salt, og miljøkvalitetskravene 
for de 5 af de 6 relevante stoffer er ens for fersk og salt recipient. For nikkel er 
miljøkvalitetskravet en faktor 10 lavere i saltvand end i ferskvand, men da der ikke 
udledes nikkel fra dambrug, vil der være en yderligere, stor fortynding fra Skjern Å til 
Ringkøbing Fjord. Det er dermed også meget usandsynligt, at miljøkvalitetskravene for 
den opløste fraktion i vandfasen i Ringkøbing Fjord overskrides. 
 
Fastsættelse af miljøkvalitetskrav for tungmetaller efter jf. bekendtgørelse nr. 1022 skulle 
sikre, at ”den mest følsomme art” og det mest følsomme trofiske niveau er beskyttet. Det 
er undersøgt, om der er kendskab til særligt følsomme arter, der kræver beskyttelse ud 
over det niveau, der er fastlagt med bekendtgørelse nr. 1022.  

 
Naturstyrelsen er hørt i sagen22  og har oplyst: 
 
”Det er Naturstyrelsens vurdering, at der ikke foreligger faglig viden som kan begrunde en 
skærpelse af kravene til udledningen af miljøfremmede stoffer af habitathensyn. 
Miljøstyrelsen kan i genbehandlingen af sagen lægge til grund, at hvis 
vandkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022 overholdes, vil udledningen af miljøfremmede 
stoffer i den konkrete sag, ud fra den nuværende faglige viden, ikke medføre en væsentlig 
skade på Natura 2000-område nr. 68, Skjern Å (Habitatområde H61) og Natura 2000-
område nr. 69, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (Habitatområde H62 og 
Fuglebeskyttelsesområde F43). 
 
Det vurderes således, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter kan påvirke habitatområder væsentligt jf. habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1.” 
 
I forhold til klorid er Naturstyrelsen hørt den 24. oktober 201323 og har oplyst følgende i 
forhold til Landsplandirektivets/Ringkøbing Amts regionsplan 2005’s grænseværdi på 
100mg/l: 

 
”Projektets påvirkning af Vorgod Å med en kloridkoncentration på over 100 mg/l (inkl. 
øvrige kilder opstrøms Arla) ligger inden for 25 m fra udledningspunktet. Dette område er 
ikke en del af et habitatområde. Naturstyrelsen vurderer, at projektets kloridudledning ikke 
påvirker nærmeste Natura 2000-område, der ligger nedstrøms projektområdet (Natura 
2000-område nr. 68, Skjern Å), da påvirkningen her vil være under 100 mg/l.” 
 
Det vurderes på baggrund af ovenstående, herunder høringer af Naturstyrelsen, at det på 
baggrund af objektive kriterier kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med 
andre planer og projekter kan påvirke området væsentlig. Der vil derfor ikke være 
grundlag for at foretage en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 2 
for så vidt angår projektets udledning af tungmetaller og klorid. 
 
For at sikre forudsætningerne for habitatvurderingen, at udledningen kan overholde 
miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022, tilføjes vilkår om tungmetaller og klorid 
herom til miljøgodkendelsen for spildevands-renseanlægget.    
 
 
 

                                                
22 E-mail af 25.september 2013 fra Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen. 
23 E-mail af 24. oktober 2013 fra Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen. 
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5 VURDERING I FORHOLD TIL BILAG IV-ARTER 24 OG ARTER PÅ 
UDPEGNINGSGRUNDLAGET 

5.1 Bilag IV-arter 

Der er en række arter, som er opført på habitatdirektivets bilag IV – de såkaldte bilag IV-
arter – som potentielt kan blive påvirket af projektet. Der kan ikke vedtages gives 
tilladelse, dispensation, godkendelse m.v., hvis det ansøgte kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for disse arter eller ødelægge de plantearter der er 
optaget i habitatdirektivet litra b i alle livsstadier, jf. habitatbekendtgørelsens § 11.   

Følgende bilag IV-arter er fundet: Vandranke, Grøn Kølleguldsmed og Odder, som 
potentielt kan bliver påvirket af projektet. Disse arter vurderes nedenfor.  
 
Naturstyrelsen har til brug for sagen udtalt sig om bilag IV arter i området og tungmetaller 
af 25. september 2013 og i forhold til klorid af 24. oktober 2013. 
 
Naturstyrelsen har i forhold til miljøkvalitetskrav for tungmetaller jf. bekg. 1022 oplyst: 
”Naturstyrelsen har med sit kendskab til områderne herunder gennem NOVANA-
programmet og øvrige tilsyn, ikke fået kendskab til, at der skulle være arter i områderne, 
som er særligt følsomme i den forstand, at de kan blive påvirket af koncentrationer, som 
ligger under miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022.”…Det ansøgte vurderes 
endvidere ikke at ville beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige 
udbredelsesområde for bilag IV-arter eller ødelægge de plantearter, som er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV i alle livsstadier jf. habitatbekendtgørelsens § 11.” 
 
Naturstyrelsen har i forhold til grænseværdien for klorid på 100mg/l oplyst: 
”Naturstyrelsen har ikke kendskab til faktuelle oplysninger eller faglig viden, der kan 
begrunde en skærpelse og har derfor vurderet, at der ikke er behov for at skærpe 
kravene. Naturstyrelsen har ikke kendskab til, at der er arter i området, der kan blive 
påvirket af koncentrationer under kravværdien for klorid på 100 mg/l. 
Projektets påvirkning af Vorgod Å med en kloridkoncentration på over 100 mg/l (inkl. 
øvrige kilder opstrøms Arla) ligger inden for 25 m fra udledningspunktet. Naturstyrelsen 
vurderer, at projektets kloridudledning ikke påvirker bilag IV-arter, da de ikke findes inden 
for dette område” 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune har ved høringssvar af 23. oktober 2013 ikke bidraget med 
yderligere oplysning vedr. forekomsten af bilag IV arter. 

