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Afgørelse om, at produktions- og bygningsudvidelse af Taulov Mejeri 
ikke er VVM-pligtigt 
 
Miljøstyrelsen har den 10. oktober 2011 modtaget jeres anmeldelse om 
produktions- og bygningsmæssig udvidelse af Taulov Mejeri, Danbovej 2, 
7000 Fredericia. 
 
Udvidelsen omfatter opførelse af nye produktions- og lagerbygninger samt 
kantine i forbindelse med det eksisterende anlæg, og en større udvidelse af 
produktionskapaciteten.   
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet 
ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i VVM-
bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
 
Begrundelse for afgørelsen 
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 VVM-bekendtgørelsen. 
 
Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 7c i nævnte bekendtgørelse. 
 
Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Fredericia Kommune. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Fredericia Kommune vurderer i høringssvaret, at projektet ikke vil påvirke 
naturområder eller bilag IV-arter i området. 
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Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets 
virkninger på de nærmeste Natura 2000-områder: nr. 111: Røjle Klint og 
Kasmose Skov og nr. 112: Lillebælt,  jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 
2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at 
projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter eller planer, 
vurderes, at kunne påvirke disse Natura 2000-områder, eller konkrete bilag 
IV arter væsentligt, fordi afstanden til hhv. Røjle Klint og Kasmose Skov og 
Lillebælt meget stor - hhv. 9 og 8 km.  
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I 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 tilladelse/godkendelse, 
bør I foretage fornyet anmeldelse for at sikre, at grundlaget for afgørelsen 
fortsat er til stede.  
 
Offentliggørelse 
Efter aftale med jer offentliggøres afgørelsen samtidig med offentliggørelsen 
af tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet i ugeavisen 
ElboBladet d. 25. Januar 2012, og på miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage 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 en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, 
organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af 
klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er 
modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist 
medhold. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- 
og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
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Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Kopi til: 
Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds@friluftsrådet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
 
Bilag A: Screeningsnotat 
Bilag B: Oversigtskort 
 
      
 
 
Med venlig hilsen 

 
   
Lene Andersen 
Dir.tel. 7254 4165 
Mail: lenan@mst.dk  
  
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  



Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  
Miljøstyrelsen  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: Osteproduktionen udvides fra 28.000 til 60.000 tons pr. år svarende 114 %. Der opføres nye produktions- og lagerlokaler samt siloer og en 
kantine svarende til en udvidelse af bygningsmassen på 22 % - fra 40.670 m2 til 49.780 m2. Serviceinstallationer som kedelanlæg, trykluft og 
køl udvides.  

Navn og adresse på bygherre Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Birgitte Koch, Sønderhøj 14, 8260 Viby J. Telefonnr. 8733 2835. Mail: biko@arlafoods.com 

Projektets placering Danbovej 2, Taulov, 7000 Fredericia. Matrikelnr. 11 a m.fl. Brørup By, Taulov 

Projektet berører følgende kommuner Fredericia Kommune 

Oversigtskort i målestok Bilag B: oversigtskort 1: 1500. Den grønne skravering markerer udvidelsen.  

Kortbilag i målestok Der er ikke vedlagt flere kort 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006 

   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 X   Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej, er anlægget ikke omfattet af VVM-
reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

    Det samlede arealbehov til nye bygninger, herunder kantine og fundament til nye siloer er  
9.110 m2.  
Der skal ikke erhverves nye arealer. 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Efter udvidelsen vil der være et bebygget areal på 49.780 m2, med en samlet 
bygningsmasse på ca. 376.680. m3 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Bygningerne: 8-12 m (ingen ændring)  
Silotank mod nord; Eksisterende - 15,5 m. De nye - 18,5 m. 
Silotanke mod syd; Eksisterende – 19 m. De nye - 23,5 m 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:      Produktionskapacitet: 60.000 tons gul ost pr. år (udvidelse på 114%) – heraf færdigpakkes 



   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

48.000 tons ost på Taulov Mejeri, resten færdigpakkes på andre Arla pakkerier. Der 
modtages 5.000 tons ost årligt fra andre mejerier til færdiglagring og pakning. 
 
Indvejet mælkemængde: 600.000 tons pr. år (udvidelse på 119 %).  Der vil herudover 
fortsat blive indvejet mælk, som blot opbevares på Taulov Mejeri, og efterfølgende fraføres 
til produktion på andet driftssted.  
 
Øvrige mælkebaserede råvarer (ost - som modtages fra andre mejerier til lagring og 
pakning): 5.000 tons pr. år (udvidelse på – 50%) 
Salt: 3.400 tons pr. år (udvidelse på 122 %) 
Rengøringsmidler: 1.600 tons pr. år (udvidelse på 107 %) 
Myresyre (til pH justering af valle: 23 tons pr. år (130 %) 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 
   I driftsfasen: 
 

    I anlægsfasen: 
Grus, beton og andre bygningsmaterialer. 
 
