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Ref. Hemhe/amklo/metho 
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TILLÆG TIL  
MILJØGODKENDELSE 

 
Inkl.  

Tilladelse til direkte udledning af spildevand 
 
 
 
For: 
Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri 
Adresse:             Sønderupvej 24,6920 Videbæk 
Matrikel nr.:                  1 ad, 1ax 
CVR-nummer:            25 31 37 63 
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Listepunkt nummer:             6,4 c (s) 
BREF(er) der udløser revurdering: Fødevarer, drikkevarer og mælk 
 
Godkendelsen omfatter:  
Godkendelse af udvidelse af renseanlæg med udledning af spildevand til Vorgod Å, 
fra 8230 m3/døgn til 12.500 m3/døgn. 
 
Renseanlægget er en biaktivitet til Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri, der modta-
ger og behandler spildevand fra Arla Foods driftsstederne Arla Foods amba Nr. 
Vium Mejeri, Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein og Arla Foods 
amba ARINCO.  
 
Dato:   
 
 
 
 
 
Godkendt: [ sagsbehandlerens navn evt. som underskrift (evt. indscannet)] 
 
Annonceres den [dato] 
Klagefristen udløber den [dato=4 uger fra annonceringsdatoen] 
Søgsmålsfristen udløber den [dato=6 måneder fra annonceringsdatoen] 
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-
konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunk 
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1. INDLEDNING 
 
Denne miljøgodkendelse omfatter udvidelse af Arla Foods amba Nr. Vium Mejeris 
(herefter benævnt Nr. Vium Mejeri) renseanlæg som er en del af Mejericluster 
Vestjylland-Projektet. 
 
Nr. Vium Mejeri er beliggende i industriområde på adressen Sønderupvej 24, 6920 
Videbæk. 
 
Til Nr. Vium Mejeri hører et renseanlæg, der modtager spildevand fra de tre Arla 
driftssteder Nr. Vium Mejeri, Arla Foods amba ARINCO (herefter benævnt ARIN-
CO) og Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark Protein (herefter benævnt 
Danmark Protein). Renseanlægget blev sat i drift i 2007. 
 
Miljøstyrelsen har den 7. februar 2013 truffet afgørelse om, at Mejericluster 
Vestjylland, som omfatter ARINCO, Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri inkl. 
renseanlæg, er VVM-pligtigt. Der er således gennemført en VVM-proces, hvor der 
er udarbejdet en VVM-redegørelse samt et kommuneplantillæg med tilhørende 
retningslinjer for det samlede anlæg. 
 
Det samlede VVM-projekt indeholder et større kompenserende tiltag, nemlig op-
køb og nedlæggelse af dambrug, hvilket betyder at den samlede påvirkning fra 
udledning af N og P til Ringkøbing Fjord forbliver uændret, også efter udvidelsen 
af udledningen fra renseanlægget. 
 
Denne miljøgodkendelse er et tillæg til Nr. Vium Mejeris gældende miljøgodken-
delser. Vurderingerne i miljøgodkendelsen er foretaget i overensstemmelse med 
VVM-redegørelsen, og de fastsatte vilkår er baseret på kommuneplantillæggets 
retningslinjer. 
 
Udvidelsen består af en udbygning af Nr. Vium Mejeris renseanlæg, således at det 
kan modtage større mængder spildevand fra mejeriet selv, ARINCO og Danmark 
Protein. Udvidelsen bevirker at udledningen fra renseanlægget stiger fra 8230 
m3/døgn til 12.500 m3/døgn. Bygningsmæssigt består udvidelsen af en ny proces-
tank og en ny klaringstank samt mindre udvidelser på andre bygninger.  
 
Der er i de eksisterende miljøgodkendelser fastsat grænseværdier for luftforure-
ning, samt hvor meget virksomheden må lugte og støje. Disse grænseværdier for-
ventes fortsat at kunne overholdes, selvom udvidelsen vil medføre en mindre stig-
ning i emissionerne. Virksomhedens lugt- luft og støjforhold vil fortsat være regu-
leret af virksomhedens samlede godkendelse fra 15. juni 2004.  
 
De gældende miljøgodkendelser for Nr. Vium Mejeri opretholdes, dog foretages 
der nogle ændringer af enkelte vilkår, hvilket fremgår nærmere af denne miljøgod-
kendelse. 
 
Fortsat gældende miljøgodkendelser og afgørelser er: 

• Afgørelse af 15. juli 2004 virksomhedens samlede miljøgodkendelse 
• Tillæg til miljøgodkendelse af 12. marts 2009, opbevaring af kemikalier 
• Afgørelse af 6. december 2011 miljøgodkendelse til direkte udledning af 

spildevand 
• Miljøgodkendelse af 27. december 2011, naturgasfyret dampkedel 
• Tillæg til miljøgodkendelse af 28. oktober, vilkår for udledning af miljø-

fremmede stoffer og klorid 
 
De ovenstående afgørelser er således fortsat gældende. 
 
Ansøgningsmaterialet/den miljøtekniske beskrivelse kan ses i bilag A.  



 

 

 
Virksomheden vurderes samlet til ved sin art, størrelse og placering at kunne dri-
ves uden væsentlige gener for omgivelserne/indvirkning på miljøet, når driften 
sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.  
 
Spildevandet fra renseanlægget udledes til Vorgod Å. Herfra løber det til Natura 
2000-området Skjern Å, og videre ud i Natura 2000-området Ringkøbing Fjord. 
Projektet er dermed omfattet af bestemmelserne i habitatbekendtgørelsen om 
beskyttelse af internationale naturområder.  VVM-redegørelsen omfatter den habi-
tatvurdering, der skal foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsum-
meret i kommuneplantillæggets kapitel 19. 



 

 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag 3, ansøgning om miljøgodkendelse, godken-
der Miljøstyrelsen hermed bygningsmæssige og udledningsmæssig udvidelse af 
renseanlægget på bagrund af miljøteknisk beskrivelse.   
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i 
en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurde-
ring i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 
3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-
Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.  
 
Følgende vilkår i godkendelse af 6. december 2011 ændres1:  

- Vilkår E2 om udlederkrav til spildevand. 
 
Vilkåret er allerede ændret én gang, med tillæg til miljøgodkendelse af den 28. 
oktober 2013 (vilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid, sag nr. 
MST-1270-01031). 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår:  

2.1. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
A Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder hvis ombygninger i forbindelse med ændringer-

ne ikke er påbegyndt inden 2 år fra godkendelses dato.  

De planlagte udvidelser/ændringer af det fysiske anlæg er beskrevet i bilag 
A og fremgår af oversigtskortet i bilag B). 

A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virk-
somheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens ind-
hold. 