         Vandranke 
Arten er globalt truet og findes i Danmark kun i Vestjylland. Den største danske bestand 
findes i Sydlig Parallelkanal, der ligger parallelt med Skjern Å. Men der er også pletvise 
bestande i Skjern Å’s hovedløb mellem Borris og Skjern. 
 
Vandranke vokser i vandløb med langsomt flydende vand, i småsøer med stillestående 
vand og på bunden af søer i klitter. Arten er følsom for konkurrence i forhold til andre 
planter, når dens levesteder påvirkes af næringsstoffer. Prognosen for bestanden i Sydlig 
Parallelkanal er gunstig, men de mindre forekomster bl.a. i Skjern Å vurderes at være 
truet af udkonkurrering fra andre arter25. 

                                                
24 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007. Om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter. 
25 Skjern Å – N68, Basisanalyse 



16 
 

 
Naturstyrelsen har ved høring af 24. oktober 2013 oplyst at vandranke senest er 
registreret i Vorgod Å i 1938 og er ikke registreret i Vorgod Å ved NOVANA-overvågning i 
2008. 
 
Med henblik på at reducere konkurrencen fra øvrige plantearter foretages grødeskæring i 
Sydlige Parallelkanal 3-4 gange årligt. Der plejes ikke i øvrige vandløb for vandranke, 
hvorfor de små bestande her er mere udsatte.  
 
Da projektet medfører en reduceret udledning af næringsstoffer, vurderes det, at projektet 
ikke kan ødelægge plantearten jf. §11 i habitatbekendtgørelsen. Det vurderes, at pleje i 
form af grødeskæring sandsynligvis er en mere væsentlig parameter end 
næringsudledningen fra spildevandsrenseanlægget i forhold til artens overlevelse i Skjern 
å’s hovedløb. 

Grøn Kølleguldsmed 
Grøn kølleguldsmed er knyttet til større åer og er kendt fra flere danske åsystemer, 
herunder Skjern Å-systemet. Arten yngler i hurtigtstrømmende, iltrige vandløb, med god 
vandkvalitet (DVFI 6-7). Den findes i størst antal i vandløbssystemernes nedre løb. Larven 
lever nedgravet i vandløbets grus og sand. De voksne individer holder sig generelt tæt til 
vandløbet. 
 
Grøn kølleguldsmed overvåges af Naturstyrelsen Ringkøbing i forbindelse med NOVANA 
programmets vandløbsovervågning, samt af Ringkøbing-Skjern Kommune i forbindelse 
med kommunens tilsyn med Nr. Vium dambrug, der ligger umiddelbart nedstrøms 
udledningen fra Arla. Arten overvåges desuden specifikt af Naturstyrelsen i forbindelse 
med artsovervågningen i NOVANA. Arten findes vidt udbredt i Skjern Å’s hovedløb, men 
er indtil videre kun registreret i Vorgod Å umiddelbart inden sammenløbet med Skjern Å, 
hvilket er adskillige km nedstrøms udledningen. 
 
Arten er følsom for ændringer af vandløbenes fysiske udformning og forringelser af 
vandkvaliteten.  
 
Etablering af det fælles spildevandsrenseanlæg med den ændrede udledning medfører 
ikke fysiske indgreb i vandløbet, og det vurderes at vandløbenes vandkvalitet ikke 
forringes (se bilag F til Genbehandlingsdokumentet). 
 
Det vurderes derfor, at ændringen kan gennemføres uden at skade den økologiske 
funktionalitet af grøn kølleguldsmed. Projektet kan således ikke beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for grøn kølleguldsmed.  
 

             Odder  
Odder er registreret i næsten hele Vestjylland. Arten færdes over store afstande ofte mere 
end 10 km vandløb, tætheden af dyr er derfor aldrig særlig høj. Odderen er knyttet til 
vådområder, hvor den kan finde relativt uforstyrret skjul. Den er primært nataktiv og kan 
derfor være vanskelig at observere i naturen. Odderen yngler primært sommer og efterår 
men kan yngle gennem hele året.  
 
Udbredelse og forekomst af odder indgår i NOVANA-programmet, og Naturstyrelsen 
Vestjylland har eftersøgt arten på 6 stationer i Vorgod Å, og den er registreret på samtlige 
stationer. På baggrund af de specifikke fund i Vorgod Å, og på baggrund af artens 
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generelle udbredelse i de vestjyske vandløb, vurderes odder at forekomme i hele Vorgod 
Å.  
 
Odder er følsom for fragmentering af levesteder, forringelse af yngle- og rasteområder 
samt forstyrrelser ved anlægsarbejder særligt i vinterperioden, hvor der er fødeknaphed 
og skjulemulighederne er små. 
 
Det vurderes, at støj fra spildevandsrenseanlægget er ubetydeligt og ikke vil påvirke 
odderbestanden negativt.  
 
Projektet ændrer ikke på vandløbenes fysiske udformning eller nære omgivelser, det vil 
således stadig være muligt for odderen at benytte vandløbene i forbindelse med 
bevægelse mellem rasteområder.  
 
Det vurderes således, at det fælles spildevandsrenseanlæg ikke vil skade den økologiske 
funktionalitet af odderbestanden. Projektet kan således ikke beskadige eller ødelægge 
yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for odderen. 
 

5.2 Vandrende fiskearter på udpegningsgrundlaget 

I forbindelse med klagen til Natur- og Miljøklagenævnet (NMK-34-00143 - 29. maj 2013) 
har klager bl.a. gjort gældende, at en øget saltpåvirkning kan give anledning til, at 
vandrende fisk vil opleve udløbets saltkoncentration som en spærring. I forbindelse med 
2011-genbehandlingen kunne den endelige vurdering af den kumulative påvirkning fra 
klorid ikke foretages, da der ikke forelå en tilstrækkelig detaljeret beregningsmodel. 
Nævnet har anført, at man ikke kan udskyde en vurdering, hvis det ikke kan afvises, at det 
kan påvirke udpegningsgrundlaget af et natura 2000 område. 
 
