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RESUME

Denne afgørelse omfatter godkendelse af produktionsudvidelse til 45.000 tons pr. år
samt revurdering af alle gamle godkendelser. Godkendelsen omfatter desuden etablering
af 2 ekstra tanke til opbevaring af flydende råmaterialer, øget lageroplag samt etablering
af ny transformer.

Vital Petfood Group er en eksisterende foderstofvirksomhed, der producerer fuglebolde
samt foderblandinger til kæledyr og vildfugle.

Virksomheden har en oprindelig miljøgodkendelse fra 1992 samt en tillægsgodkendelse
fra 1996 omfattende en udvidelse af mejseboldeproduktionen (nu fuglebolde).

Vital Petfood Group har pr. brev 3. juli 2006 til Århus Kommunes Bygningsinspektorat
søgt om udvidelse af produktionskapaciteten. Den 29. november 2006 er der fremsendt
supplerende oplysninger til Århus Amt. Amtet har pr. brev 6. december 2006 afgjort, at
udvidelsen er godkendelsespligtig.

Virksomheden har ansøgt om udvidelse af produktionskapaciteten til 45.000 tons i alt,
heraf udgør fuglebolde ca. 25.000 tons pr. år. Udvidelsen giver mulighed for at forøge
produktionen, bl.a. ved etablering af 3 ekstra pakkerilinier, etablering af 2 ekstra
råvaretanke, mølle mv. Udvidelsen forventes afsluttet i 2007.

Denne godkendelse omfatter hele virksomheden, dvs. både den samlede ansøgte
produktionsudvidelse og de eksisterende aktiviteter. Godkendelsen erstatter således alle
tidligere meddelte godkendelser. Relevante vilkår fra de eksisterende miljøgodkendelser
er overført til denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen fastsætter grænser for, hvor meget virksomheden må støje, lugte og
udsende af støv til omgivelserne. Grænseværdierne for lugt og udsendelse af støv følger
de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Der er ikke ansøgt om lempelser i
forhold til disse værdier.

Ændringen vil bevirke en øget trafik til virksomheden, men forøgelsen skønnes
ubetydelig. Den produktionsrelaterede støj til omgivelserne vil være uforandret. Der vil
ske en øget udledning fra virksomhedens skorstene, men der stilles vilkår om forbedret
rensning, og vejledende grænseværdier kan overholdes.

Det vurderes samlet, at de fastsatte grænseværdier vil kunne overholdes, og at
virksomheden vil kunne drives på stedet uden væsentlige miljømæssige gener for
omgivelserne.
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DEL 1: GODKENDELSE

På grundlag af oplysningerne i ansøgningen (bilag 4), godkender Natur- og
Miljøforvaltningen i Århus Kommune på kommunalbestyrelsens vegne udvidelsen af
produktionen til 45.000 tons pr. år.

Godkendelsen gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven (LBK. nr. 1757 af 2006) og
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført nedenfor,
overholdes straks fra start af drift, såfremt ikke andet er anført. For vilkår om etablering
af bedre rensende teknologi i afkastet forudsætter godkendelsen, at vilkåret overholdes
straks efter tidsfristen for etableringen af forbedret renseteknologi.

Hvis indretning eller drift ændres i forhold til det godkendte, skal dette i god tid
meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden tager
stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig.

Retsbeskyttelse
Miljøgodkendelsen af produktionsudvidelsen indbefattende mindre anlægsændringer er
retsbeskyttet i 8 år. I den tid kan der kun meddeles påbud eller forbud, hvis særlige
forhold gør sig gældende. Det kan f.eks. være, hvis forureningen fra virksomheden
skader miljøet mere, end der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker
gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholdsmæssige store
omkostninger.

Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, kan vilkårene tages op til generel vurdering.

Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre
egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Tilsynsmyndighed
Århus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden.
Tilsynet udføres af Natur- og Miljøforvaltningen.

Revurdering af tidligere miljøgodkendelser
Natur- og Miljøforvaltningen har foretaget en gennemgribende revurdering af
virksomhedens tidligere miljøgodkendelser, som begge er mere end 8 år gamle.
Godkendelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser:

26. marts 1992: Forarbejdning af korn og frø samt fremstilling af foderstoffer.
27. juni 1996: Ændring af støjvilkår og udvidelse af driftstid for produktion

af mejsebolde. Revision af max. luftmængder fra afkast.
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Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne godkendelse eller sløjfet, fordi de er
utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud
efter lovens § 41. Overførte vilkår eller vilkår ændret ved påbud er ikke omfattet af
retsbeskyttelse. Uændrede vilkår er mærket med �. Ændrede vilkår er mærket med �.
Nye vilkår knyttet til produktionsudvidelsen er umærkede.