A3 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:  

- Ejerskifte af virksomheden og /eller ejendom 

- Hel eller delvis udskiftning af driftsherre 

- Indstilling af driften for en længere periode, eller hvis hele eller dele af 
virksomheden ophører permanent.  

Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen træder. 

A4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 
godkendelse ikke overholdes. 

A5 Såfremt den manglende overholdelse af vilkårene medfører umiddelbar 
fare for menneskers sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvir-
ke miljøet negativt skal driften af virksomheden eller den relevante del af 
virksomheden straks indstilles. 

A6 Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring 
af, at vilkårene igen overholdes. 

                                                
 
1) 



 

 

A7 Miljøgodkendelsens vilkår skal overholdes såvel i byge- og anlægsfaser 
som i driftsfasen.  

A8 Virksomheden skal senest 6 mdr. fra dato for denne afgørelse fremsende 
redegørelse for, hvorledes det sikres, at  

B Udledning af renset spildevand til Vorgod Å 
B1 Vilkår E2 i afgørelse af 6. december 2011 slettes og erstattes af følgende:  

(bemærk at det ændrede er markeret med skravering):  
 
Følgende maksimale krav til udledningen skal være overholdt ved virk-
somhedens egenkontrol af udledningen. 



 

 

PARA-
METER 

KRAV-
VÆRDI 

KONTROLREGEL 

  Kontroltype Analysemetode 
(1) 

Detektions-
grænse 

Analyse-
frekvens 

Vandmængde < 12.500 m3/dg Absolut (2)  Kontinuert 

BI5 
< 6 mg/l Tilstand M045 jf. 

reflab metode 2 0,5 mg/l 12/år 
< 30 mg/l Absolut 

COD 
< 50 mg/l Transport 

M016 6 mg/l 24/år 
< 225 mg/l Absolut 

SS 
< 10 mg/l Tilstand 

M040 2 mg/l 24/år 
< 45 mg/l Absolut 

NH3/NH4+-N 
< 4 mg/l Tilstand 

M004 0,01 mg/l 24/år 
< 12 mg/l Absolut 

Total-N < 4 mg/l Transport M010 0,05 mg/l 24/år 

Total-P <0,3 mg/l Transport M011 0,03 mg/l 24/år 

Klorid 
600 mg/l Absolut 

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

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 0,25 µg/l 4/år 
0,375 µg/l Absolut 

Nikkel 
8,6 µg/l Tilstand 

M013 1 µg/l 4/år 
14,4 µg/l  Absolut 

Olie og fedt(3)  Overvågning 
SM 503 C eller 

DS/R 209:2006 
(3) 

 4/år 

pH 6,5-8,5 Vejledende (2)  12/år 

Iltmætning > 60 % Vejledende (2)  12/år 

Temperatur ≤ 25,0 °C Vejledende (2)  24/år 

 

1) Analysemetoden henviser til referencelaboratoriets metodeblade. Der skal vælges et labo-
ratorium 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 miljømålinger2 overholdes.  
3) Der er metodefrihed for detektion af olie og fedt, under forudsætning af at der vælges en 
metode med samme detektionsgrænse som de her nævnte. 

                                                
 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 17/08/2011, Bekendtgørelse om kvalitetskrav 
til miljømålinger 



 

 

 
Ved kontroltype forstås: 
 
Absolut: Kravværdien må ikke på noget tidspunkt overskri-

des. 
 
Tilstand: Kontrol med overholdelse af kravværdien beregnes 

ud fra målte koncentrationer. Jf. DS 2399 ”Afløbs-
kontrol Statistisk kontrolberegning af afløbsdata”. 

 
Transport: Kontrol med overholdelse af kravværdien K beregnes 

ud fra vandføringsvægtede koncentrationer. Kon-
trolværdien C findes som produktet af den målte 
koncentration og den målte vandføring divideret 
med den gennemsnitlige vandføring af alle de vand-
føringsmålinger, der indgår i kontrollen. Jf. DS 2399 
”Afløbskontrol Statistisk kontrolberegning af afløbs-
data”. 

 
Overvågning og vejledende: 

På baggrund af målingerne kan tilsynsmyndigheden 
ved påbud fastsætte grænseværdier for udledningen 
af disse stoffer. 

 
B2 Første kontrolperiode for COD træder i kraft med datoen for denne afgø-

relse. 

B3 Virksomheden skal dagligt opgøre mængden af vand og klorid, der tilledes 
renseanlægget, samt mængden af vand og klorid, der ledes ud. Mængden 
skal registreres både i skemaform og afbildet grafisk. Data skal opgøres pr. 
døgn og pr. uge. 
 
Indberetning skal ske hver uge, medmindre andet aftales med tilsynsmyn-
digheden. Indberetning skal være i elektronisk format. 

B4 Analyseresultater for COD, SS, ammoniak, total-N, total-P, Klorid skal 
følges af analyseresultater fra virksomhedens eget analyseprogram, for 
analyser foretaget på den samme udledning. 

 
C Jord og grundvand 

Der skal på virksomheden foreligge en vedligeholdelsesplan for kloak-
systemet, som skal fremvises overfor tilsynsmyndigheden på forlangende. 

D Affald 
Der må maksimalt opbevares xx tons slam på virksomheden. Slam må 
maksimalt oplagres på virksomheden i xx måneder. 

E Ophør 
E1 Virksomheden skal senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør anmel-

de dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til vurdering jf. godkendel-
sesbekendtgørelsen3s kapitel 15.  

                                                
 
3 Godkendelsesbekendtgørelsen. Nr. 1454 af 20. december 2012 



 

 

 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1. Begrundelse for afgørelse 

 
Miljøstyrelsen vurderer, at betingelserne i godkendelsesbekendtgørelsens § 19, for 
at meddele miljøgodkendelse af den eksisterende virksomhed og ansøgte udvidel-
se, er opfyldt. 
 
Det vurderes således, at Nr. Vium Mejeri inkl. renseanlæg kan drives på stedet 
uden at driften giver anledning til forurening og gener, der er uforenelige med 
omgivelserne, når driften er i overensstemmelse med oplysningerne i bilag A, og 
de fastsatte vilkår i afsnit 2 overholdes.  
 
Ombygning af renseanlægget i forbindelse med projektet sker på Nr. Vium Mejeri 
renseanlægs nuværende areal.  
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse givet tilladelse til udvidelse af eksisterende 
renseanlæg samt forøgelse af udledning af renset spildevand til Vorgod Å.  
 
Mejeriet modtager og behandler ud over eget spildevand også spildevand fra 
ARINCO og Danmark Protein (inkl. transportcenteret). 
 
Renseanlægget er med en fremtidig udledning på op til 12.500 m3/døgn en af de 
største industripunktkilder i Danmark. 
 