I forhold til en miljømæssig vurdering af klorid som en spærring for vandrende fisk i 
Vorgod Å, skal det først bemærkes, at Vorgod Å ligger uden for Natura 2000 område og 
de vandrende fisk, der er vurderet (laks og lampretarterne- hav-, bæk-, flodlampret) ikke 
findes på habitatdirektivets bilag IV. Der er givetvis ligeledes andre fiskearter i vandløbet, 
som foretager træk op- og nedstrøms, men da det vurderes, at deres vandring svarer til 
de nævnte arters, er det kun de nævnte, der er vurderet. 
 
De vandrende fisk er dog beskyttet af en lang række andre regler end habitatreglerne, 
herunder vandløbsloven, bekendtgørelse nr. 1022 af 25.8.2010 om miljøkvalitetskrav 
samt Landsplansdirektiv (Ringkøbing Amts regionplan 2005). 
 
Miljøstyrelsen har i forbindelse med nærværende sag foretaget beregninger og 
vurderinger af, om grænseværdierne for tungmetaller i bekendtgørelse nr. 1022 om 
miljøkvalitetskrav samt Landsplansdirektivet (Ringkøbing Amts regionplan 2005), som 
angiver grænseværdier for klorid er overholdt (se kapitel 4 i Genbehandlingsdokumentet 
og bilag D).  Der er udlagt blandingszoner (se bilag D) for stofferne, hvorefter de generelle 
krav er overholdt. 
 
Miljøstyrelsens beregninger for blandingszone for klorid fremgår af figur 3 i kapitel 4 i 
Genbehandlingsdokumentet, hvoraf det fremgår, at det selv i en kumulativ worstcase-
situation er en mindre del af Vorgod Å i længde og bredde, der bliver påvirket af høje 
kloridkoncentrationer.  
 
Længere nedstrøms i vandløbet kan andre udledninger i absolut worstcase medføre, at 
den højeste fuldt opblandede koncentration i vandløbet bliver 89 mg/l. 
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Til brug for sin vurdering har Miljøstyrelsen indhentet høringssvar fra DTU Aqua af 25. 
september 2013. DTU Aqua har svaret følgende:   
 
”Der stilles to spørgsmål  
1. Kan man, ud fra den viden der findes indenfor jeres faglige miljø, sige noget om, 
hvorvidt de vurderede saltholdigheder vil påvirke de vandrende fisks fysiologi?  
2. Kan man, ud fra den viden der findes indenfor jeres faglige miljø, sige noget om, ved 
hvilke koncentrationer salt vil virke som en barriere for vandrende fisk i vandløbet? 
Desuden er der to situationer, den nuværende (Fig. 1) (red. MST: dette projekt) og den 
ansøgte (Fig.2) (red. MST: projekt Mejericluster Vestjylland 2020). 
 
Ad 1. Den nuværende saltpåvirkning fra udledningen er i en ”Worst case” situation 89 mg/l 
(89 ppm), altså under 0,1 ‰. En saltholdighed af denne størrelsesorden vil næppe påvirke 
vandrende- eller andre fiskearters fysiologi i ferskvand. I en situation hvor udledningen 
øges til ca. 107 mg/l (107 ppm) i en ”Worst case” situation, vil der næppe heller være en 
påvirkning (red. MST: Sidstnævnte tal refererer til udledningen for Mejericluster 
Vestjylland 2020). 
 
Ad 2. Der er, til vores kendskab, ikke lavet undersøgelser af ved hvilke koncentrationer 
salt virker som en barriere for vandrende fisk i vandløb. Det er derfor, ud fra den 
eksisterende viden, ikke muligt at vurdere, om udledningen vil virke som en barriere for 
vandrende fisk i vandløbet. Fiskene vil formentlig være i stand til at registre saltet, men 
om det vil påvirke deres adfærd, vides ikke. Fiskene vil formentlig også være i stand til at 
registrer andre stoffer fra udledningen, og i en situation hvor fiskenes vandring påvirkes, 
kan det lige så vel være andre udledningsstoffer end salt, som forårsager en evt. 
påvirkning.” 
 
Herudover har Miljøstyrelsen foretaget en høring af Naturstyrelsen, som har svaret 
følgende den 24. oktober 2013 i forhold til grænseværdien for klorid på 100 mg/l i 
landsplandirektiv/Ringkøbing Amts Regionsplan 2005 i forhold til vandrende fisk.  
 
”Naturstyrelsen har ikke kendskab til faktuelle oplysninger eller faglig viden, der kan 
begrunde en skærpelse og har derfor vurderet, at der ikke er behov for at skærpe 
kravene.  Naturstyrelsen har ikke kendskab til, at der er arter i området, der kan blive 
påvirket af koncentrationer under kravværdien for klorid på 100 mg/l. Projektets påvirkning 
af Vorgod Å med en kloridkoncentration på over 100 mg/l (inkl. øvrige kilder opstrøms 
Arla) ligger inden for 25 m fra udledningspunktet. Dette område er ikke en del af et 
habitatområde. Naturstyrelsen vurderer, at projektets kloridudledning ikke påvirker 
nærmeste Natura 2000-område, der ligger nedstrøms projektområdet (Natura 2000-
område nr. 68, Skjern Å), da påvirkningen her vil være under 100 mg/l.  Naturstyrelsen 
vurderer, at projektets kloridudledning ikke påvirker bilag IV-arter, da de ikke findes inden 
for dette område.” 
 
