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Afgørelse om at nyt procesanlæg og ny lagerhal ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har den 25. februar 2011 modtaget jeres ansøgning om og 
anmeldelse af nyt procesanlæg og ny lagerbygning. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Af-
gørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2.  
 
Screeningen er foretaget på baggrund af de fremsendte oplysninger, hvoraf 
det fremgår, at hverken støj eller øvrige emissioner fra virksomheden vil 
ændres væsentligt som følge af den nye procesanlæg og drift at den nye 
lagerhal. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at 
projektet ikke skal gennem en VVM-proces, før Miljøstyrelsen kan træffe 
afgørelse i sagen. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning.  
 
Etablering af procesanlæg og lagerhal er omfattet af bilag 2, punkt 14, i 
nævnte bekendtgørelse. Miljøstyrelsen har vurderet, at etablering og drift af 
procesanlæg og lagerhal er at betragte som en ændring på Esbjerg Mejeri, 
som i sig selv er omfattet af bilag 2, pkt. 7.c, og hvor det ikke umiddelbart 
kan udelukkes at ændringen ikke kan være til skade for miljøet. 
 
Procesanlægget etableres i eksisterende bygning, der ombygges. Proces-
anlægget er et ESL-varmebehandlingsanlæg, der varmebehandler ved en 
lavere temperatur end mejeriets øvrige anlæg. Driften af anlægget vil ikke 
medføre indvejning af mere mælk, men vil betyde at en del af den mælk, 
der i dag udvejes ubehandlet, fremover behandles på det nye anlæg og 
udvejes som færdigvare. Eksisterende kedelanlæg har tilstrækkelig kapaci-
tet til at levere energi til det nye anlæg. 
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Blandt andet som følge af den øgede færdigvareproduktion opføres en la-
gerhallen til opbevaring af færdigvarer og emballage. De udendørs kørsels-
ruter på virksomheden forbliver i hovedtræk uændrede, men da der vil ske 
mindre udvejning af ubehandlet mælk og øget afhentning af færdigvarer, vil 
det betyde, at nogle af de kørselsrelaterede aktiviteter flyttes længere væk 
fra det nærmest beliggende boligområde. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Esbjerg Kommune. Kommunen 
oplyser, at der ikke er kendskab til bilag IV-arter inden for det område, der 
kan påvirkes af projektet. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på EU-habitatområdet Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde 
Å vest for Varde eller det dermed sammenfaldende EU-fuglebeskyttelses-
område Vadehavet, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse 
med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke området væsent-
ligt, da afstanden fra mejeriet til de nævnte områder er ca. 4,1 km. 
 
Reglerne findes i bekg. nr. 408/2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Esbjerg 
Mejeri har beskrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.  
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. 
bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om ændringen udløser 
VVM-pligt. 
 
Hvis der går længere tid, inden I udnytter en meddelt godkendelse, bør I 
foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen fortsat 
er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres i Ugeavisen Esbjerg den 16. marts 2011 og på 
Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk/annoncering.  
  
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår ret-
lige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspumktet. Klagen 
skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 
København NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
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ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  
 
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen. De skal benytte denne opkrævning ved indbe-
taling 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 in-
den for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejled-
ning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjem-
meside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-
ves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-

geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljø-
klagenævnets 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. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt in-
den 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonce-
ringsdatoen.  
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder 
fra i dag. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Ida  Hansen  
72 54 42 37  
idhan@mst.dk  
 
 
 
 
Kopi til: 
Esbjerg Kommune 
dn@dn.dk 
 
 
Bilag: Screeningsnotat 


