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1. INDLEDNING 
Arla Foods amba, Kruså Mejeri er beliggende i udkanten af Kruså. Mejeriet 
skiftede navn i efteråret 2008 fra Bov Mejeri til Kruså Mejeri. I denne god-
kendelse er mejeriet derfor flere steder, blandt andet i ansøgningsmateria-
let, benævnt Bov Mejeri.  
 
Mejeriet producerer white cheese (tidl. feta). I 2007 blev der produceret ca. 
13.500 tons ost, men virksomheden har iht. deres miljøgodkendelse fra 
2004, meddelt af daværende Bov Kommune, tilladelse til at øge produktio-
nen frem til 2013, hvor produktionen må nå op på maksimalt 25.000 tons 
årligt. 
 
Mejeriet har den 9. juli 2007 søgt om tilladelse til at ombygge eksisterende 
renseanlæg og lede renset processpildevand ud i Flensborg Fjord. Efter 
miljøcenterets anmodning om supplerende oplysninger har virksomheden 
den 25. januar 2008 fremsendt revideret ansøgning. Virksomhedens an-
søgning af 25. januar 2008 er vedlagt som Bilag A. 
 
Kruså Mejeri har hidtil haft tilladelse til årligt at aflede op til 150.000 m3 for-
renset spildevand til det kommunale renseanlæg, Bov Centralrenseanlæg, 
men søger nu om tilladelse til årligt at udlede 230.000 m3 renset spildevand 
via trykledning gennem Kollund Skov til Flensborg Fjord. 
 
Udledningen til fjorden indebærer, at mejeriets eksisterende forrenseanlæg 
ombygges til totalrenseanlæg, hvor spildevandet renses batch-vis i to pro-
cestanke – i en såkaldt SBR-proces.  
 
I forbindelse med ansøgningen er der søgt om etablering af nyt laboratori-
um til spildevandsanalyser samt kemikalierum til opbevaring af jernklorid, 
polymer og øvrige kemikalier, der er nødvendige for renseprocessen. Miljø-
center Odense har den 16. april 2008 meddelt afgørelse om, at laboratori-
um og kemikalierum ikke giver anledning til forøget forurening og at god-
kendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk.1 derfor ikke er påkrævet 
for denne del.  
 
Der er i ansøgningen ikke søgt om udvidelse af produktionen ud over det, 
som virksomheden har tilladelse til iht. miljøgodkendelsen af november 
2004, meddelt af Bov Kommune. Den øgede spildevandsmængde skyldes, 
at vallen nu opkoncentreres på Kruså Mejeri, hvor den tidligere blev frakørt 
til opkoncentrering i Videbæk. Denne proces genererer ekstra spildevand. 
 
Udledningen til Flensborg Fjord skal ske gennem en ca. 3,5 km lang tryk-
ledning. Trykledningens endelige placering og udformning skal accepteres 
af Miljøcenter Odense, og etableringen kræver tilladelser fra de berørte 
lodsejere. Endvidere har Skov- og Naturstyrelsen den 17. februar 2009 gi-
vet tilladelse til at etablere spildevandsledningen under fredskovpligtigt are-
al, Miljøcenter Ribe har den 9. marts 2009 meddelt afgørelse om at spilde-
vandsledningen ikke kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinien og 
Kystdirektoratet har den 28. april 2009 givet tilladelse til at udlægge lednin-
gen i fjorden.  
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Bov Centralrenseanlæg har udløb til Krusåen, der løber ud i Flensborg 
Fjord. I forbindelse med mejeriets ændrede spildevandshåndtering vil be-
lastningen af Krusåen - især for så vidt angår BI5 (iltforbrugende organisk 
stof) og klorid - blive nedbragt væsentligt. Denne reduktion vil bringe vand-
løbets miljøtilstand nærmere miljømålopfyldelsen, der i dag ikke er opfyldt 
nedstrøms det kommunale renseanlægs udløbssted i vandløbet. 
  
Udledningen til fjorden med næringssaltene kvælstof og fosfor nedbringes 
ikke ved omlægningen, men forbliver på uændret niveau. 
 