På baggrund af sagens samlede oplysninger, hvorefter der sker overholdelse af alle 
generelle krav, hvorefter det berørte areal er af begrænset omfang og på baggrund af de 
indkomne høringssvar, er det Miljøstyrelsens vurdering, at udledningen ikke vil fungere 
som en spærring for de vandrende fisk. I worstcase-situationen, hvor samtlige udledere i 
å-løbet samtidigt udnytter deres tilladelser maximalt til at lede klorid ud, hvor der samtidigt 
er lav vandføring, vil der i en bræmme langs den ene vandløbsbred forekomme 
koncentrationer højere end 100 mg/l. Der er ikke lavet undersøgelser af, om disse 
koncentrationer i geografiske afgrænsede områder kan have en påvirkning på fisks 
adfærd. Det vurderes dog, at der også i denne relativt sjældne situation, vil være fri 
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passage for de vandrende fisk i størstedelen af å-løbets bredde, og fiskene vurderes at 
kunne passere.  
         

5.3        Vurdering af bilag IV arter 

Miljøstyrelsen har modtaget en faglig vurdering fra Naturstyrelsen26, hvoraf det fremgår at” 
Naturstyrelsen har med sit kendskab til områderne herunder gennem NOVANA-
programmet og øvrige tilsyn, ikke fået kendskab til, at der skulle være arter i områderne, 
som er særligt følsomme i den forstand, at de kan blive påvirket af koncentrationer, som 
ligger under miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022. Herudover har Naturstyrelsen i 
høring af 24. oktober 2013 oplyst, at der ikke er registreret arter i områderne, som skulle 
være særlig følsommme i den forstand, at de kan blive påvirket af koncentrationer, som 
ligger under grænseværdien for klorid i Landsplandirektiv/Ringkøbing Amts regionplan 
2005.27 
 
På baggrund af ovenstående oplysninger og særligt høringerne af Naturstyrelsen vurderer 
Miljøstyrelsen, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i 
det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-arter eller ødelægge de plantearter, som er 
optaget i habitatdirektivets bilag IV i alle livsstadier jf. habitatbekendtgørelsens § 11. 
 
Der fastsættes dog vilkår for at sikre, at forudsætningerne for vurderingen fastholdes og 
miljøkvalitetskrav og Landsplandirektiv/Ringkøbing Amts regionplan 2005 målsætninger  
overholdes. 
 
 

 
 

6 KONKLUSION NATURA 2000 – HABITATVURDERING/BILAG I V ARTER 

Følgende potentielle påvirkninger er vurderet:  
  
Kvælstof: Det konkrete projekt medfører en reduktion af den tilladte udledning af kvælstof 
fra det fælles renseanlæg. Reduktionen af den tilladte udledning af kvælstof til de 
relevante Natura 2000 områder kan ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer 
og projekter påvirke Natura 2000-områderne væsentligt.  
 
Fosfor: Det konkrete projekt medfører en reduktion i den tilladte udledning af fosfor. 
Reduktionen af den tilladte udledning af fosfor til de relevante Natura 2000 områder kan 
ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter påvirke Natura 2000-
områderne væsentligt. 
 
BI5: Det konkrete projekt medfører en reduktion i den tilladte udledning af BI5 
Reduktionen af den tilladte udledning af B15 til de relevante Natura 2000 områder kan 
ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter påvirke Natura 2000-
områderne væsentligt 
 
COD: Det konkrete projekt medfører en reduktion i den tilladte udledning af COD 
Reduktionen af den tilladte udledning af COD til de relevante Natura 2000 områder kan 
ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter påvirke Natura 2000-
områderne væsentligt. 

                                                
26 Naturstyrelsen e-mail af 25. september 2013 (MST-1272-01387) 
27 E-mail af 24. oktober 2013 fra Naturstyrelsen 
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Tungmetaller: Projektets udledning af miljøfremmede stoffer vurderes ikke at påvirke 
Natura 2000-områderne væsentligt, da de beregnede koncentrationer af tungmetaller alle 
overholder miljøkvalitetskravene i bekendtgørelsen nr. 1022 efter blandingszonen i 
Vorgod Å. For uddybning henvises til kapitel 4 i Genbehandlingsdokumentet og bilag D. 
 
Miljøstyrelsens vurdering ift. tungmetaller begrundes særligt i, at Miljøstyrelsen har 
modtaget høringssvar fra Naturstyrelsen, som angiver, at Miljøstyrelsen i den konkrete 
genbehandling af 2011-sagen kan lægge til grund, at der ikke er behov for, at skærpe 
krav til udledningen af miljøfremmede stoffer af habitathensyn. Med andre ord kan 
Miljøstyrelsen i genbehandlingen af sagen lægge til grund, at hvis vandkvalitetskravene i 
bekendtgørelse nr. 1022 overholdes, vil det i den konkrete sag kunne udelukkes, at 
udledningen af miljøfremmede stoffer kan medføre en væsentlig skade på et af 
habitatområderne H 61 og H 62. Naturstyrelsen har med sit kendskab til områderne, 
herunder gennem NOVANA-programmet og øvrige tilsyn, ikke fået kendskab til, at der 
skulle være arter i områderne, som er særligt følsomme i den forstand, at de kan blive 
påvirket af koncentrationer, som ligger under miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse 1022. 
 
Klorid: Udledning af klorid vurderes ikke at påvirke Natura 2000-områderne væsentligt, da 
udledningen i kumulation med andre udledninger ikke medfører overskridelse af 
grænseværdien på 100 mg/l jf. Landsplansdirektivet (Ringkøbing Amts Regionplan 2005) 
uden for en begrænset blandingszone. For uddybning henvises til kapitel 4 i 
Genbehandlingsdokumentet og bilag D. 
 
