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Kvaglundvej 84   
6705 Esbjerg 
  
Sendt pr mail til: 
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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ny steriltank og ny tappelinie 
 
Miljøstyrelsen Odense har den 17. maj 2011 modtaget ansøgning fra Arla 
Foods amba, Esbjerg Mejeri om opstilling af ny steriltank i ny 55 m2 tilbyg-
ning samt opstilling af ny tappe- og pakkelinie i eksisterende tappehal.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen har herudover vurderet, at det ansøgte ikke kan medføre for-
øget skade på miljøet, og derfor ikke er omfattet af planlovens VVM-regler. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri udvider en tankbygning med 55 m2 og 
opstiller en ny 22 m3 steriltank til færdigvarer klar til tapning. Tanken skal i 
første omgang anvendes i forbindelse med ændring af styringen og renove-
ring af mejeriets øvrige steriltanke, herefter skal tanken bruges i produktio-
nen. I tilbygningen etableres 2 afkast (ventilation og udsugning) og gulvaf-
løb tilsluttes eksisterende spildevandssystem.  
 
I mejeriets tappehal nedlægges en tappelinie og der opstilles en ny. Den 
nye tappelinie skal tappe PET-flasker. Linien skal som de øvrige tappelinier 
steriliseres med brintoverilte og rengøres fra eksisterende CIP-anlæg.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Den nye tappelinie, erstatter en anden linie, og giver ikke anledning til for-
øget belastning af det eksterne miljø. 
 
På tilbygningen, hvor den nye steriltank opstilles, etableres 2 nye afkast. 
Afkastene forventes dog ikke at medføre mærkbare ændringer i virksomhe-
dens samlede støjbillede. Revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse 
starter op i løbet af 2011, og i den forbindelse vil der blive gennemført støj-

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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måling/-beregning for den samlede virksomhed, hvori de nye afkast vil ind-
gå. 
 
Der er i ansøgningen ikke søgt om øget produktion, og de første 2 år skal 
den nye steriltank alene sikre opretholdelse af nuværende steriltank-
kapacitet i forbindelse med ombygningen af de øvrige tanke.   
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen Odense, at de ansøgte 
ændringer kan holdes inden for vilkårene i gældende miljøgodkendelse af 
25. februar 2002.   
 
Esbjerg Kommunes kommentarer 
Esbjerg Kommune har i mail af 20. juni 2011 meddelt, at de ikke har be-
mærkninger til projektet. 
 
Klagevejledning   
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-

geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 20. juli 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Oden-
se videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. De mod-
tager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når næv-
net har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Odense. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modta-
ger ikke check eller kontanter.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  



 3 

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen vil blive annonceret i Ugeavisen Esbjerg den 22. juni 2011 og på 
www.mst.dk. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

  
 
Ida Hansen 
72 54 42 37 
idhan@mst.dk 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
 Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, raadhuset@esbjergkommune.dk  
 Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 20, 2110 København Ø, syd@sst.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk 
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
 NOAH, Nørrebrogade 39.1.tv, 2200 København N, noah@noah.dk 
 

 