Nærværende godkendelse gives som et tillæg til virksomhedens miljøgod-
kendelse af november 2004, og gives under forudsætning af, at vilkår anført 
i denne såvel som i godkendelsen af november 2004 overholdes. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ”Vurdering og bemærkninger” og 
bilag A, ”Ansøgning om miljøgodkendelse”, godkender Miljøcenter Odense 
hermed etablering af renseanlæg og udledning af renset processpildevand 
fra Arla Foods amba, Kruså Mejeri til Flensborg Fjord.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår: 

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
1 Denne godkendelse træder først i kraft, når der er givet de nødven-

dige tilladelser til etablering af trykledning med tilhørende tekniske 
anlæg fra øvrige myndigheder og lodsejere.  

 
2 Denne godkendelse omfatter kun spildevand, der renses på mejeri-

ets eget anlæg.  
 

Renseanlægget må alene modtage processpildevand fra produktion 
og osteri/pakkeri samt fra renseanlæggets laboratorium. 

 
3 Udledning til Flensborg Fjord kan først begynde når det kan doku-

menteres at spildevandet renses til det krævede niveau, og når til-
synsmyndigheden har accepteret dette. 

 
 Dokumentationen skal bestå af minimum 6 døgnprøver udtaget på 

forskellige ugedage i en periode på 14 dage. 
 
4 Ved denne godkendelses ikrafttræden bortfalder følgende vilkår i 

Miljøgodkendelse af november 2004, Bov Kommune: 
• Vilkår 1.4 
• Vilkår 4.3 – 4.14 
• Vilkår 5.1 – 5.5  

 
5 Ved denne godkendelses ikrafttræden ændres følgende vilkår i Mil-

jøgodkendelse af november 2004, Bov Kommune: 
• Vilkår 1.3: Skemaet i vilkår 1.3 ændres således, at der kan 

udledes maksimalt 230.000 m3 renset processpildevand år-
ligt, med en maksimal døgnmængde på 1000 m3. 

• Vilkår 4.2: ”Processpildevand og sanitært spildevand ledes til 
offentlig kloak” ændres til ”Sanitært spildevand ledes til of-
fentlig kloak” 
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6 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 
godkendelsens dato. 

 
 
Indretning og drift 
 
7 Renseanlægget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgnin-

gen af 25. januar 2008, bortset fra de ændringer der fremgår af ne-
denstående vilkår. 

 
8 Renseanlægget skal etableres med et SRO-anlæg til kontinuerlig 

overvågning af driften. 
 
9 Den til enhver tid fungerende driftsleder for renseanlægget skal væ-

re under uddannelse til eller have gennemført uddannelsen som 
driftsleder iht. bekendtgørelse nr. 1446 af 11. december 2007 om 
undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand. 

 
10 Det rensede spildevand skal ledes gennem sandfilter for efterpole-

ring inden udledning. Udledningen skal ske kontinuerligt over døg-
net. 

 
11 Der skal være mulighed for prøveudtagning inde på mejeriets matri-

kel, således at der kan udtages prøver af spildevandet efter dette 
har gennemgået samtlige renseprocesser.  

 
12 Udløbet i fjorden skal ske ca. 150 meter fra kysten og i en dybde på 

7-8 meter. 
 
13 Spildevandsledningen skal renses med rensegris en gang om må-

neden for at undgå belægning med biofilm. 
 
14 Der skal fremsendes dokumentation til tilsynsmyndigheden for kor-

rekt udførsel af udløbet. Kontrollen skal ske ved en dykkerinspektion 
og dokumentationen skal fremsendes i form af en videooptagelse af 
udløbet, samt oplysninger om udløbets eksakte placering ved x,y,z-     
koordinater.  

 
 
Lugt 
 
15 Renseanlægget må ikke give anledning til et lugtbidrag, der af til-

synsmyndigheden skønnes at være væsentlig. 
 
16 Tilsynsmyndigheden kan, ved konstatering af væsentlige lugtgener, 

fastsætte lugtgrænser og kontrolvilkår.     
 