Miljøstyrelsens vurdering ift. klorid begrundes særligt i at  Miljøstyrelsen har foretaget en 
høring af Naturstyrelsen, som har svaret følgende den 24. oktober 2013 i forhold til 
grænseværdien for klorid på 100 mg/l i landsplandirektiv/Ringkøbing Amts Regionsplan 
2005: 
 
”Naturstyrelsen har ikke kendskab til faktuelle oplysninger eller faglig viden, der kan 
begrunde en skærpelse og har derfor vurderet, at der ikke er behov for at skærpe 
kravene.  Naturstyrelsen har ikke kendskab til, at der er arter i området, der kan blive 
påvirket af koncentrationer under kravværdien for klorid på 100 mg/l. Projektets påvirkning 
af Vorgod Å med en kloridkoncentration på over 100 mg/l (inkl. øvrige kilder opstrøms 
Arla) ligger inden for 25 m fra udledningspunktet. Dette område er ikke en del af et 
habitatområde. Naturstyrelsen vurderer, at projektets kloridudledning ikke påvirker 
nærmeste Natura 2000-område, der ligger nedstrøms projektområdet (Natura 2000-
område nr. 68, Skjern Å), da påvirkningen her vil være under 100 mg/l.  Naturstyrelsen 
vurderer, at projektets kloridudledning ikke påvirker bilag IV-arter, da de ikke findes inden 
for dette område. (Uddybning for bilag IV-plantearter: Vandranke. Arten er senest 
registreret i Vorgod Å i 1938 og er ikke registreret i Vorgod Å ved NOVANA-overvågning i 
2008.)” 
 
Det kan således sammenfattende konkluderes, at det på baggrund af objektive kriterier 
kan udelukkes, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan 
have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 områder jf. habitatbekendtgørelsens § 7, 
stk. 1.  
 
Herudover kan det ansøgte ikke beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, 
litra a og b jf habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1 nr. 2. 
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For at sikre, at forudsætningerne for habitatvurderingen, bekendtgørelse nr. 1022 og 
Landsplansdirektivet (Ringkøbing Amts Regionsplan 2005) kan overholdes fastsættes der 
vilkår for udledningen af tungmetaller og klorid. Vilkårene er beskrevet i kapitel 4 i 
Genbehandlingsdokumentet.  
 
Samlet oversigt over habitatområder, udpegningsgrundlaget og projektets effekt fremgår 
af tabel E-6.  
 

Tabel E-6 Habitatområder hvis udpegningsgrundlag er vurderet i forhold til det konkrete projekt 
 
      Effekt 
N-nr H 

nr
. 

F 
nr 

Natura 
2000 
område 

Kode Udpegningsgrundlag pos. Ingen  Negativ  

67 60 37 Borris Hede  X  
    2310 Visse-indlandsklit  X  
    3130 Søbred med småurter  X  
    3140 Kransnålalge-sø  X  
    3150 Næringsrig sø  X  
    3160 Brunvandet sø   X  
    3260 Vandløb   X  
    3270 Å-mudderbanke   X  
    4010 Våd hede   X  
    4030 Tør hede   X  
    5130 Enekrat   X  
    6410 Tidvis våd eng   X  
    7140 Hængesæk   X  
    9190 Stilkege-krat   X  
   

 91D0 
Skovbevokset 
tørvemose  

 X  

    91EO Elle- og askeskov  X  
    1037 Grøn kølleguldsmed   X  
    1096 Bæklampret   X  
    1106 Laks   X  
    1355 Odder   X  
    F37 Ynglefugle  X  
    A021 Rørdrum  X  
    A081 Rørhøg  X  
    A082 Blå kærhøg  X  
    A140 Hjejle  X  
    A166 Tinksmed  X  
    A222 Mosehornugle  X  
    A338 Rødrygget tornskade  X  
68 61  Skjern Å   X  
    3130 Søbred med småurter  X  
    3140 Kransnålealge-sø   X  
    3150 Næringsrig sø   X  
    3160 Brunvandet sø   X  
    3260 Vandløb  X  
    4030 Tør hede  X  
    6230 Surt overdrev  X  
    6410 Tidvis våd eng  X  
    7140 Hængesæk  X  
    7220 Kildevæld  X  
    7230 Rigkær  X  
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    7220 Kildevæld  X  
    7230 Rigkær  X  
    91E0 Elle- og askeskov  X  
   Arter       
    1037 Grøn kølleguldsmed  X  
    1095 Havlampret  X  
    1096 Bæklampret  X  
    1099 Flodlampret  X  
    1106 Laks  X  
    1318 Damflagermus  X  
    1355 Odder  X  
    1831 Vandranke  X  
         
69 62 43 Ringkøbing Fjord og Nyminde strømmen 28  X  
    1130 Flodmunding  X  
    1150 Lagune*  X  
    1330 Strandeng  X  
    2110 Forklit  X  
    2120 Hvid klit  X  
    2130 Grå/grøn klit*  X  
    2140 Klithede  X  
    2160 Havtornklit  X  
    2170 Grårisklit  X  
    2190 Klitlavning  X  
    3140 Kransnålealge-sø   X  
    3150 Næringsrig sø   X  
    3160 Brunvandet sø   X  
    3260 Vandløb  X  
    4030 Tør hede  X  
    7150 Tørvelavning  X  
    7230 Rigkær  X  
   Arter       
    1095 Havlampret  X  
    1099 Flodlampret  X  
    1102 Majsild  X  
    1103 Stavsild  X  
    1106 Laks  X  
    1355 Odder  X  
    1831 Vandranke  X  
    AO21 Rørdrum  X  
    AO34 Skestork  X  
    A081 Rørhøg  X  
    A119 Plettet rørvagtel  X  
    A132 Klyde  X  
    A139 Pomeransfugl  X  
    A140 Hjejle  X  
    A149 Engryle  X  
    A151 Brushane  X  
    A193 Fjordterne  X  
    A191 Splitterne  X  
    A194 Havterne  X  