Klageadgang – resumé
Vilkår, der ikke er mærket, er nye og kan påklages efter retningslinierne i Del 3, afsnit
3.1. Vilkår der er mærket med � eller �, er revurderet og kan påklages efter
retningslinierne i Del 3, afsnit 3.2.



VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN

Generelt

A1 Godkendelse af den ansøgte produktionsudvidelse mv., jf.
miljøbeskyttelseslovens § 36, bortfalder, hvis det ansøgte ikke er gennemført
inden 3 år fra godkendelsens dato. De planlagte udvidelser/ændringer er
beskrevet i ansøgningen.

A2� Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på
virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

A3� Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra
de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår.

A4 Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold:
� - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom senest 1 mdr. efter overdragelsen.
� - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre.

- Indstilling af driften for en længere periode.
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder.

Etablering af anlæg m.m.

Besked før et anlægsarbejde
B1 Tilsynsmyndigheden skal have besked om den dato, hvor udbygningen af det

eksisterende produktionsanlæg til 3 ekstra linier påbegyndes. Besked skal gives,
før arbejdet går i gang.

Besked før anlæg tages i brug
B2 Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for opstart af de 3 nye

produktionslinier, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegrænsende
foranstaltninger, før anlægget tages i brug.

Besked om projektændringer
B3 Hvis der foretages væsentlige ændringer i forhold til det fremsendte projekt, skal

godkendelses- og tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse ændringer, og
reviderede projektbeskrivelser og -tegninger skal fremsendes.
Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige.
Ændringerne må ikke foretages, før godkendelsesmyndighedens accept
foreligger.
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Indretning og drift

Forbrug og produktion
C1 Den årlige produktion forventes at blive maksimal 45.000 tons pr. år.

Oplag
C2 Opbevaring af olieaffald og andet flydende affald skal ske indendørs eller være

overdækket på tæt fast bund uden afløb. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde
rumfanget af den største beholder.

C3 Tanke til flydende oksetalg skal placeres i et sikringsbassin, der sikrer mod at
spild/lækager løber i regnvandssystemet.

C4 Der må ikke ske spild i forbindelse med påfyldning eller udtagning fra tanke
med råvarer og hjælpestoffer. Evt. spild skal straks opsamles og bortskaffes efter
kommunens anvisninger.

Sikring mod støvgener
C5 Ved modtagelse eller udlevering af støvende varer fra/til lastbil skal disse i størst

muligt omfang være lukkede eller overdækkede.

Driftstid
C6� Virksomheden må være i drift hele døgnet alle ugens dage.

Prøveudtagningssteder
C7� Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssteder, der gør det muligt

at kontrollere afkastluften.

Prøveudtagningssteder skal etableres i følgende afkast:
- afkast 16A, afsugning silotop
- afkast 17B, påslag og rumafsugning
- afkast 17C, forrenser
- afkast 17D, forrenser
- afkast 17E, transportelementer
- afkast 17F, mølle

Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljø-
styrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/2001.

Driftsforstyrrelser og uheld

Oplysningspligt
D1 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld,

der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En
skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest
en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil
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blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden.

Filterposer
D2 Ved brud på filterposer skal driften straks indstilles.

Driften må først genoptages, når skaden er udbedret.

Støj

Støjgrænser
F1� Virksomhedens eksterne støjniveau må ikke overstige nedenstående

grænseværdier angivet som ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
Grænseværdierne gælder for alle udendørs områder ved beboelse i
virksomhedens omgivelser.

I Industriområder med forbud mod boliger.

II Øvrige industriområder og ved boliger i det åbne land og i det rekreative
område 22.05.03 RE.

Kl. I
dB(A)

II
dB(A)

Mandag-fredag 07-18 60 55

Lørdag 07-14 60 55

Lørdag 14-18 60 45

Søn- & helligdage 07-18 60 45

Alle dage 18-22 60 45

Alle dage 22-07 60 40

Maksimalværdi 22-07 - 55

Områderne fremgår af bilag 2 (kommuneplanrammer).

Kontrol af støj
F2� Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at

støjgrænserne er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under
målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og digitalt.