I driftsfasen: 
El: 40.000 MWh pr. år (udvidelse på 97%) 
Naturgas: 55.000 MWh pr. år (udvidelse på 98%) 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 
 

    Der anvendes vand af drikkevandskvalitet fra offentligt vandværk 
 
Anlægsfasen: Der forventes et vist forbrug af vand bl.a. til rengøring af nye procesanlæg og 
produktionsområder.  
 
Driftsfasen:  840.000 m3 pr. år (udvidelse på 99%) 
 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  
 

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
     
       Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    Tons pr. år:                                                               NU              Efter            Stigning %: 
Farligt affald:                                                             4                   7                    75 
Pap, papir, metal (til genbrug):                                140                280               100 
Affald til forbrænding:                                              225                450               100 
Sand fra sandfang m.v. (til genbrug)                        60                 120                100 
 
Spildevand: 
Sanitært spildevand afledestil kommunalt kloaksystem. Processpildevand til Central 
renseanlæg i Fredericia, mængde og  sammensætning kan indeholdes i nuværende 
tilslutningstilladelse. 
Regnvand fra tag og befæstede arealer ledes til offentlig kloak.   

 12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X Mængde og indhold af spildevand kan rummes indenfor gældende tilslutningstilladelse.  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj:    X Udvidelsen kan indeholdes i støjvilkår i gældende miljøgodkendelse.  



 
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X Den nye kedel overholder branchevilkår. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

X     

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X Der kan forekomme midlertidige støvgener i forbindelse med byggeaktiviteterne  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

   X  

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X  

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X  



 
21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   X Området er lokalplanlagt som erhvervsområde med stort arealbehov og høj trafikintensitet. 
Fredericia Kommun har vurderet, at projektet kan rummes indenfor gældende lokalplan.  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 
 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X Udvidelsen ligger i område udlagt til industriformål, med begrænset drikkevandsinteresse 
og udenfor indvindingsoplande. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

 X   Det fremgår af lokalplanen for området, at terrænforholdene  i området  sammen med 
eksisterende skovbevoksning betyder, at selv meget højt byggeri indenfor lokalplanområdet 
ikke vil kunne ses fra strandbredden eller fra Lillebælt. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

X     

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   X  
Regnvand afledes via kommunalt kloaknet . Proces-og sanitært spildevand afledes til 
kommunalt rensningsanlæg. Tilslutningstilladelsen skal ikke ændres. 
 
Projektet overholder vejledende grænseværdier for støj- og luftforurening. Projektet  ligger i 
område udlagt til indurstri og i område med begrænsede drikkevandsinteresser. Projektet 
giver ikke anledning til lugt- og støvgener. 
 
Afstand til nærmeste internationale Naturbeskyttelsesområder:   
Ca. 9 km NØ: Habitatområde/N2000 nr. 111: Røjle Klint og Kasmose Skov  
Ca. 8 km SØ: Fugle- Habitat- og Ramsarområde/N2000 nr. 112: Lillebælt 
 
Afstanden til Natura 2000-områderne er så stor, at det ikke er muligt at beregne et  
evt.nedfald.  
 
Fredericia Kommune vurderer, at der ikke findes Bilag IV-arter eller  natur i området, der 
kan påvirkes af projektet. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

     
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område:    X Anlægget er placeret i et område udlagt til industriaktivitet. Ca. 300 m SV for virksomheden 



 er der enkelte boliger og 250 m vest for virksomheden findes et boligområde.  



 
33. Kan anlægget påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 
 

    
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 

 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X  

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

   X  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

    Projektet vil ikke berøre personer uden tilknytning til driften.  

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 
 

    
 
X 
 
X 

 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 
 

  
 
 
 
X 
 
X 

  
 
X 

 
 
Påvirkning af miljøet er ikke varig. En evt. påvirkning ophører hvis aktiviteten ophører. 
 
Virksomheden kører i døgndrift året rundt, derfor må miljøpåvirkningen betegnes som 
hyppig. 
 
Miljøpåvirkningen er reversibel. Den ophører, hvis virksomheden/aktiviteten nedlægges. 



 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X Miljøstyrelsen konkluderer, at udvidelsen som beskrevet i ansøgningen ikke i sig selv eller i 
kumulation med andre projekter giver anledning til væsentlig påvirkning af miljøet. Der er 
således ikke behov for udarbejdelse af en VVM-redegørelse.  
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet, eller forudsætninger herfor ændres. 
Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen for at få en vurdering. 

 
 
 
Dato:       17. Januar 2012           Sagsbehandler:__Lene Andersen__________________ 
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