                                                
28 Det vurderes at projektet har en positiv effekt på Ringkøbing Fjord, som følge af reduktionen i 
udledningen af næringsstoffer. Reduktionen er imidlertid så begrænset i forhold til den samlede 
tilførsel til fjorden og de naturlige variationer der forekommer, at man ikke ville kunne registrere 
ændringerne, som følge af dette projekt. 
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    A222 Mosehornugle  X  
    A036 Knopsvane  X  
    A037 Pibesvane  X  
    A038 Sangsvane  X  
    A040 Kortnæbet gås  X  
    A043 Grågås  X  
    A045 Bramgås  X  
    A046 Mørkbuget knortegås  X  
    A048 Gravand  X  
    A050 Pibeand  X  
    A052 Krikand  X  
    A054 Spidsand  X  
    A056 Skeand  X  
    A067 Hvinand  X  
    A070 Stor skallesluger  X  
    A075 Havørn  X  
    A094 Fiskeørn  X  
    A082 Blå kærhøg  X  
    A103 Vandrefalk  X  
    A125 Blishøne  X  
    A149 Almindelig ryle  X  
    A157 Lille kobbersneppe  X  

 
 * angiver at arten eller naturtypen er prioriteret, og at der i de pågældende 
medlemslande er et særligt ansvar for at bevare disse. 
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Bilag E-1 Oversigtskort med naturtemaer, habitatomr åder, vandløb og Arlas aktiviteter 
 
 

 
 
 



 

 

Bilag F 
 
Tilstanden i Vorgod Å samt påvirkninger fra 
udledningen  
 
 
Der foreligger en række analyser af naturkvaliteten i Vorgod Å nedstrøms 
udledningen fra Arlas renseanlæg i form af faunaundersøgelser. 
Resultaterne fra de seneste 13 år er samlet i tabel F-1. 
 
Tabel F-1: Vandløbsbedømmelser  
Vandløbsbedømmelser op- og nedstrøms spildevandsudledningen fra bl.a. Arla 
Foods Nr. Vium Mejeri. Den røde streg markerer etableringen af renseanlægget og 
nedlæggelsen af vandindtag fra Nr. Vium dambrug. 

  

Opstrøms 
udledningen Nedstrøms udledningen 

Station 2130039 2130037 2130036 2130033 

Afstand fra 
udledningen ca. 50 m ca. 170 m ca. 290 m ca. 550 m 

2012 7 7     

2011 7    

2010 7 7   

2009 7       

2008 7       

2007 7 4     

2006 7 + 7   7   

2005 7 + 7   7   

2004 7 + 7 + 6 5 7 6 

2003 7 + 7 4   7 

2002 7       

2001 7       

2000 5 + 7 5     

1999 7 + 6 5     

 
Det ses, at tilstanden før ombygningen af renseanlægget i 2007 typisk var 
en faunakvalitet på 4-5 nedstrøms udledningen fra Arla, mens der i 2010 og 
2012 er registeret en 7’er. 
 
Da Arla i efteråret 2007 byggede renseanlægget, hvor de tre mejeri-
udledninger blev samlet til én, tillægges forbedringen af tilstanden bl.a. det 
nye renseanlæg, idet der ikke i samme tidsrum har været nye tiltag eller 
ændringer i udledningen fra det kommunale renseanlæg, Videbæk 
Renseanlæg. 
 



 

Mest væsentligt i den sammenhæng er det, at der er en meget mere stabil 
drift på det nuværende renseanlæg end på de 3 tidligere enkeltanlæg, 
hvilket betyder færre enkeltsituationer med udledninger med meget høje 
koncentrationer (se bilag C). Enkelte døgn med høje koncentrationer af 
iltforbrugende stof kan være fatale for vandløbsfaunaen, og den gode 
diversitet i faunaen illustrerer fint, at der ikke har været målbare negative 
effekter af iltforbrugende stof i udledningen. 
 
Nr. Vium Dambrug, der ligger nedstrøms spildevandsudledningen men med 
vandindtag opstrøms, er i 2006/2007 blevet ombygget til modeldambrug og 
har ikke længere godkendelse til at indtage vand fra Vorgod Å. Nr. Vium 
Dambrug indtog før ombygningen ca. halvdelen af åens vandføring, og 
vandføringen i Vorgod Å nedstrøms vandindtaget er siden ombygningen 
derfor øget betydeligt. Da spildevandet fra spildevandsudledningen derved 
fortyndes mere, vurderes ombygningen af Nr. Vium Dambrug også at være 
et miljøforbedrende tiltag, og en del af forklaringen på hvorfor 
miljøtilstanden nedstrøms spildevandsudledningen er forbedret.  
 
I det følgende er der foretaget en vurdering af hvorledes udledningerne til 
Vorgod Å påvirker miljøtilstanden i åen. Det kan på denne baggrund 
konkluderes, at Arlas udledning ikke udgør en risiko for at forringe den 
opnåede tilstand. Selv med en vis forøgelse af mængden i udledningen fra 
Arla, vil der med de stillede udlederkrav (afgørelse af 6. december 2011) 
ikke ske en forringelse af den nuværende tilstand. 
 
Vurdering af udledningerne 
I Vorgod Å tilledes (via fælledledningen) spildevand fra Videbæk og Egeris 
kommunale renseanlæg samt Nr. Vium Mejeris renseanlæg. Bidraget fra 
Egeris renseanlæg (under 1 l/s) er så beskedent, at der i denne forbindelse 
kan ses bort fra det. 
 
Bidraget fra Egeris Mølleå, umiddelbart opstrøms fællesledningen, er 
antaget til en BI5-konc. der kan korreleres til den målte DVFI (4-5). Der er 
således ikke tale om en detaljeret beregning af de samlede bidrag, men en 
teoretisk anslået størrelse. Det samlede bidrag til BI5 i Egeris Mølleå består 
af regnbetingede udløb fra Videbæk By og Arlas arealer samt 
punktkildeudledning af spildevand fra ARINCO, plus det bidrag, der generelt 
er fra ejendomme i det åbne land. Frem til 2010 har der desuden været 
bidrag fra Herborg Dambrug, der for ganske nylig er nedlagt. 
 