Vilkår for spildevand 
Afgørelsen ændrer ikke på hidtil gældende vilkår for udledning af næringsstoffer, 
salte eller miljøfremmede stoffer. De eneste ændringer i forhold til gældende vilkår 
for spildevand er fastsættelse af vilkår for øget volumen af spildevand, samt en 
lempelse af kravværdien for udledningen af COD. 
 
Øvrige og generelle vilkår for drift af renseanlægget er fortsat reguleret af godken-
delsen af 6. december 2011.  
 
Det vurderes endvidere, at Nr. Vium Mejeri har truffet de nødvendige foranstalt-
ninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknologi, jf. afsnit 3.2.15. 
 

3.2. Miljøteknisk vurdering 

3.2.1. Planforhold og beliggenhed 

Jordforurening 
Virksomheden er beliggende indenfor et V1-kortlagt område, og indenfor område-
klassificeringen. 
 
Grundvandsforhold og drikkevandsinteresser 
Virksomheden er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser.   
 
Natur og Natura 2000-områder 
Denne miljøgodkendelse indgår, som én af to miljøgodkendelser der udgør den 
første del af de VVM-tilladelser, der skal gives til Mejericluster Vestjylland projek-
tet. Den resterende del af projektet vil blive realiseret ved ansøgning og meddelelse 
af godkendelser indenfor tidsrammen indtil 2020 som angivet i VVM-
redegørelsen.  
 



 

 

Projektet er anmeldt efter VVM-reglerne jf. VVM-bekendtgørelsens § 2 og som 
forudsætter udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer jf. VVM-
bekendtgørelsens § 3 og en VVM-tilladelse jf. VVM-bekendtgørelsens § 9.  
 
Naturstyrelsen har som VVM-myndighed for Mejericluster Vestjylland projektet 
gennemført en VVM-proces, hvor der er udarbejdet kommuneplanretningslinjer 
og en VVM-redegørelse for det anmeldte projekt.  
 
Der er i VVM-redegørelsen til kommuneplantillægget kortlagt, hvilke habitatom-
råder der har mulighed for at blive påvirket af emissioner fra de anlæg, der indgår i 
Mejericluster Vestjylland-konceptet, ligesom det er vurderet, om der er Bilag IV-
arter, der kan påvirkes. VVM-redegørelsen omfatter den habitatvurdering, der skal 
foretages efter habitatbekendtgørelsens regler og er opsummeret i kommuneplan-
tillæggets kapitel 19.  
 
Kommuneplanretningslinjerne omfatter således de overordnede rammer for Meje-
ricluster Vestjylland. Det forudsættes, at de konkrete miljøgodkendelser af de an-
læg, der indgår i projektet udarbejdes under hensyn til de forudsætninger, der er 
lagt til grund i VVM-redegørelsen. Det sikres gennem vilkår i de respektive miljø-
godkendelser, at aktiviteterne forgår i overensstemmelse med VVM-redegørelsens 
forudsætninger og de kommuneplanretningslinjer, der er relevante på det pågæl-
dende 
anlæg. 
 
Der er i VVM-redegørelsen angivet en række afværgeforanstaltninger, der omsæt-
tes til konkrete vilkår i relevant omfang i de respektive miljøgodkendelser. Den 
helt væsentlige foranstaltning er opkøb og nedlæggelse af dambrug, som medfører 
at det samlede projekt ikke indebærer en forøget udledning af næringsstoffer til 
Ringkøbing Fjord. 
 

3.2.2. Generelle forhold 

Det eksisterende Nr. Vium Mejeri er i dag omfattet af to tidligere og fortsat gæl-
dende miljøgodkendelser. Den ene miljøgodkendelse blev meddelt af Ringkjøbing 
Amt 15. juli 2004 og omfatter godkendelse af selve mejeriet. Herudover meddelte 
Miljøstyrelsen 6. december 2011 miljøgodkendelse til Nr. Vium Mejeris rensean-
læg som er et fælles renseanlæg for ARINCO, Nr. Vium Mejeri og Danmark Prote-
in.   
 
Det fremgår af denne afgørelses afsnit 4.2, hvorledes denne afgørelse forholder sig 
til konkrete vilkår i de tidligere afgørelser. 
 
De tidligere godkendelser omfatter generelle vilkår om emissioner af luft, lugt, støj 
samt vilkår om oplag og håndtering af kemikalier mv., som er gældende for alle 
dele af virksomheden.  
 
Denne godkendelse behandler derfor primært miljøforhold relateret til spilde-
vandsudledningen til Vorgod Å.  
 
Der er fastsat en tidsfrist for udnyttelse af godkendelsen på 2 år. 

3.2.3. Indretning og drift 

Indretning og drift er beskrevet i bilag A i ansøgningsmaterialet, den miljøtekniske 
beskrivelse. Der er med udvidelsen af renseanlægget planlagt følgende udvidelser 
af bygningsdelene:  

- Ny procestank Nr. 4 på 12.000 m3.  
- Ny efterklaringstank Nr. 5 på 25 m3. 
- Mindre bygninger til kemioplag og renseanlægsdrift. 

 
Nr. Vium Mejeri har ansvaret for renseanlægget og det juridiske ansvar for at ren-
seanlægget overholder miljølovgivning, vilkår i miljøgodkendelse og udledningstil-



 

 

ladelse. Miljømyndigheden har ikke indflydelse på, hvordan tilledningen af urenset 
spildevand til renseanlægget bliver fordelt mellem virksomhederne. 
 
Det fremgår af virksomhedens ansøgning (bilag 3), at renseanlæggets evne til at 
bortrense kvælstof kan sænkes ved for høj belastning med slam. Ansøgningens 
bilag 3 anbefaler 

Slambelastningen bør derfor ikke overstige 0,183 kg COD/kg SS*d, 
hvilket ved 4 kg SS/m3 giver en volumenbelastning på 0,73 kg 
COD/m3*d. 

 
Den tilførte slammængde må forventes at øges, efterhånden som de 3 produkti-
onssteder øger tilledningen til renseanlægget. 
 
Der er derfor stillet vilkår om, at virksomheden skal redegøre for, hvordan det 
sikres, at de planlagte bygningsmæssige udvidelser bygges og tages i brug tids nok 
til at sikre en tilstrækkelig høj rensegrad som den hidtidige. 

3.2.4. Luftforurening 

Renseanlægget bidrager ikke med væsentlige luftafkast i forhold til mejeriets gene-
relle udledning. 

