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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fremstilling af ny råmælksost 
på Tistrup Mejeri 
 
Miljøcenter Odense har den 27. oktober 2009 modtaget ansøgning fra Arla 
Foods amba, Tistrup Mejeri om fremstilling af ny råmælksost, udvidelse af 
lager samt etablering af RO-anlæg til opkoncentrering af mejeriets valle.  
 
Den 8. juli 2010 og den 13. juli 2010 har Miljøcenter Odense modtaget sup-
plerende oplysninger, hvoraf det fremgår at de 3 ovennævnte projekter er 
adskilte og har forskellig tidshorisont. Fremstillingen af ny råmælksost øn-
skes påbegyndt snarest.  
 
Nærværende afgørelse omfatter udelukkende projektet vedrørende fremstil-
ling af ny råmælksost. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Der indrettes et separat produktionsafsnit til årlig fremstilling af ca. 200 tons 
råmælksost i eksisterende produktionslokaler.  
 
Der vil ikke være nogen væsentlig større råvareforbrug til fremstillingen af 
den nye råmælksost. Konkret vil der indvejes én ekstra råmælkstransport 
dagligt ud over p.t. 5-6 indvejninger til den eksisterende produktion. Derud-
over vil mejeriets til- og frakørselsforhold samt driftstid være uændret. Det 
samlede mælkebaserede råvareindtag vil fortsat være maksimalt 60.000 
ton/år, som er tilladt i eksisterende miljøgodkendelse af 22.april 1999 fra 
Ølgod Kommune.  
 

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 9. juli 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Ved indretning af et separat produktionsafsnit for ny råmælksost ændres 
ikke på mejeriets faste og dimensionsgivende støjkilder. 
 
Spildevand opstår primært ved rengøringsprocesserne og bortledes sam-
men med mejeriets øvrige spildevand til kommunal renseanlæg efter egen 
forrensning. Udledningen af spildevand vil uændret kunne foretages inden-
for vilkår i gældende miljøgodkendelse.  
 
Affaldsmængder og –typer ændres ikke ved fremstilling af ny råmælksost. 
 
 
Miljøcenterets vurdering 
På baggrund af ovenstående er det miljøcenterets opfattelse, at fremstillin-
gen af ny råmælksost kan foretages inden for vilkår i eksisterende miljøgod-
kendelse og at produktionen ikke giver anledning til forøget forurening. 
Fremstillingen af ny råmælksost er således ikke godkendelsespligtigt. 
 
Det er endvidere miljøcentrets opfattelse, at fremstillingen af ny råmælksost 
ikke er til skade for miljøet. Fremstillingen bryder ikke med planlagte areal-
anvendelse, opfylder gældende miljøkrav og forøger eller flytter ikke miljø-
påvirkninger. Fremstillingen af ny råmælksost er således ikke omfattet af 
VVM-bekendtgørelsen2 og er derfor ikke screenet for VVM-pligt.  
 
 
Klagevejledning   
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens3 § 21, stk. 1, ikke påkla-
ges til anden administrativ myndighed.  
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susan L. Vinkel 
sulvi@ode.mim.dk
Tlf. dir. 72 54 84 23 
 
 
Kopi til:  
Arla Foods amba, Tistrup Mejeri ved: hlnis@arlafoods.com , 
biko@arlafoods.com , lani@arlafoods.com  
Varde Kommune: vardekommune@varde.dk  

                                                
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov omm planlægning 
 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
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