DMU har i en endnu ikke publiceret undersøgelse fastlagt sammenhængen 
mellem målt DVFI og BI5-koncentration (tabel F-2), som er benyttet i de 
beregninger, der er foretaget i dette bilag. De forudsatte relationer mellem 
BI5 og DVFI er opstillet for en middelsituation. 
 
Tabel F-2: Sammenhæng mellem BI5 og DVFI (DMU notat: Vurdering af betydning af 

produktionsudvidelse ved tre Arla-virksomheder for miljøtilstanden i Vorgod Å af 
Peter Wiberg-Larsen 31. august 2011) Sammenhængen er overordnet som 
beskrevet, men der er faktorer som fysiske forhold, okkerpåvirkning, vandføring og 
anden stofmæssig påvirkning, der har indflydelse på den fundne DVFI på en given 
station.  



 

DVFI BI5 

1 og 2 3,72 
3 2,56 
4 1,97 
5 1,57 
6 1,50 
7 1,32 

 
 
Baggrund 
Frem til februar 2008 har Nr. Vium Dambrug indtaget mellem 800-1100 l/s 
vand fra Vorgod Å. Indtaget har ligget ca. 2,2 km opstrøms tilløb fra Egeris 
Mølleå og fællesledningen og har udgjort ca. halvdelen af 
medianminimumsvandføringen. 
 
På en opstrøms station i Vorgod Å udtages NOVANA-vandprøver, hvor der 
bl.a. måles BI5. Her er der målt 0,94 mg/l, som er valgt som niveauet for BI5 
i Vorgod Å opstrøms udløbet fra fællesledningen. 
 
Der er ikke mange sammenhørende data, og beregningerne bygger derfor 
til dels på antagelser. 
 
Figur F-1 viser de udledte mængder iltforbrugende stof fra hhv. Videbæk 
renseanlæg og Nr. Vium Mejeris renseanlæg. Udledningen fra det 
kommunale renseanlæg viser tilsyneladende en faldende tendens, men 
tendensen kan være tilfældig og er afhængig af andre faktorer end nedbør 
(mindre vandforbrug, renovering af utætte kloakker o.l.) 
 
Arlas udledning af vand er stigende med nogenlunde konstant 
koncentration af BI5. Koncentrationen af BI5 2008-2010 er i gennemsnit 
knapt 2 mg/l. 
 
Arlas årlige udledte mængde BI5 er ca. 2-4 gange så stor som udledningen 
fra Videbæk renseanlæg, med en tendens til at Arlas udledning bliver 
større, og udledningen fra det offentlige renseanlæg bliver mindre. 
 
 



 

   
Figur F-1 Udledte mængder fra Arla og Videbæk Renseanlæg 

 
Eksempler 
På baggrund af sammenhængen mellem BI5 og DVFI i tabel F-2, er der 
foretaget beregninger på en række eksempler.  
 
Tabel F-3 viser alle eksemplerne med mellemregninger og et 
beregningseksempel. Det ses af eksempel A2, at der ikke i alle situationer 
er en sammenhæng mellem vurderet BI5-niveau og opnået DVFI. Her er 
der i den virkelige verden kun opnået DVFI 4 mod den teoretisk beregnede 
DFVI 7, hvilket kan tilskrives den usikkerhed, der er på de udførte 
beregninger. 
 
En 2007-10-situation uden vandindtag til dambruget (eksempel A1) viser en 
lavere koncentration af BI5 og en god korrelation mellem BI5-niveau og 
DVFI. 
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Tabel F-3: Oversigt over BI5-niveau og DVFI i forskellige eksempler. 

   Vorgod Å Egeris Mølleå Videbæk renseanlæg 
Arlas 

renseanlæg 

Konc. og 
vandføring i 

Vorgod Å efter 
udledning DVFI 

   q c q C q c q c c q beregnet Målt 
A1 Aktuel situation (gsn. 2008-2010) 3010 a) 0,94 330 1,8 d) 29 c) 2,5  66 c) 2  1,06 3435 7 7 

A2 Før sammenlægning af Arla-renseanlæggene  
(gsn. 2005-2006) og før omlægning af dambrugsindtag 2060 b) 0,94 330 1,8 d) 34 e) 2,8  56 e) 2,6  1,12 2480 7 4 

B1 Godkendt udledning fra Nr. Vium Mejeris renseanlæg (6. dec. 
2011) og nuværende udledning fra Videbæk renseanlæg 3010 a) 0,94 330 1,8 d) 22 e) 3,1 95 x) 6,0 x) 1,18 3457 7 7 

B2 Godkendt udledning fra Nr. Vium Mejeris renseanlæg (6. dec. 
2006) og godkendt udledning fra Videbæk renseanlæg  3010 a) 0,94 330 1,8 d) 40 x)  8 x) 95 x) 6,0 x) 1,21 3475 7  

 Fuld udnyttelse af 2006-godkendelse og godkendt udledning fra 
Videbæk renseanlæg 

3010a) 0,94 330 1,8 d) 40 x) 8 x) 95 x) 10 x) 1,35 3475 6  

c og q er hhv. koncentration og vandføring. Målte v ærdier er understreget. Beregnede værdier er marker et med gult. 
 
x) max værdier fra godkendelser 
a) vandføringen er anslået som: Vorgod Å median van dføring: 3440 minus 330 
l/s fra Egeris Mølleå = 3010 l/s 
b) vandføringen er anslået som: a) minus indtag til  Nr. Vium Dambrug 
gennemsnit af tilladelse 950 l/s 
c) q: gennemsnit for de 3 år 
d) DVFI 4 til 5 svarende til ca. c=1,8 mg/l BI5 
e) Den reelle vandføring det pågældende år er benyt tet 
f) DVFI = 7 svarende til maks. c=1,32 mg/l BI5 
 
Beregningseksempel A1: 3010 l x 0,94 mg/l+ 330 l x 1,8 mg/l + 29 l x 2,5 mg/l + 66 l x 2 
mg/l = 3627,9 mg, som divideres med den samlede vandføring på 3435 l/s => c=1,06 mg/l 
svarende til en DVFI på 7 



 

 

Bilag G  
 

Termisk påvirkning af Vorgod Å 
 
 
 
Der har verseret en klagesag vedr. temperaturen i den tidligere direkte ud-
ledning fra Nr. Vium Mejeri fra før sammenlægningen af renseanlæggene. 
 