3.2.5. Lugt 

Det kan ikke udelukkes, at renseanlægget og tilhørende slambede kan give anled-
ning til et vist diffust lugtbidrag. Forholdet vurderes at være dækket af de generelle 
lugtvilkår i den samlede godkendelse af 15. juli 2004 af Nr. Vium Mejeri (vilkårene 
3.3.15, 3.3.16, 3.3.17 og 3.3.18) Der stilles derfor ikke yderligere vilkår. 

3.2.6. Spildevand 

Den helt væsentlige ændring af udledningen, der gives med godkendelsen, er en 
forøgelse af udledt volumen fra 8230 m3 pr døgn til 12.500 m3 pr døgn. 
 
Fordelingen af tilledning til spildevand fremgår af nedenstående. 
 
  Arinco Danmark Protein Nr. Vium Mejeri 

  2012 2020 2012 2020 2012 2020 

Tilledning t rensean-
læg fordelt på: 

           

Filterskyllevand f vand-
behandling  

0 0 1,60% 1,50% 3% 3% 

Regnvand minimal minimal 2,40% < 0,1% 0,10% 0,10% 

Ro vand / kondensat 25 - 30 % 26 - 30 %*     0 0 

Processpildevand 70 - 75 % 71 - 75 %* 96%** 98,4%** 96,90% 96,90% 

              

Filterskyllevand direkte t 
recipient* 

7500 m3/år 15000 m3/år     0 0 

              

Sanitetsspildevand  4600 
m3/år fast 
mængde 

aftalt med 
RKSK 

Øges evt. i takt 
med stigning i 
antal beskæfti-

gede efter 
nærmere aftale  

2972 
m3/år 

3600 m3/år 4700 
m3/år 

fast 
mængde 

aftalt 
med 

RKSK 

Øges evt. i takt 
med stigning i 
antal beskæf-
tigede efter 

nærmere 
aftale  

* Vil være en anden fordeling HVIS det bliver muligt at lede RO vand gennem Biostyr. Eksakt fordeling er ikke 
muligt at angive inden løsning vedr. udbygning af Biostyr er fundet. 

** Indeholder en vis mængde RO vand. Mindskes i takt med en bedre udnyttelse. 
 

3.2.6.1.  Kvælstof, fosfor og organisk stof  

Kvælstof, Fosfor, BI5 



 

 

Der er ikke ændret på krav til udledt koncentration. Den ansøgte forøgelse af 
vandmængden betyder en tilsvarende forøgelse i den totale tilladte stofmængde. 
Den godkendte årlige udledning fra renseanlægget øges med denne godkendelse m 
9,4 tons BI5, 6,2 tons N og 0,47 tons P (se Tabel 1). 
 
COD 
Arla Foods amba har søgt om ændring af grænseværdien for COD, fra 25 til 50 
mg/l med henvisning til, at det vil være uhensigtsmæssigt for den overordnede 
dimensionering af renseanlægget, hvis kravet til COD bliver så lavt, at det bliver 
den dimensionerende faktor. 
 
Ved udledning af 12.500 m3 renset spildevand pr. døgn i 2020 med op til 50 mg/l 
COD vil der være en samlet udledning fra Mejericlusteret på i alt ca. 300 ton COD 
pr. år.  
 
Da den samlede udledning af organisk stof ved udbygning af produktionsanlægge-
ne udgør en meget lille andel af den samlede mængde iltforbrugende stoffer, der 
transporteres med Skjern Å, vurderes at øget udledning af BI5 og COD på hhv. 4 
og 2 % som følge produktions-udvidelserne af Mejericluster Vestjylland i 2020 
ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af vandkvaliteten i Ringkøbing Fjord.  
 
Da VVM-redegørelsen viser, at COD ikke udgør et væsentligt problem, er grænse-
værdien lempet til 50 mg/l. Den godkendte årlige udledning øges med denne god-
kendelse 153 tons (se Tabel 1).  
 
Tabel 1 Godkendt årlig udledning i tons for hidtil gældende godkendelse (2011) 
og denne godkendelse (2013) samt forøgelsen. 

 2011 2013 forøgelse  
BI5 18,0 27,4 9,4 

COD 75,1 228,1 153,0 
N 12,0 18,3 6,2 
P 0,90 1,4 0,47 

  
Målefrekvens 
Der er ikke ændret på målefrekvensen for stofferne. 
 
Spildevandsbekendtgørelsen4  fastsætter regler for offentlige renseanlæg, og Miljø-
styrelsen betragter bestemmelserne i bekendtgørelsen som retningsgivende også 
for private renseanlæg. 
 
Bekendtgørelsens § 18 stk. 2 (og bilag 1) fastsætter prøvetagningsfrekvensen for 
offentlige renseanlæg med en kapacitet større end 50.000 PE til minimum 24 ana-
lyser pr år på udløb, plus 12 gange pr år på indløb.  
 
Renseanlægget er dimensioneret til 390.000 PE. Miljøstyrelsen tager derfor ud-
gangspunkt i, at kontrollen med virksomhedens udledning bør baseres på mini-
mum 24 stikprøver og statistik med DS2399. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens interne overvågningsprogrammer er 
tilstrækkelige til at sikre overvågning af tilledningen til renseanlægget, og fuldt ud 
dækker det krav, som spildevandsbekendtgørelsens stiller om 12 årlige målinger. 

3.2.6.2. Miljøfarlige stoffer og salt 

I henhold til bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder5 § 23 skal 
miljømyndigheden træffe foranstaltninger for at sikre, at vilkår og godkendelser 
mm. bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen. 

                                                
 
4 Bekendtgørelse nr. 1448 af 11/12/2007 



 

 

 
Salt betragtes ikke som et miljøfarligt stof, men udledningens effekter skal vurde-
res efter samme kriterier og efter samme fremgangsmåde som andre stoffer i for-
hold til økosystemets funktionalitet.  
 
Det skal sikres, at miljøkvalitetskravene jf. bekendtgørelsen til enhver tid overhol-
des. Derfor skal der ved beregninger tages udgangspunkt i et worst-case-scenarie 
med maksimal udledning fra renseanlægget (maksimal vandføring med maksimal 
koncentration) og minimal vandføring i vandløbet, med højest tilførsel af forure-
ning fra andre kilder. 
 
Fortynding i Vorgod Å 
For at kunne beregne påvirkningen på åen fra udledningen af miljøfarlige stoffer 
og salt, er det nødvendigt at kende størrelsesforholdet mellem vandføring i udled-
ningen og vandføringen i åen. 
 
Som regel bruges medianminimumsvandføringen (Qmm) til beregninger omkring 
tålegrænser i vandløb. Medianminimumsvandføringen er medianen af årets mind-
ste vandføring over et døgn. Medianen er her den af værdierne over en årrække, 
der er karakteriseret ved, at der er lige mange værdier, der er større end og mindre 
end medianen. 
 