Krav til støjmåling
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Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr.
5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden
aftale med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK
eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj".

Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det
påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig
støjbestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Definition på overholdte støjgrænser
F3 Grænseværdier for støj, jf. vilkår F1 anses for overholdt, hvis målte eller

beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med
grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes
i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke
være over 3 dB(A).

Luft

Støv
G1� Virksomheden må ikke give anledning til væsentlige støvgener udenfor

virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er
væsentlige.

Afkasthøjder, luftmængder og emissionsgrænser
G2� Afkasthøjder og luftmængder i afkast skal overholde de værdier, der er anført

her:

Afkast Min.
afkasthøjde

(m)

Max.
luftmængde
(Nm3/time)

Emissionsgrænse
(mg/Nm3)
< 10 µm

fra nr.

Udsugning
transportsystemer

13A 16,0 3.000 10

Afsugning silotop 16A 41,5 6.500 10

Påslag, rumafsugning,
kornrenser

17B 18 30.000 10

Transportelementer,
renserier

17E 18,0 30.000 10

Mølle 17F 16,0 3.000 10
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Et afkast er en skorsten, en ventilationskanal eller lignende.
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft,
virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas).

Luftstrømmen fra afkast skal være opadrettet.
Numrene henviser til bilag 3.
Afkasthøjder måles over terræn.

Immissionskoncentration
G3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immission) må ikke

overskride de angivne grænseværdier (B-værdier):

Stof B-værdi
mg/Nm3

Støv < 10 µm 0,08

En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor
virksomhedens område.

Kontrol af luftforurening
G4� Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at

emissionsgrænserne i vilkår G2 er overholdt.

Dokumentationen skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gennemført,
sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene
under målingen. Dokumentationen skal fremsendes både i papirformat og
digitalt.

Kontroltype og overholdelse af grænseværdi
Målingerne skal foretages som præstationsmålinger.
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan
foretages samme dag.

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3
målinger er mindre end eller lig med grænseværdien.

Krav til luftmåling
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale
med tilsynsmyndigheden.

Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK
til at udføre de konkrete luftkontrolmålinger. Ved analyserne skal benyttes
følgende analysemetoder:
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Stof Analysemetode

Støv < 10 µm VDI 2066/Blad 2 (1993)

Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har
accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af
grænseværdierne.

Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden.
B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller
lig med B-værdien.

Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden
finder det påkrævet. Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves én årlig
dokumentation. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

Lugt

Lugtgrænse
H1� Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, der efter

tilsynsmyndighedens opfattelse kan betragtes som værende væsentlige udenfor
virksomhedens areal. Virksomhedens lugtbidrag må maksimalt være 10 LE/m3.
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget.

Kontrol af lugt
H2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal

dokumentere, at grænseværdien i vilkår H1 for lugt er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under
målingen.

Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi
Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til
prøveudtagning og analyse af lugt.

Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i
Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas,
fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium.

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale
med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver fra hvert afkast
med lugtemission.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden.
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Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for
midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er
korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor.

Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.
Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én årlig måling og
beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden.

Spildevand

I1� Virksomheden udleder ingen processpildevand. Eneste afledte spildevand er
sanitært spildevand. Overfladevand fra befæstede arealer og tagvand afledes til
offentlig regnvandsledning.

Ved lagertanke er der etableret fedtudskiller til opsamling af eventuelle spild af
fedt. Affald herfra skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med
kommunens affaldsregulativ/anvisninger.

Krav til udledning af overfladevand
I2 Der sættes ingen særlige vilkår for afledning af overfladevand.

Affald

J1� Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med
kommunens affaldsregulativ/anvisninger.

Journalføring og kontrolrutiner

Eftersyn af anlæg
K1� Støvfiltre og cykloner skal efterses regelmæssigt i henhold til leverandørens

anbefalinger. Filtre skal som minimum efterses én gang hvert halve år. Cykloner
skal som minimum efterses én gang årligt.

Der skal føres journal over eftersyn af støvudskillere, med dato for eftersyn,
reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende
driftsforstyrrelser.

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer
K2� Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer,

inklusivt forbrug af olie, gas og el.

Affald
K3� Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald.



- 14 -

Opbevaring af journaler
K4� Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til

tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

Indberetning

L1� Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden
med følgende oplysninger:
• Anvendte mængder råvarer.
• Anvendte mængder hjælpestoffer.
• Producerede mængder færdigvarer.
• Produceret mængde affald og afleveringssted. For farligt affald oplyses

endvidere EAK-kode.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)
Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer
virksomheden har taget for at indføre den bedste tilgængelige teknik samt
eventuelle planer for indførelse af dette i fremtiden.