 
Spildevand 
 
 Godkendt Kapacitet 
17 Anlægget må maksimalt belastes med 1000 m3/døgn og 3000 kg 

COD/døgn, svarende til ca. 30.000 PE.  
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 Eksterne analyser 
18 Til dokumentation for overholdelse af udledte mængder og udle-

derkrav skal mejeriet 12 gange årligt lade udtage udløbsprøver fra 
prøvetagningsbrønden på matriklen. Prøverne skal udtages af ak-
krediteret laboratorium og i henhold til teknisk anvisning for punktkil-
der (Miljøstyrelsen, oktober 2004).  

 
 Flowmåling skal ske med en fuldtløbende magnetisk rørflowmåler. 

 
Prøverne skal analyseres på et akkrediteret laboratorium for de pa-
rametre der fremgår af skemaerne i vilkår 20 om udledte mængder 
og vilkår 21 om udlederkrav. 
 

19 Analyseresultaterne fra prøvetagningsbrønden skal indsendes til 
tilsynsmyndigheden umiddelbart efter de foreligger. Analyseresulta-
terne skal indsendes i et af myndigheden beskrevet format.  

 
  

Udledte mængder 
20 Mejeriet må udlede følgende mængder til Flensborg Fjord: 
 

Gennemsnitlige 
Døgnmængder Parameter1) Maksimale 

mængder Bindende Vejledende 
Kontrolmetode 

Årlig vandmængde 230.000 m3

Døgnvandmængde 1.000 m3

BI5 
 - kontrolperiode 1 
 - kontrolperiode 2  

 
4,1 kg 
7,9 kg 

 
1,6 Kg 

 
Transportkontrol
Transportkontrol

Total-N 
 - kontrolperiode 1 
 - kontrolperiode 2 

 
3,3 kg 
6,3 kg 

 
2,2 kg 

 
Transportkontrol
Transportkontrol

Total-P 
 - kontrolperiode 1 
 - kontrolperiode 2 

 
0,6 kg 
1,2 kg 

 
0,4 kg 

 
Transportkontrol
Transportkontrol

1) kontrolperiode 1 = en vilkårlig 12 måneders periode 
kontrolperiode 2 = uge 17 - 35  

 
 

Beregning af de gennemsnitlige døgnmængder skal ske for begge 
kontrolperioder og skal baseres på 12 eksterne analyser, hvor der 
udtages 6 prøver jævnt fordel i kontrolperiode 2, og 6 prøver jævnt 
fordelt i den øvrige del af kalenderåret.  

 
Vedrørende kontrolmetoder henvises til den enhver tid gældende 
danske standard for afløbskontrol og statistisk kontrolberegning af 
afløbsdata. I den sammenhæng henvises til DS 2399. 
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Udlederkrav  
21 Ved prøvetagningsbrønden på matriklen skal spildevandet overhol-

de følgende udlederkrav: 
  
Parameter Udlederkrav Kontrolmetode 

Klorid 2000 mg/l Transportkontrol 
Total N 8 mg/l Transportkontrol 
Total P 1,5 mg/l Transportkontrol 
COD 75 mg/l Transportkontrol 
BI5 (mod) 10 mg/l Transportkontrol 
SS 25 mg/l Transportkontrol 
pH 6,5 – 8,0 Absolut interval 
Iltmætning 85% Vejl. absolut krav 
Temperatur  < 300C Vejl. absolut krav  

  
 
 Udlederkravene efter transportkontrolmetoden skal overholdes ved 

en statistisk kontrol over en vilkårlig 12 måneders periode. 
 

Ved absolut interval skal de angivne værdier overholdes ved alle 
målinger. 
 
Vedrørende kontrolmetoder henvises til den enhver tid gældende 
danske standard for afløbskontrol og statistisk kontrolberegning af 
afløbsdata. I den sammenhæng henvises til DS 2399. 

 
  

Driftskontrol 
22 Kruså Mejeri skal føre driftskontrol med renseanlægget i form af 

prøvetagning og analyse af prøver som angivet nedenfor.  
 
 I ledning fra proces fortages kontinuerlige målinger af flow og TOC. 
  