Miljøstyrelsen benytter en værdi for Qmm på 1800 l/s i overslagsberegningerne. (se 
bilag D) 
 
Andre kilder til miljøfarlige stoffer 
Miljøklagenævnet har med afgørelse af 26. marts 2008 (Møbjerg-dommen, J.nr. 
MKN-104-00120) truffet en principiel afgørelse om, at andre udledninger af miljø-
farlige stoffer skal inddrages i sagsbehandlingen om miljøgodkendelse, der invol-
verer miljøfarlige stoffer. 
 
Miljøstyrelsen har 19. september 2008 (J.nr. MST-1250-00014) uddybet klage-
nævnets afgørelse: Alle kilder til et givet stof i et vandområde skal indgå i sagsbe-
handlingen. 
 
Tabel 2 viser oversigt over industri i hovedopland Ringkøbing Fjord med potentiel 
udledning af de samme stoffer som udledes fra Nr. Vium Mejeri jf. udkast til vand-
plan for vandområde 1,8 Ringkøbing Fjord, Tabel 2.2.6. 
 
Industri i Hovedvandopland Ringkøbing Fjord 

Industri Vandområde Tilsynsmyndighed 

Arla Foods amba, ARINCO Herborg Bæk Miljøstyrelsen 

Arla Foods amba Troldhede Mejeri Pårup Bæk Miljøstyrelsen 

Skjern Papirfabrik A/S Ganer Å Miljøstyrelsen 

Skjern Tricotage-Farveri A/S Ganer Å Ringkøbing-Skjern Kommune 

A/S Hvide Sande Skibs og Bådebyggeri Ringkøbing Fjord Ringkøbing-Skjern Kommune 

Fjelstervang Farveri A/S Fjelstervang Bæk Ringkøbing-Skjern Kommune 

Dansk A-Træ A/S2 Brande Å Ikast-Brande Kommune 
Tabel 2. Oversigt over industri med udledning til Ringkøbing Fjord ud over den udledning, 
som behandles i denne godkendelse. Data fra forslag til Vandplan Hovedvandopland 1.8 
Ringkøbing Fjord, tabel 2.2.6 (høring okt.2010). 
 
Udover de her nævnte kilder er der ca. 40 dambrug og et antal offentlige rensean-
læg i Skjern Å systemet. Dambrug benytter kobber samt i stigende grad salt som 
miljøvenligt substitut for andre midler.  

                                                                                                                       
 
5 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1022 af 25/08/2010, Bekendtgørelse om miljøkvali-
tetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller 
havet 



 

 

 
På grund af tilstedeværelsen af andre kilder, vil der være mindre ”råderum” for 
hver enkelt kilde, også Arlas renseanlæg, til at udlede miljøfarlige stoffer, idet de 
andre kilder også forurener vandløbet med de pågældende stoffer. 
 
Miljøstyrelsen har til brug for sagsbehandling udarbejdet et beregningsværktøj, 
som inkluderer alle kendte udledninger til Vorgod Å vandløbssystemet, dvs. ud-
ledning fra renseanlæg, virksomheder og dambrug. 
 
Beregningsmodellen er et centralt værktøj i VVM-redegørelsens afsnit om miljø-
farlige stoffer og salt. Forudsætninger mv. fremgår af bilag D. 
 
Metaller 
Der sker ingen ændring i udledningen af metaller, ud over at den samlede udled-
ning øges som følge af volumenforøgelsen. 
 
Der er med afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse (hvilkår for udledning af mil-
jøfremmede stoffer og klorid, sag nr. MST-1270-01031) blevet udlagt blandingszo-
ner for udledningen, som er dimensioneret til at kunne rumme den forøgede ud-
ledning.  
 
Påvirkning fra udledningen af metaller er gennemgået i VVM-redegørelsen. 
 
Det konkluderes, at de stillede vilkår er tilstrækkelige. 
 
Klorid 
Klorid er ikke omfattet af bekendtgørelsen om miljøkvalitetskrav til vandområder. 
Klorid kan være skadeligt i ferskvandsmiljøet og toksisk overfor visse organismer, 
og derfor skal miljømyndigheden forholde sig til udledningen af klorid som til 
ethvert andet forurenende stof i en udledning. For uddybende om klorid, se bilag 
D til genbehandlingsdokumentet. 
 
Påvirkning fra udledningen af klorid er gennemgået i VVM-redegørelsen. 
 
Det konkluderes, at de stillede vilkår er tilstrækkelige. 
 
Andre miljøfarlige stoffer 
Virksomheden benytter hypochlorit og brintoverilteprodukter, der begge kan give 
en række metabolitter, der også er kategoriseret som miljøfarlige. 
 
Udover de nævnte stoffer benyttes en lang række kemikalier, der er godkendt til 
brug i levnedsmiddelvirksomheder. Kemikalierne benyttes altovervejende til ren-
gøring og desinficering. 
 
Det ansøgte forbrug af stofferne giver ikke anledning til at antage, at der vil ske 
udledning i et omfang, der kræver fastsættelse af grænseværdier. 
 
Uddybende om hypochlorit mfl. i VVM-redegørelsen. 
Det konkluderes, at det ikke er nødvendigt at stille vilkår. 
 
PAH 
Krav til analyser af PAH bliver slettet med om afgørelse om tillæg til miljøgodken-
delse (hvilkår for udledning af miljøfremmede stoffer og klorid, sag nr. MST-1270-
01031). Baggrunden var, at datamaterialet fra analyseprogram viste, at der ikke 
havde været indhold af de pågældende stoffer i det analyserede spildevand. Analy-
seprogrammet kørte fra december 2011 pga. spildevandsstrømmen fra Danmark 
Protein, hvori delstrømmen fra Arlas Transportcenter Vest indgår.  
 
Der er ikke stillet nye krav om analyser af PAH, da ansøger oplyser, at der ikke vil 
ske ændret aktivitet på transportcentret, selvom der sker øget aktivitet på de 3 
driftssteder. Konklusionen er, at der ikke er nogen indikation af at der sker nogen 



 

 

udledning af disse stoffer, og heller ikke nogen indikation af at der vil ske nogen 
ændring i udledningen af disse stoffer. 
 
Olie og fedt. 
Kravet om overvågning er overført. 

3.2.6.3. Spildevand – temperatur 

Ved sammenblanding i renseanlægget af Nr. Vium Mejeris spildevand med spilde-
vandet fra de to andre virksomheder, bliver betydningen af temperaturen af Nr. 
Vium Mejeris spildevand mindsket.   
 
I det gældende landsplandirektiv, der dækker Vorgod Å (den daværende region-
plan for Ringkøbing Amt) er det bestemt, at temperaturstigning som følge af en 
udledning ikke må være på mere end 1 °C. 
 
