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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for en række mindre ændringer
på Arla Foods amba ARINCO, mælkevejen 4, 6920 Videbæk
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 19.marts 2014 modtaget ansøgning fra Arla
Foods amba ARINCO om en række mindre ændringer:
- Opstilling af 2 ekstra mælketanke på hver 205 m3
- Opstilling af 2 ekstra flødetanke på hver 70 m3
-Ændret placering af godkendt kedel samt kedelbygning. Godkendt 23. januar
2014.
- Udskiftning af nedgravet bundblæsningstank.
- Udskiftning af køletårn på spray 3.
Afgørelse
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at de pågældende ændringer ikke giver
anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter
1
miljøbeskyttelseslovens § 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
Der opstilles 2 stk. flødetanke på hver 70 m3 samt 2 nye mælketanke på hver 205
m3. Tankene etableres bag indvejningen. Tankene skal opstilles på nyt fundament,
hvorfor det kræver bygningsmæssig udvidelse. De nye tanke sikres mod udslip
som ved nuværende tanke.
Der er i tillæg til miljøgodkendelsen dateret den 23. januar 2014 godkendt ny
kedelbygning med kedler. Ansøger ønsker kedelbygningen flyttet i forhold til først
angivet. Virksomhedens støjvilkår er dokumenteret fortsat at kunne overholdes
med den ændrede placering af støjkilden.
Den nuværende bundblæsningstank udskiftes med en ny bundblæsningstank på
eksisterende fundament, og vil ikke kræve bygningsmæssige udvidelser.
Bundblæsningstanken indeholder vand fra kedlen og vandet tilføres tanken som
damp og ledes som vand til kloak til renseanlæg.
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Det gamle køletårn på Spray 3 udskiftes med et nyt køletårn af samme størrelse til
køling af Inddamper. Opføres på eksisterende fundament i gården ved værkstedet.
Miljøstyrelsens vurdering
Opstilling af nye tanke til mælk og fløde placeres i umiddelbar nærhed af
eksisterende tanke Tankene bliver omfattet af det eksisterende vilkår om
indretning og drift, i virksomhedens samlede godkendelse, revurderet 22.februar
2013.
Kedelbygningen blev godkendt den 23. januar 2014. Denne får en anden placering
end angivet i godkendelsen. Den ny placering fremgår af kortbilag i
ansøgningsmaterialet. Virksomheden har med ansøgningen dokumenteret, at
virksomhedens støjvilkår fortsat vil være overholdt med den ny placering.
Den nuværende bundblæsningstank udskiftes med en ny bundblæsningstank på
samme placering.
Det gamle køletårn på Spray 3 udskiftes med et nyt køletårn samme størrelse til
køling af inddamper.
Det er Miljøstyrelsens vurdering at de ansøgte ændringer ikke giver anledning til
forøget forurening i forhold til virksomhedens godkendelse, og ikke giver
anledning til ændring af eksisterende vilkår, eller fastsættelse af nye vilkår. De
anmeldte ændringer er derfor ikke godkendelsespligtige.
Det er tidligere vurderet, at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport, da der
ikke opbevares eller håndteres stoffer der er relevante i forhold til jord- og
grundvandsforurening. Der tages ikke nye stoffer i brug i forbindelse med disse
ansøgte anlægsudvidelser.
Ændringerne er omfattet af VVM tilladelse for Mejericluster Vestjylland, meddelt
af Naturstyrelsen den 15. januar 2014.
Klagevejledning og offentliggørelse
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 30. april 2014 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagegebyr
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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.
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:
Ringkøbing-Skjern Kommune: Inga.mikkelsen@rksk.dk
post@rksk.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
Friluftsrådet: midtvestjylland@friluftsraadet.dk;
jenshasager@yahoo.dk

Med venlig hilsen
Anne Mette Kloster
72 54 43 74
amklo@mst.dk
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