I ledning fra pakkeri foretages kontinuerlige målinger af flow, TOC 
og pH. 
 
Ved indløb til anlægget udtages flowproportionale prøver til analyse 
af  

• COD – en gang dagligt på dage med drift, dog en gang sam-
let for fredag-søndag 

• total-N – en gang ugentligt  
• total-P – en gang ugentligt 

 
 Ved udløb fra anlægget foretages kontinuerlig måling af flow, og der 

udtages flowproportionale prøver til analyse af COD, total-N og total-
P. Analyserne foretages dagligt fra mandag til torsdag, og som sam-
let analyse for fredag-søndag. 
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Indberetning/rapportering 
 

Eftersyn og vedligeholdelse af anlæg 
23 Virksomheden skal senest når udledningen til fjorden påbegyndes, 

have udarbejdet og iværksat procedurer, for drift og vedligeholdel-
sen af renseanlægget og afløbssystemet; herunder vedligeholdelse 
af pumper og spildevandsledning, kalibrering af måleapparatur, samt 
registrering af driftsparametre. 

 
24 Virksomheden skal, senest når den udledningen til fjorden påbegyn-

des, have udarbejdet og iværksat procedurer for forebyggelse af 
uheld med udledning af urenset eller ikke tilstrækkeligt renset spil-
devand. 
 
 
Driftsjournal 

25 Virksomheden skal føre driftsjournal for renseanlægget og afløbssy-
stemet. Driftsjournalen skal ud over resultaterne af egenkontrollen 
og driftskontrollen som minimum indeholde oplysninger om 

• driftsforstyrrelser og unormale forhold (art, tidspunkt, varig-
hed og afværgeforanstaltninger) 

• forbrug af anvendte mængder af kemikalier og hjælpestoffer, 
der anvendes i renseanlægget 

• tidspunkter for rensning af spildevandsledning 
• slamdisponering (bortkørte mængder, modtagere, anvendel-

se) 
 
26 Driftsjournalerne skal være tilgængelige for og på forlangende ind-

berettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virk-
somheden i mindst 3 år. 

 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
 
27 Inden udledningen til fjorden påbegyndes, skal Kruså Mejeri udar-

bejde en beredskabsplan for håndtering af driftsuheld på rensean-
lægget. 

 
Ligeledes skal der inden udledningen begynder være indgået aftale 
med godkendt anlæg, der kan og må modtage urenset eller for dår-
ligt renset spildevand.  
 
Kopi af beredskabsplan og aftale med eksternt anlæg - herunder ga-
ranteret kapacitet - skal fremsendes til tilsynsmyndigheden inden 
opstart. 

 
28 Der skal forefindes et overvågningssystem (SRO-system) og en 

vagtordning, som hele døgnet i alle ugens dage sikrer, at der ved 
driftsuheld og lignende - herunder også på selve renseanlægget el-
ler på afløbssystemets pumpestation mv. - straks vil blive truffet de 
nødvendige foranstaltninger, til at sikre, at urenset eller ikke tilstræk-
keligt renset spildevand ikke udledes til fjorden. 
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29 I tilfælde af akutte driftsproblemer eller uheld på renseanlægget, der 

kan medføre risiko for øget recipientbelastning, skal tilsynsmyndig-
heden straks underrettes. Underretningen skal ske via mail til Miljø-
centrets hovednummer eller hovedpostkasse, tlf.: 7245 4500 – mail: 
post@ode.mim.dk 

 
 
Ophør 
 
30 Ved ophør af driften af renseanlægget skal der træffes de nødvendi-

ge foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og 
grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfreds-
stillende tilstand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres 
af tilsynsmyndigheden. 

10 



 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Ombygning af renseanlæg samt udledning af spildevand til Flensborg Fjord 
kræver godkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen § 13 ikke meddeles mil-
jøgodkendelse medmindre 
• virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge 

og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige 
teknik, og 

• virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne 
forurening, som er uforenelige med hensynet til omgivelsernes sårbar-
hed og kvalitet. 

 
Miljøcenter Odense har ud fra det foreliggende projekt vurderet, at ovenstå-
ende er opfyldt. Dette er begrundet nærmere i afsnit 3.2. 
  