Der er foretaget beregninger i VVM-redegørelsen som viser at temperaturstignin-
gen i vandløbet som følge af den forøgede udledning fra renseanlægget i worstcase 
ikke vil overstige landsplansdirektivets grænseværdi, blandt andet på grund af 
forøget vandføring i medianminimumssituationen, da Nr. Vium Dambrug har 
indført miljøforbedrende tiltag. 

3.2.6.4. Udledning fra Arla Foods Kørselscenter Vest 

Ud over tilførsel af spildevand fra ARINCO, Danmark Protein og Nr. Vium, tilledes 
der spildevand fra Arla Foods Kørselscenter Vest, hvor der foregår autoværksteds-
aktivitet, samt en vaskehal. Der benyttes sæber i vaskehallen. Der er ikke foretaget 
analyser på spildevandets sammensætning, inden det ledes til renseanlægget, men 
delstrømmen indgår i spildevandet fra Danmark Protein, hvor der måles pH og 
COD. 
Ansøger meddeler, at der trods den øgede kørsel til mejeridriften ikke vil ske for-
øget aktivitet på kørselscentret, og dette er lagt til grund som et faktum i sagsbe-
handlingen. 

3.2.6.5. Analysefrekvens 

Der er ikke ændret i analysefrekvensen. 
 
Analyser fra egenkontrolprogram følges af analyser fra virksomhedens eget måle-
program. 
For parametrene COD, SS, NH4-N, total-N, total-P og klorid er der stillet vilkår 
om, at analyser fra egenkontrolprogrammet skal følges af analyser fra det interne 
måleprogram. Hensigten med vilkåret er at sikre, at der er overensstemmelse mel-
lem det interne måleprogram og det akkrediterede. 
 
Vandprøverne til de to sæt analyser skal opsamles i præcis samme tidsrum for at 
sikre sammenlignelighed. 

3.2.6.6. Virkninger på Natur og Miljø 

Der er foretaget en udtømmende vurdering af virksomhedens påvirkninger på 
natur og miljø i VVM redegørelsen. 
 

3.2.7. Støj 

Støj fra renseanlægget er reguleret af vilkår om støj i den samlede godkendelse af 
Nr. Vium Mejeri af 15. juli 2004, og følger de vejledende grænseværdier. Støj fra 
Nr. Vium Mejeris renseanlæg indgår dermed i det samlede støjbillede fra Nr. Vium 
Mejeri.  
 
De primære støjkilder ved normal drift vil være transport af slam fra anlægget 
samt levering af kemikalier. Disse transporter indgår i mejeriets samlede støjbille-
de. Desuden faste støjkilder fra luftindtag til blæserum og dør til blæserum. 
 



 

 

Vurdering af støjpåvirkningen er indeholdt i VVM-redegørelsen og viser at Nr. 
Vium Mejeri fortsat, også med udvidelse af renseanlæg kan overholde de i godken-
delsen af 15. juni 2004 fastsatte støjgrænser.  
  

3.2.8. Affald 

Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i 
denne miljøgodkendelse. 
 
Renseanlæggets primære affaldsproduktion omfatter tørret slam. Slammængden 
vil øges i forbindelse med udvidelsen. Den estimerede fremtidige årlige slam-
mængde er på 36.000 tons. Slammet udspredes på landbrugsjord eller bortkaffes 
til biogasanlæg. 
  
Der er en dekanter til afvanding af slam. Slammet kan herved op-koncentreres til 
16 %. Rejektvandet fra afvandingen ledes tilbage til indløbet til renseanlæg. 
 
Der er fastsat vilkår om max oplag af de væsentligste affaldsfraktioner jf. godken-
delsesbekendtgørelsen.  
 

3.2.9. Overjordiske olietanke 

Der er ingen olietanke på renseanlægget. 
 

3.2.10. Jord og grundvand 

Miljøstyrelsen modtag ansøgning om miljøgodkendelse fra Arla Foods amba Nr. 
Vium Mejeri den 7. januar 2013. Idet ansøgningen er modtaget den 7. januar, er 
virksomheden omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens6 § 56, stk. 3, hvorfor der 
ikke skal tages stilling til BTR i den konkrete sag.  
 
Adkomsten til ledninger mv. på anden mands grund er sikret ved tinglyste dekla-
rationer, som Miljøstyrelsen har modtaget kopi af.  
 
Vilkår I6 i godkendelse af 6. december 2011 omfatter alle virksomhedens kloaker 
og nedgravede ledninger. Der er med godkendelses fastsat supplerende vilkår om, 
at der skal foreligge en vedligeholdelsesplan for hele kloaksystemet, som skal 
fremvises overfor tilsynsmyndigheden på forlangende. Dette for at sikre at virk-
somheden arbejder systematisk med vedligeholdelse af de underjordiske spilde-
vandssystemer.  
 
Drikkevand:  
Nr. Vium Mejeri ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Anlæggene er 
indrettet således, at det kun i meget begrænset omfang, vil kunne påvirke grund-
vandet. Det vurderes derfor, at risikoen for forurening af grundvandet er meget 
begrænset, forudsat opsamling af evt. spild gennemføres i henhold til de fastlagte 
procedurer og vilkår for oplag og anlæg af befæstede arealer og afløb. 
 

3.2.11.  Til og frakørsel 

Til- og frakørsel til det eksisterende Nr. Vium Mejeri renseanlæg foregår via Søn-
derupvej. Støjen fra kørslen på det gamle vejforløb af Sønderupvej vil udvikle sig 
relativ gennem alternativerne på samme måde som støjen fra kørslen på den ny 
Sønderupvej. Støjen er dog væsentlig lavere på grund af den væsentligt lavere kø-
rehastighed. Da der samtidigt ikke er boliger, der ligger kritisk tæt på det gamle 

                                                
 
6 Godkendelsesbekendtgørelsen nr. 1454 af 20. december 2012 



 

 

vejforløb, vil projekt 2020 være uden særlig betydning for vejtrafikstøjen fra det 
lokale vejnet omkring Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein. 
 
Antallet af transporter til og fra det udbyggede renseanlæg forventes ikke at æn-
dres væsentligt i forhold til grundlaget for den eksisterende miljøgodkendelse fra 
6. december 2011.  
 
Der forventes at være tale om en forøgelse på 1-2 lastbiler om dagen til rensean-
lægget. Kommunens har i sin udtalelse til sagen udtalt,  at det er kommunens vur-
dering af Sønderupvej som er adgangsvej til Nr. Vium Mejeri er en af kommunens 
klasse 2 veje, som er beregnet til at kunne klare støre mængder trafik, herunder 
lastbiltrafik, hvorfor kommunen skønner at forøgelse af lastbiltrafik ikke vil være 
et problem. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund at den forøgelse trafik til og 
fra virksomheden i forbindelse med udvidelsen ikke vil udgøre en problem for 
omgivelserne.  

