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Arla Foods amba ARINCO 

Mælkevejen 4 

6920 Videbæk 

 

Sendes kun pr e-mail til anne.soenderbaek@arlafoods.com  

  

Virksomheder 

J.nr. MST-1270-00971 

Ref. Amklo/hemhe 

Den 28. juni 2013 

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Arla Foods amba ARINCO 

 

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 19. juni 2013 modtaget ansøgning fra Arla 

Foods amba ARINCO om mindre bygningsudvidelser af administrationen og 

laboratoriet samt truckgang i forbindelse med eksisterende bygninger. 

Ansøgningen angående laboratoriebygningen er præciseret ved telefonsamtale 25. 

juni 2013.   

 

Afgørelse 

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at de mindre bygningsmæssige ændringer 

ikke giver anledning til øget forurening. Godkendelse efter 

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

 

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

kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  

 

Oplysninger i sagen 

Administrations- og laboratoriebygningsudvidelserne foretages i forlængelse af 

eksisterende administrations- og laboratoriebygning.  

 

Udbygning af laboratoriet skal udelukkende ske som følge af kundekrav til 

faciliteterne. Laboratoriet skal bruges til test af fysiske egenskaber såsom 

pulverpartikelstørrelse, opløselighed etc. Ved udbygning af laboratoriet sker der 

ingen ændringer af analysemetoder eller omfang. Der vil derfor ikke blive brugt 

flere kemikalier eller blive genereret mere affald. Der vil derfor ikke være forøget 

forurening i form af forøget affaldsmængde.  

 

Eksisterende ventilationsanlæg i administrationen fungerer ikke tilfredsstillende. 

Derfor vil der i forbindelse med udvidelse af projektet også ske en udskiftning af 

eksisterende ventilationsanlæg i administrationen samt en vis udbygning til også 

at omfatte de nye bygningsafsnit. Virksomheden stiller krav til ventilations-

anlægget, således det sikres, at de nuværende grænser for ekstern støj fortsat 

overholdes. De krav der opstilles vil tage hensyn til den kommende udvidelse med 

spray 7 etc. Således vil Acoustica blive inddraget, så det derved sikres, at det er de 

rigtige krav, der stilles til leverandøren af ventilationsanlægget. Efter etablering vil 

der blive foretaget efterprøvning ved en støjmåling. Der vil ikke ske forøget 

                                                             

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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forurening i form af støj, og virksomhedens støjkrav vurderes fortsat at være 

overholdt.  

 

Truckgangen er en passage mellem 2 emballage haller, som skal laves for at kunne 

udnytte lagerpladsen mere optimalt. Det er i dag ikke muligt at flytte emballage 

mellem de to haller uden, at det skal foregå i det fri. Det er ikke optimalt i forhold 

til hygiejnezone opdelingen. Der vil ikke være miljømæssige forhold i forbindelse 

med truckgangen.  

 

Miljøstyrelsens vurdering 

Det er Miljøstyrelsens vurdering at udvidelserne ikke kræver miljøgodkendelse, 

idet det vurderes, at de bygningsmæssige udvidelser ikke resulterer i forøget 

forurening. De planlagte ændringer kan rummes indenfor eksisterende 

miljøgodkendelse og er ikke i strid med vilkår heri.  

 

Klagevejledning  

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 
� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

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

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 26. juli 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  
De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er 
modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist 
på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
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Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
 
 
Kopi til:  
Arla Foods amba: Helle Nielsen: hlnis@arlafoods.com 
Ringkøbing-Skjern Kommune: post@rksk.dk; land.by.kultur@rksk.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds Midt-Vestjylland: midtvestjylland@friluftsraadet.dk; 
jenshasager@yahoo.dk 
 
   
 
  
      
 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

 

Anne Mette Kloster  

72 54 43 74  

amklo@mst.dk  

 