Odense Miljøcenter har i henhold til VVM-bekendtgørelsen foretaget en 
VVM-screening af det foreliggende projektet, og på baggrund heraf har vi 
vurderet, at projektet ikke – såfremt der ikke sker betydelige ændringer i det 
endelige projekt - vil give anledning til væsentlig indvirkning på miljøet og 
derfor ikke er VVM-pligtig. Afgørelse om ikke-VVM-pligt annonceres samti-
dig med denne miljøgodkendelse. 
 
  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Kruså Mejeri er beliggende i kommuneplanområde 2E01 og er omfattet af 
lokalplan nr. 2/104, Erhvervsområde ved Bov Mejeri i Kruså, fra 2004. Om-
rådet er udlagt til erhvervsområde forbeholdt den eksisterende virksomhed 
(Kruså Mejeri), og området er ved lokalplanens vedtagelse overført fra land- 
til byzone.  
 
Kruså Mejeri er beliggende i den nordlige del af Kruså med boligområder 
mod syd og vest og åbne marker mod nord og øst. Mejeriet ligger inden for 
kystnærhedszonen ca. 2,5 km fra Flensborg Fjord. 
 
Ifølge Sønderjyllands Amts Regionplan 2005-2016 ligger mejeriet i et områ-
de med begrænsede drikkevandsinteresser, men inden for indvindingsom-
rådet til Kruså Vandværk. 
 
Hidtil er forrenset spildevand fra mejeriet ledt via offentlig kloak til det kom-
munale renseanlæg, Bov Centralrenseanlæg. Det kommunale renseanlæg 
udleder til Krusåen, der munder ud i bunden af Flensborg Fjord. Krusåen er 
udpeget som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk.  
 
Med det ansøgte vil renset processpildevand fra Kruså Mejeri fremover bli-
ve ledt direkte ud i Flensborg Inderfjord. Flensborg Inderfjord er i Region-
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planen angivet som et ”naturgivent iltsvindsområde”. Udledningen til fjorden 
vil ikke medføre øget næringsstofbelastning.  
 
Ca 11-12 km fra Kruså er en del af Flensborg Fjord udpeget som Natura 
2000-område. Da den direkte udledning ikke vil medføre øget belastning af 
Flensborg Inderfjord, vil det således heller ikke medføre skadelige virknin-
ger på Natura 2000-områdets målsætning. 
  
3.2.2 Generelle forhold 
Miljøcenter Odense har – efter mejeriets ønske – udarbejdet udkast til mil-
jøgodkendelse forud for projektering af trykledningen. Etablering af lednin-
gen kræver endvidere godkendelse fra øvrige myndigheder og lodsejere, og 
der er stilles derfor vilkår om, at godkendelsen først kan træde i kraft når 
miljøcentret har accepteret ledningsprojektet, og der er givet de øvrige nød-
vendige tilladelser. Godkendelsen omfatter etablering af renseanlæg og 
udledning af 230.000 m3 renset spildevandvand årligt fra Kruså Mejeri til 
Flensborg Fjord.  
 
Da øget belastning af Flensborg Fjord vurderes at ville kræve både en 
VVM-redegørelse samt omfattende procedurer i forbindelse med grænse-
overskridende påvirkninger, gives godkendelsen ud fra den klare forudsæt-
ning, at udledningen ikke må medføre øget miljøpåvirkning af fjorden. 
 
Vurderingerne omkring selve udløbet og udledningens konsekvenser for 
fjorden er foretaget efter drøftelser med Statens Miljøcenter i Ribe, der står 
for overvågning af fjorden. 
 
Kruså Mejeri har, med ønske om at udtræde af det kommunale kloaksystem 
for så vidt angår processpildevandet, søgt om tilladelse til at udlede renset 
processpildevand til Flensborg Fjord. I den forbindelse vil mejeriets eksiste-
rende forrenseanlæg blive ombygget og renseprocesserne ændret, således 
at spildevandet kan renses til et niveau, så det ikke medfører øget samlet 
belastning af fjorden. 
 