3.2.12. Indberetning/rapportering 

Virksomheden har i den eksisterende godkendelse af 6. december 2011 vilkår om 
indberetning og dokumentation af overholdelse af fastsatte grænseværdier og vil-
kår. Disse vilkår fastholdes. 
 
Virksomheden har indført et måleprogram for afledning af klorid fra driftsstedet 
til renseanlægget, og fra renseanlæg til recipient. Miljøstyrelsen finder, at måle-
programmet er relevant at fastholde med henblik på at sikre, at virksomheden 
holder fokus på at nedbringe udledningen af klorid. Der er derfor stillet vilkår om 
at virksomheden skal indberette mængden af vand og klorid, der pr døgn ledes fra 
driftssted til renseanlæg og fra renseanlæg til recipient. 
 
Bemærk, at virksomhedens driftssted vil få et enslydende vilkår. Det betyder ikke, 
at samme oplysninger skal indberettes flere gange, det betyder kun, at driftssted 
og renseanlæg har mulighed for selv at aftale den optimale fordeling for indberet-
ningen imellem sig. 
 
Virksomhedens driftssted har desuden fået vilkår om at redegøre for, at der er 
valgt rette niveau for, hvornår driftsstedet meddeler renseanlægget, at der har 
været uheld med klorid.  
 
Nr. Vium Mejeri er opført på bilag 1 i bekendtgørelse om visse virksomheders afgi-
velse af miljøoplysninger7. Det indebærer at virksomheden årligt skal udarbejde 
grønt regnskab. 

3.2.13. Driftsforstyrrelser og uheld 

Virksomheden har i den eksisterende godkende se af 6. december 2011 vilkår om 
driftsforstyrrelser og uheld. Der stilles ingen nye vilkår om driftsforstyrrelser og 
uheld.  
 
Renseanlægget står for driften af udlignings- og sikkerhedsbassiner, og har der-
med en funktion, der medvirker til at afbøde effekterne af driftsforstyrrelser, uheld 
og spild på de 3 driftssteder. 
 
Renseanlægget er ikke omfattet af vilkårene for driftsforstyrrelser for de enkelte 
produktionssteder. 
 

3.2.14. Risiko/forebyggelse større uheld 

Virksomheden er ikke en risikovirksomhed. Der er med afgørelse af 20. december 
2007 truffet afgørelse om at virksomheden ikke er omfattet af risikobekendtgørel-
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sen nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer, ud fra oplysninger om et max oplag af ammoniak på 5,4 tons. 
 
Virksomheden har senere meddelt, at der nu og fremover kun er kapacitet til 4,9 
tons ammoniak på virksomheden. Udvidelsen giver ikke anledning til ændringer af 
faktorer med indflydelse på risikoforholdene.  
 

3.2.15. Bedst tilgængelige teknik 

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 25 stk. 1 skal godkendelsesmyndig-
heden som udgangspunkt lægge relevante BAT-konklusioner, 
der er vedtaget og offentliggjort af EU-kommissionen til grund i forbindelse med 
godkendelse af bilag 1 virksomheder. Hvis der ikke forefindes sådanne BAT-
konklusioner, skal godkendelsesmyndigheden i stedet lægge konklusionerne om 
BAT i de eksisterende BAT-referencedokumenter til grund.  
 
Ved udarbejdelse af miljøgodkendelse af det eksisterende renseanlæg, har Miljø-
styrelsen lagt til grund, at anlægget med aktivt slamanlæg er at betragte som BAT 
(den bedste tilgængelige teknik).  
 
Udvidelsen af renseanlægget foretages med samme teknikker som hidtil har været 
brugt på renseanlægget. Denne anlægstype med aktivt slamanlæg er også i dag at 
betragte som BAT. Den hidtil dokumenterede drift på det eksisterende anlæg, gi-
ver ikke anledning til at revurdere denne konklusion. 
 
Hovedaktiviteten på virksomheden er optaget på bilag 1 i den seneste godkendel-
sesbekendtgørelsen under punkt 6.4.c. Renseanlægget indgår som en biaktivitet, 
der ikke i sig selv er godkendelsespligtig.  
Der findes ikke særskilte BAT-anbefalinger der omfatter renseanlæg.  
Miljøstyrelsen vurderer, at indretning og drift af udvidelsen af Nr. Vium Mejeris 
renseanlæg er i overensstemmelse med BAT-anbefalingerne i BAT-reference do-
kumentet for fødevarer, drikkevarer og mælk, samt anbefalingerne i det tværgåen-
de referende-dokument for oplag, og at koncentrationerne i udledningen fra an-
lægget via de fastsatte grænseværdier er på linje med danske renseanlæg. 
 
Det er således Miljøstyrelsens vurdering, at udvidelsen af renseanlægget kan ske 
indenfor de i miljøgodkendelsen fastsatte vilkår, samt at disse fortsat kan betragtes 
som BAT for mejerier.  

3.2.16. Ophør 

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 45 er der fastsat supplerende vilkår 
med henvisning til kapitel 4 b i lov om forurenet jord. Dette indebærer, at virk-
somheden senest 4 uger efter helt eller delvist driftsophør skal anmelde dette til 
tilsynsmyndigheden med et oplæg til den vurdering, der skal foretages i henhold til 
ovennævnte lov. 

3.3. Udtalelser/høringssvar 

 

3.3.1. Udtalelse fra andre myndigheder 

Udkast til miljøgodkendelse har været i høring hos Ringkøbing-Skjern kommune 
sammen med forslag til kommuneplantillæg og VVM-tilladelse samt den tilhøren-
de VVM-redegørelse for mejericluster Vestjylland-projektet.  
 
Kommunens bemærkninger fremgår af den sammenfattende redegørelse, der er 
offentliggjort på www.mst.dk sammen med det øvrige materiale i VVM-sagen.  
 

3.3.2. Udtalelse fra borgere mv.  

 



 

 

3.3.3. Udtalelse fra virksomheden 

 



 

 

4. FORHOLD TIL LOVEN 

4.1. Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.  
 

4.1.1. Miljøgodkendelsen 

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og om-
fatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af den sam-
lede virksomhed fra 15. juni 2004 samt virksomhedens godkendelse af det eksiste-
rende renseanlæg fra 6. december 2011 og gives under forudsætning af, at såvel de 
vilkår, der er anført i nærværende godkendelse samt vilkår i førnævnte godkendel-
ser overholdes. 
 