Temperaturforureningen fra Nr. Vium Mejeri bliver fortyndet i spildevandet 
fra de andre mejerier, der leder spildevand til renseanlægget. 
 
Klageinstansen har ved klagesagsbehandlingen stadfæstet den påklagede 
afgørelse1. Miljøstyrelsen har benyttet de samme antagelser som klagein-
stansen i de vurderinger og overslagsberegninger, der er blevet foretaget 
omkring temperaturpåvirkningen fra udledningen. 
 
I det gældende Landsplandirektiv, der dækker Vorgod Å (den daværende 
regionplan for Ringkøbing Amt), er det bestemt, at temperaturstigning som 
følge af en udledning ikke må være på mere end 1 °C. 
 
I 2006-godkendelsen var der stillet en vejledende grænse for temperatur i 
udledningen fra renseanlægget på 25 °C. Egenkontrollerne for renseanlæg-
gets udledning (23 analyser 2008-2010) viser, at temperaturen i udlednin-
gen i kun et enkelt tilfælde overskrider 25 °C. 
 
Beregningerne i dette bilag viser, at temperaturstigningen i vandløbet som 
følge af udledning fra renseanlægget i worstcase ikke overstiger Lands-
plansdirektivets grænseværdi. Det fremgår også af beregningerne, at så-
fremt der ikke var blevet foretaget investeringer i miljømæssige omlægnin-
ger på Nr. Vium Dambrug, ville der ikke være plads til den eksisterende 
udledning fra Arla.  
 
Med den nuværende godkendelses vandmængde på 8230 m3/døgn skal 
temperaturen i udledningen op på 32 °C, førend temperaturstigningen i 
vandløbet er på mere end 1 °C. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de 23 foreliggende temperaturmålinger er til-
strækkelig til at vurdere, at der ikke er basis eller behov for at lempe den 
vejledende grænseværdi på 25 grader, Miljøstyrelsen vurderer, at det ikke 
vil være hensigtsmæssigt at indføre et regulært vilkår, men fastholder det 
vejledende vilkår, idet det er muligt for virksomheden at holde udledningen 
under 25 °C. Miljøstyrelsen finder, at det ikke vil være proportionalt at tillade 
en lempelse i vilkårene for termisk udledning, da det udelukkende skyldes 
miljømæssige tiltag og investeringer på en anden virksomhed, at der kan 
findes plads til at Arlas renseanlæg yderligere ville kunne fylde op.  
 

                                                 
1 Miljøstyrelsens afgørelse 20. april 2005, journal nr., M 133/F05-0002 



 

Med udledningens godkendte størrelse og den nuværende vandføring i åen 
påvirker den godkendte temperaturpåvirkning ikke åen i uacceptabel grad, 
hverken i sig selv eller kumuleret med andre kilder til termisk påvirkning. 
 
Der har hidtil været en vejledende temperaturgrænse på 25 grader i det 
udledte. 
 
Under antagelse af worstcase-forhold, dvs. laveste vandføring i åen og hø-
jeste vandføring i udløbet med T=25 grader fås i en sommersituation med 
15 grader varmt åvand en forøgelse på ½ grad udelukkende fra rensean-
lægget. (1. skema, 1. kolonne). 
 
I kumulation med udledningen fra det offentlige renseanlæg fås en tempera-
turstigning på ca. 2/3 grad. (2. skema, 2. kolonne). 
 
Også under vinterforhold med en større vandføring men lavere vandløbs-
temperatur ses en acceptabel temperaturstigning. 
 
Den 3. kolonne (sommer før 2006) viser forholdene, som de ville være, så-
fremt der ikke var foretaget investeringer i miljøforbedrende tiltag på Nr. 
Vium Dambrug. I sommersituationen ville temperaturstigningen være uac-
ceptabel, og den nuværende situation fra Arlas udledning kan kun accepte-
res, fordi der er foretaget miljømæssige tiltag på Nr. Vium Dambrug. 
 

Skema 1 

Beregn temperatur ved sammen-
blanding af 2 vandmasser 

  Sommer vinter 
 nu Før 2006  

v1 95,25 95,25 95,25 
t1 25 25 25 
v2 1800 1000 3000 
t2 15 15 5 

Tslut 15,50 15,87 5,62 
 
 
t slut = (t1v1 + t2v2) / v1+v2 
 
T1 – temperatur i udledning fra 
Arla 
V1 – vandføring i udledning fra 
Arla 
T2 – temperatur i Vorgod Å 
V2 – vandføring i Vorgod Å 
T3 – temperatur i offentlig udled-
ning 
V3 – vandføring i offentlig udled-
ning 
 

 

Skema 2  

Beregn temperatur ved sammen-
blanding af 3 vandmasser 

Her medregnet T fra offentligt re n-
seanlæg 

 sommer vinter 
 nu Før 2006  

v1 95,25 95,25 95,25 
t1 25 25 25 
v2 1800 1000 3000 
t2 15 15 5 
v3 34 34 34 
t3 25 25 25 

Tslut 15,67 16,14 5,83 
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