Kruså Mejeri producerede i 2007 godt 13.000 tons White Cheese (feta), og 
har i henhold til miljøgodkendelsen af november 2004, meddelt af Bov 
Kommune, tilladelse til at øge produktionen frem til 2013, op til en maksimal 
årlig osteproduktion på 25.000 tons og en maksimal årlig spildevands-
mængde på 150.000 m3. 
 
Mejeriet har i ansøgning af januar 2008 (Bilag A) søgt om tilladelse til at 
udlede gennemsnitlig 850 m3 renset processpildevand i døgnet svarende til 
en maksimal årlig mængde på 310.250 m3, men stadig således, at den 
samlede belastning af fjorden ikke øges. Da mejeriet ikke producerer alle 
årets 365 dage, er den maksimale årlige mængde fastsat til 230.000 m3.  
 
Ønsket om den øgede spildevandsmængde i forhold til i dag skyldes først 
og fremmest, at mejeriet er startet med at opkoncentrere valle, en proces 
der genererer store mængder vand. Aktiviteten er indeholdt i virksomhe-
dens miljøgodkendelse fra 2004. Tidligere blev al vallen transporteret i 
tankvogne til opkoncentrering på Danmark Protein i Videbæk. Ved at op-
koncentrere en stor del af vallen på Kruså Mejeri, spares transporter og 
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dermed diesel, samtidig kan en del af vallevandet anvendes i rengørings-
processerne, hvorved forbruget af drikkevand til rengøring mindskes. 
 
Bov Kommune har tilbage i 2004 givet Kruså Mejeri tilladelse til – når det 
blev aktuelt - at træde ud af den kommunale kloakforsyning med hensyn til 
processpildevand. I november 2007 besluttede kommunen (nu Aabenraa 
Kommune), at de ikke vil stille kloakforsyningens renseanlæg som garanti, 
til at modtage processpildevand fra mejeriet, i tilfælde af at mejeriet ikke kan 
overholde udlederkravene på mejeriets eget renseanlæg. 
 
Med godkendelsen får Kruså Mejeri tilladelse til at producere en større 
mængde spildevand end tidligere, men kravene til rensning af spildevandet 
er skærpet således, at udledningen ikke vil forårsage merbelastning af 
Flensborg Fjord. Miljøcenter Ribe vurderer endvidere at miljøtilstanden i 
Krusåen vil kunne forbedres, da tilførslen hertil med især klorid og BI5 ned-
bringes væsentligt. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Det eksisterende forrenseanlæg udbygges til et totalrenseanlæg. Eksiste-
rende tanke bibeholdes, og der etableres et sandfilter i den eksisterende 
driftsbygning ved renseanlægget. Ny tilbygning i forlængelse af driftsbyg-
ningen rummer nye mandskabsfaciliteter, laboratorium og kemikalierum. 
Det ombyggede renseanlæg har en dimensionsgivende kapacitet pr. døgn 
på 1000 m3 og 3000 kg COD. 
 
Under opstart af totalrensningen vil det rensede spildevand fortsat ledes til 
det kommunale renseanlæg, og først når udlederkravene er dokumenteret 
overholdt påbegyndes udledningen til Flensborg Fjord. 
 
Selve renseprocessen – en SBR-proces - foregår ved at spildevand ledes 
gennem to afløbsledninger fra hhv. procesafdeling og osteri/pakkeri til ud-
ligningstanke (3 tanke på tilsammen 340 m3). Fra udligningstank ledes spil-
devandet batch-vis til en at de 2 procestanke, på hver 1250 m3. I proces-
tanken foregår en biologisk rensning, der afsluttes med en slamfældning. 
Efter slamfældning dekanteres spildevandet fra tanken og slammet udta-
ges, afvandes og afhentes af slamsuger; rejektvand ledes retur til proces-
tankene. Renset processpildevandet ledes til en buffertank på 400 m3 og 
videre gennem et sandfilter for efterpolering. Fra sandfilteret ledes spilde-
vandet via en prøvetagningsbrønd og udløbspumpestation gennem trykled-
ning til Flensborg Fjord. 
 