Ansøgningen er behandlet efter godkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 
1454 af 20. december 2012. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgen-
de år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 

4.1.2. Listepunkt 

Hovedaktivitet: 6.4 c. ”Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, inkl. fly-
dende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 
tons/dag (i gennemsnit på årsbasis) (s).” 
 
Biaktivitet: G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbi-
neanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 
MW (omfattet af standardvilkår i bek. 486 af 25/05/2012, bilag 5, afsnit 11).  
 

4.1.3. Revurdering 

Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i god-
kendelsesbekendtgørelsens §§ 36 og 37, så revurderingen sker senest 8 år efter, at 
virksomheden er godkendt første gang, dvs. i 2018, eller når EU-kommissionen 
har offentliggjort BAT-konklusioner for virksomhedens hovedlistepunkt i EU-
tidende. 
 
Det er hensigten at revisionen af BAT-referencedokumentet for fødevarer, drikke-
varer og mælk sættes i gang i 2016.  
 
Der vil ved revurdering være mulighed for at sammenskrive de enkelte miljøgod-
kendelser, som er gældende for virksomheden, herunder denne godkendelse.  
 

4.1.4. Risikobekendtgørelsen 

Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er d. 20. december 
2007 truffet afgørelse om, at virksomhedens oplag af ammoniak, på 2,5 tons til 
køleanlægget, ikke har en størrelse, der medfører at virksomheden udgør en risiko, 
der skal håndteres i forhold til risikobekendtgørelsen. Den godkendelse produkti-
onsudvidelse kan resultere i en mindre stigning i ammoniakanlægget i virksomhe-
dens køleanlæg. Virksomheden oplyser til sagen, at virksomheden fortsat ikke vil 
være omfattet af risikobekendtgørelsen efter udvidelsen.  



 

 

4.1.5. VVM-bekendtgørelsen 

Mejericluster Vestjylland-projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor gennemført 
en VVM proces af projektets virkning på miljøet, med udarbejdelse af en VVM-
redegørelse samt kommuneplantillæg med retningslinjer. Nærværende miljøgod-
kendelse indgår i denne proces.  

4.1.6. Habitatdirektivet 

Der er i VVM-redegørelsen redegjort for, hvilke habitatområder, der kan blive 
påvirket af emissioner fra virksomheden, ligesom det er vurderet, om Bilag IV-
arter kan blive påvirket af aktiviteten. Der henvises til afsnit 3.2.1. 

4.2. Øvrige afgørelser 

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 
 

• Afgørelse af 15. juli 2004 virksomhedens samlede miljøgodkendelse 
• Tillæg til miljøgodkendelse af 12. marts 2009, opbevaring af kemikalier 
• Afgørelse af 6. december 2011 miljøgodkendelse til direkte udledning af 

spildevand 
• Miljøgodkendelse af 27. december 2011, naturgasfyret dampkedel 

 
 
Følgende vilkår i miljøgodkendelse af 6. december 2011 ophæves og erstattet af nye 
vilkår i nærværende godkendelse:  

- Vilkår E2 

4.3. Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden 
 

4.4. Offentliggørelse og klagevejledning 

Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk og på www.nst.dk 
sammen med udstedelsen af kommuneplantillæg og VVM-tilladelse med tilhøren-
de VVM-redegørelse for mejericluster Vestjylland-projektet.  
 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  

� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  
� lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø el-

ler rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om af-
gørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 
1, 8270 Høbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den [dato= 4 
uger fra annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af De-
res klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Kla-
gegebyret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte den-
ne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbe-
gynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 



 

 

ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvi-
ses klagen fra behandling.  

 

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  

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

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  

3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klagebe-
rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-
meside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i god-
kendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning 
for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendel-
sen. 
 

Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

4.5. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Navn E-mail adresse 
Arla Foods amba Helle Nielsen: hlnis@arla.dk 

Birgitte Koch: birgitte.koch@arlafoods.com 
Arla Foods amba, Nr. Vium Mejeri Lars Schmidt: lars.schmidt.christensen@arlafoods.com 

Lillian Madsen: lillian.madsen@arlafoods.com 
Arla Foods amba, ARINCO Mogens Bøgh Petersen:mogens.bogh.pedersen@arlafoods.com 

Anne Sønderbæk: ansod@arlafoods.com 
Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark 
Protein 

Erik Veslov: erik.veslov@arlafoods.com 
Pernille Nielsen: pernille.nielsen@arlafoods.com 

Naturstyrelsen Vestjylland  VES@nst.dk 
Naturstyrelsen nst@nst.dk 
Ringkøbing-Skjern Kommune post@rksk.dk 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt midt@sst.dk; 
Fødevareregion Vest Region.vest@fvst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk;  
Friluftsrådet, kreds Midt-Vestjylland midtvestjylland@friluftsraadet.dk; 
Danmarks Fiskeriforening mail@dkfisk.dk 
Ferskvandsfiskeriforeningen gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Dansk Sportsfiskerforbund mailto:midtvestjylland@friluftsraadet.dkpost@sportsfiskerforbundet.dk 
Dansk Ornitologisk Forening ringkoebing-skjern@dof.dk; natur@dof.dk; 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ae@aeraadet.dk  



 

 

5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 

Ikke vedlagt. Findes i sagen.  



 

 

 

Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000 

 



 

 

 
 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser – natur og drikkevand



 

 

 
 

Bilag D: Lokalplaner



 

Miljøcenter Århus • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg 
Tlf. 72 54 05 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872530 • post@aar.mim.dk • www.blst.dk 

Bilag E: Lovgrundlag - Referenceliste 

Love 
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 

2006. 
• Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007. 

Bekendtgørelser 
• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 

(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1454 af 20/12/2012. 
• Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. 
december 2010 

• Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 224 af 7. marts 
2011 

• Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 

• Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1448 af 11. december 2007 
• Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 

(akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 900 af 17. august 2011 med senere 
ændringer. 

 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 

• Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
(luftvejledningen) 

• Nr. 2/2002 om B-værdivejledningen 
• Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder. 
• Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
• Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 

Orienteringer fra Miljøstyrelsen 
• Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved 

vurdering af miljøgodkendelser. 
Materialer 

• BREF-dokument: Best available Techniques in the food, drink and milk 
industries, august 2006. 

• BREF-dokument Best available Techniques on Emissions from Storage, 
July 2006 

Andet materiale 
• Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 

455, 1985 med ændringer af 13. oktober 1990. 
• Dansk Standard DS 2399 
• Naturstyrelsens Vandplaner af 22. december 2011 
• DANVAs udgivelse fra 2006, vejledning nr. 71: ”Regnbetingede 

udledninger - Katalog over teknologier til reduktion af effekter i miljøet, 
angående fastlæggelse af vedligeholdelsesprogram for bassinerne. 
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Bilag F: Liste over sagens akter 

 
Indsættes efter høringsfasen.  