Frist for indberetning
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. februar.
Afrapportering skal ske pr. 1. januar.



DEL 2: VURDERINGER

2.1 MILJØTEKNISK VURDERING

2.1.1 Placering/fysisk planlægning

Lokalplan
Virksomheden er beliggende i et erhvervsområde, der er omfattet af Århus
Kommunes lokalplan nr. 011 fra 1979. Virksomheden er beliggende i
kommuneplanområde Hasselager Øst nr. 22.05.06ER. Det ansøgte er i
overensstemmelse med de planlægningsmæssige bestemmelser på området.

Regionplan
Virksomheden er beliggende i et område, der af Århus Amts Regionplan 2001
er udpeget som særligt drikkevandsområde. Det vurderes, at virksomheden
efter gennemførelse af den ansøgte produktionsudvidelse indrettes og drives
på en sådan måde, at der ikke er en reel risiko for grundvandsforurening. Det
ansøgte er således i overensstemmelse med regionplanen.

Trafikforhold
Til- og frakørsel sker via Jegstrupvej/Birkegårdsvej. Støjbelastningen ved
beboelser vurderes at være ubetydelig i forhold til den øvrige trafik. Det
vurderes, at den ansøgte produktionsudvidelse ikke vil bevirke væsentligt
forøgede trafikale gener i området.

Affald
Virksomhedens affald går enten til genbrug eller forbrænding.

VVM
Virksomhedens aktiviteter er ikke omfattet af VVM reglerne i bekendtgørelse
nr. 1335 af 6. december 2006.

2.1.2 Valg af renseforanstaltninger og bedste tilgængelige teknik

Støv
I forbindelse med produktionsudvidelsen sker der en renovering af
afkastsystemet og alle afkast på nær ét, hvor det ikke er fundet påkrævet,
etableres med filterposer, og følger derved Miljøstyrelsens retningslinier for
grovvarebranchen om bedste teknologi.

Virksomheden har fået påbud om, at alle afkast undtagen Afkast 16A, skal
være etableret med posefiltre inden udgangen af 2009.
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2.1.3 Forurening

Støj
Støjgrænserne er overført fra eksisterende miljøgodkendelse af 21. juni 1996.

Luft
Koncentrationen af støv < 10 µm efter gennemførelsen af den ansøgte
udvidelse er beregnet til 0,07 mg/m3. Den vejledende B-værdi er på 0,08
mg/m3.

Lugt
Der er fastsat et maksimalt lugtbidrag på 10 LE/m3. Det vurderes, at der ikke
er problemer med at overholde vilkåret.

Affald
Affald fra virksomheden udgør ingen reel forureningsrisiko.

2.1.4 Begrundelse for fastsættelse af vilkår

Natur- og Miljøforvaltningen har vurderet, at virksomhedens forurening af
luften med støv ikke er af væsentlig betydning, da alle afkast fra støvende
processer er monteret med filterposer fra 2010. Lugtemissionen fra
virksomheden vurderes at være på et lavt niveau. Derfor stilles der ikke vilkår
om automatiske periodiske kontrolmålinger på disse parametre.

De fastsatte støjvilkår følger Miljøstyrelsens vejledende standartvilkår for
ekstern støj. Støj fra virksomheden dannes primært internt i
produktionslokalerne, og det eksterne støjbidrag vurderes at kunne overholde
de fastsatte støjvilkår.

2.2 HOVEDHENSYN VED MEDDELELSE AF GODKENDELSEN

Der er ved meddelelse af godkendelsen lagt vægt på:

• At virksomheden kan drives i overensstemmelse med de
planlægningsmæssige bestemmelser for området.

• At det vurderes at være godtgjort, at der er truffet de nødvendige
foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved
anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

• At Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser vurderes at kunne
overholdes.

• At Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for luft- og lugtemission
vurderes at kunne overholdes.
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• At til- og frakørsel til virksomheden kan ske uden væsentlige
miljømæssige gener for de omkringboende.
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DEL 3: KLAGEVEJLEDNING

3.1 KLAGE OVER MILJØGODKENDELSEN

Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøstyrelsen af:
• 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, og
• lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller

rekreative interesser som formål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de
ønsker underretning om afgørelsen.