Den batch-vise rensning giver mulighed for, ved hver enkelt batch, at tilpas-
se driftsproces og driftscyklus. Specielt kan der – såfremt den biologiske 
fosforfjernelse ikke er tilstrækkelig - suppleres med en kemisk fældning, og 
dekanteringstiden kan afpasses efter de aktuelle slamegenskaber. Endvide-
re vil det i tilfælde af, at den ene procestank er ude af drift - fx i forbindelse 
med service, vedligehold eller kortere nedbrud - stadig være muligt at op-
retholde en nogenlunde normal drift, så spildevandet kan renses ned til de 
fastsatte grænseværdier. Ved fuld produktion gennemføres 6 batch om da-
gen. 
 
Til overvågning forsynes anlægget med et SRO-anlæg. Endvidere etableres 
der i afløbet fra hhv procesafdeling og osteri/pakkeri on-line overvågning af 
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TOC; fra pakkeriet endvidere pH-overvågning til detektion af udledning af 
saltlage. Til renseanlægget skal der være tilknyttet en driftsleder, der har 
gennemført en driftslederuddannelse. 
 
Med de planlagte overvågningsforanstaltninger, den batch-vise rensning og 
bufferkapaciteten vurderer Miljøcenteret, at anlægget har en høj driftssik-
kerhed.  
 
Trykledning etableres fra renseanlægget langs Sønderborgvej og Fjordve-
jen, og derfra gennem Kollund Skov til Flensborg Fjord; i alt ca 3,5 km. Ud 
fra bundvandets vandkvaliteten i Flensborg Inderfjord, har Miljøcenter Ribe 
vurderet, at den mest hensigtsmæssige udledningsdybde at være omkring 8 
meter. Trykledningen føres ca.150 meter ud i fjorden, hvor der netop findes 
en havdybde på ca. 8 meter.  
 
Trykledningens endelige linjeføring og projekt med placering og udformning 
skal accepteres af miljøcenteret. Af projektet skal det fremgå hvilke for-
holdsregler der er taget, for at undgå lugtproblemer undervejs. Efter etable-
ring af trykledningen skal videodokumentation for korrekt udførelse af udlø-
bet samt nøjagtig placering af udløbet i form af x,y,z-koordinater fremsen-
des til Miljøcenteret. 
 
Da der alene udledes saltholdigt processpildevand uden indhold af sanitært 
spildevand vil udledningen ikke medføre påvirkninger af badevandskvalite-
ten. 
 
Watertech, der har lavet beregninger på udløbsledningen (jf Bilag A), har 
beregnet at mejeriets rensede spildevand har en lavere densitet end fjord-
vandet. Det betyder at spildevandet altid vil være lettere end fjordvandet og 
derfor vil søge mod overfladen ved udløbet. Ud fra dette vurderer Miljøcen-
teret, at udledningen ikke vil tilføre spildevand til bundvandet, hvor der om 
sommeren kan forekomme iltfrie forhold.  
 
Ud fra Watertech’s beregninger på udløbsledningen vurderes det endvidere, 
at udløbet ikke vil være synligt på overfladen, og at der ikke er behov for et 
fler-diffusarrangement, men at afslutning med én port er tilstrækkelig. 
 
Af Watertech’s rapport fremgår det, at spildevandets iltforbrug gennem led-
ningen umiddelbart vil være minimal, men at den biofilm, der dannes i led-
ningen, kan medføre et iltforbrug der kan blive kritisk for spildevandets ilt-
indhold. Derfor er en af forudsætningerne i Watertech’s beregninger at spil-
devandet bliver beluftet gennem en iltningstrappe kort før udløbet. Kruså 
Mejeri har imidlertid meddelt, at ikke har været muligt at få en aftale i stand 
med berørte lodsejere om etablering af en iltningstrappe, og ledningsprojek-
tet er derfor ændret, således at spildevandet beluftes umiddelbart efter det 
har forladt renseanlægget og at spildevandsledningen renses en gang om 
måneden for at undgå belægning med biofilm. Der stilles vilkår herom. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Renseanlægget vil ikke bidrage til luftforurening, og denne godkendelse får 
derfor ingen konsekvenser for virksomhedens samlede luftbidrag. 
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3.2.5 Lugt 
Den fremtidige renseproces forventes ikke at ændre på virksomhedens 
samlede lugtbidrag. Renseprocessen kan dog give anledning til lugt, hvis 
processen ikke forløber planmæssigt. Der stilles derfor vilkår om, at til-
synsmyndigheden kan forlange målinger og fastsætte lugtgrænser, hvis der 
klages over væsentlige gener. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der er søgt om at ombygge det eksisterende forrenseanlæg hvor det for-
rensede spildevand ledes til kommunalt renseanlæg til et totalrenseanlæg 
med udledning til Flensborg Fjord. 
 