Skriftlig klage og klagefrist
Godkendelsen vil blive annonceret i Århus Onsdag.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Århus Kommune Natur- og
Miljøforvaltningen. Klagen skal senest være modtaget i kontorets
ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Adresse, dato for
klagefristens udløb og ekspeditionstid fremgår af forsiden.

Vi sender derefter klagen videre til Miljøstyrelsen sammen med det materiale,
der er anvendt ved behandlingen af sagen.

De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks
efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager.

Betingelser, mens en klage behandles
De vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøstyrelsen behandler en
eventuel klage, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Forudsætningen
for det er, at De opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Dette
indebærer dog ingen begrænsning for Miljøstyrelsens adgang til at ændre eller
ophæve godkendelsen.

3.2 KLAGE OVER REVURDERING

Vilkår der er revurderet, er enten ændret ved påbud efter § 41, bevaret uændret
eller sløjfet. Afgørelser om disse vilkår, dvs. vilkår markeret med � eller �, kan
påklages til Miljøstyrelsen efter reglerne nævnt i punkt 3.1. Det kan endvidere
påklages, at vilkår er sløjfet.
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Betingelser, mens en klage behandles
En klage har opsættende virkning, medmindre Miljøstyrelsen bestemmer andet.
I den tid, Miljøstyrelsen behandler en klage, gælder de tilsvarende vilkår i de
tidligere godkendelser.

3.3 SØGSMÅL

Et eventuelt søgsmål i forhold til miljøgodkendelsen skal anlægges ved
domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Søgsmålsfristen er anført på forsiden.

3.4 UNDERRETNING OM AFGØRELSEN

Følgende er underrettet om afgørelsen:

Navn E-mail adresse
Høring sendes til:
Vital Petfood Group A/S,
Hasselager

vpg@vpg.dk

Byrådet/kommunalbestyrelsen Aarhus.kommune@aarhus.dk
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk
Arbejdstilsynet – att. Århus at@at.dk
Danmarks
Naturfredningsforening

dn@dn.dk

Friluftsrådet, amtsformand obv@webspeed.dk
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BILAG 1
LISTE OVER SAGENS AKTER

E-ARKIV

J.nr.: 8-76-1-751-44-91
Miljøgodkendelse af 26. marts 1992

J.nr.: 8-76-1-751-17-93
Miljøgodkendelse af 27. juni 1996

J.nr.: 8-76-1-751-34-04
1. Anmodning om udtalelse vedr. ansøgning om ny produktionslinie, den 13-07-2006.
2. Anmodning om supplerende oplysninger om ny produktionslinie, den 26-09-2006.
3. Kvittering for høringsbrev, den 26-09-2006.
4. Supplerende oplysninger vedr. etablering af ny produktionslinie, den 01-12-2006.
5. Vedr. etablering af ny produktionslinie, den 06-12-2006.
6. Afgørelse af godkendelsespligt, den 06-12-2006.

CIRIUS-ARKIV

J.nr.: MIL/02/00104
Arkiv nr.
(003) Etablering af ny produktionslinie, den 11-07-2006.
(004) Ansøgning om ny produktionslinie, den 13-07-2006.
(006) Kvittering for høringsbrev, den 26-09-2006.
(007) Godkendelsessag er i gang, den 06-12-2006.
(008) Telefonnotat, den 09-01-2007.
(009) Mødereferat vedr. miljøgodkendelse, den 17-01-2007.
(010) Oplysninger til miljøgodkendelse, den 18-01-2007.
(011) Supplerende oplysninger til miljøansøgningen, den 18-01-2007.
(012) Supplerende oplysninger til miljøgodkendelsen, den 29 01-2007.
(013) Forespørgsel vedr. miljøgodkendelse, den 01-02-2007.
(014) Oplysninger vedr. miljøgodkendelse, den 02-02-2007.
(015) Varsling om påbud, den 02-02-2007.
(016) Første udkast til miljøgodkendelse, den 09-02-2007.
(017) Påbud om forbedret luftrensning, den 22-02-2007.
(018) Kommentarer til første udkast til miljøgodkendelse, den 26-02-2007.
(019) Supplerende kommentarer til miljøgodkendelsen, den 07-03-2007.
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BILAG 2

Kommuneplan rammer

BILAG 3

Vital Petfood Group





BILAG 4

ANSØGNING OM MILJØGODKENDELSE SAMT SUPPLERENDE OPLYSNINGER