Virksomheden har i forvejen tilladelse til at udlede maksimalt 150.000 m3 
forrenset spildevand til kommunalt renseanlæg, men har søgt om udledning 
af maksimalt 1000 m3 renset spildevand i døgnet og en maksimal årlig ud-
ledning på 230.000 m3. Da produktionen på Kruså Mejeri er meget varie-
rende over året, med lavsæson i vintermånederne, ønsker mejeriet tilladel-
se til at udlede forholdsvis mere kvælstof, fosfor og organisk stof om som-
meren, end i vinterperioden. Da der fra mejeriet – set i forhold til de øvrige 
og samlede tilførsler af næringsstoffer til fjorden - er tale om en ret begræn-
set udledning, vurderer Miljøcentret efter drøftelser med Miljøcenter Ribe, at 
den forholdsmæssige større udledning om sommeren ikke udgør noget pro-
blem. 
 
Det er alene processpildevand samt vand fra spildevandslaboratoriet der 
renses på eget anlæg og derfra ledes direkte til Flensborg Fjord. Arla har 
oplyst, at vandet fra laboratoriet ikke vil indeholde stoffer, der ikke i øvrigt 
forekommer i processpildevandet. 
 
Behandling af virksomhedens bemærkninger til 1. udkast 
De vilkår der stilles til det rensede spildevand skal sikre, at Flensborg Fjord 
maksimalt kan blive belastet med den mængde BI5, kvælstof og fosfor, me-
jeriet i dag kan belaste fjorden med via det kommunale renseanlæg. Disse 
mængder er beregnet til 1500 kg BI5, 1200 kg total-N og 225 kg total-P år-
ligt. 
  
Miljøcenter Odense havde i første udkast til godkendelse reguleret dette 
ved – ud over at stille krav til de samlede årlige mængder - at stille binden-
de krav til koncentrationen af relevante stoffer i spildevandet, beregnet så-
ledes at udledning af 230.000 m3 med disse koncentrationer, ville betyde, at 
fjorden blev belastet netop med de maksimale mængder BI5,, kvælstof og 
fosfor.   
 
Her ud over var der i første udkast givet vejledende udlederkrav for de - for 
fjorden - 2 mest belastende parametre; total-N og total-P. De vejledende 
udlederkrav var beregnet ud fra de faktiske udledte stofkoncentrationer fra 
Bov Centralrenseanlæg og de faktiske afledte mængder fra mejeriet i 2005 
og 2006. 2005 og 2006 var valgt som beregningsgrundlag, da Kruså Mejeri 
fra midten af 2007 delvist har renset processpildevandet i SBR-processen, 
og 2007 derfor ikke kan betragtes som et ”normalår”. De vejledende udle-
derkrav blev således beregnet til 3,5 mg total-N/l og 0,6 mg total-P/l. Ud fra 
resultater, Arla har fremsendt fra et tilsvarende renseanlæg fra et af deres 
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øvrige ostemejerier, forventer Miljøcenteret, at spildevandet fra Kruså Mejeri 
vil kunne overholde disse koncentrationer hovedparten af tiden.  
 
Arla Foods har, i kommentarer til første udkast til godkendelse, ønsket at få 
lempet udlederkravene med hensyn til spildevandets koncentration af de 
parametre, der skal analyseres for. Begrundelsen herfor er, at Kruså Mejeri 
i dag afleder mindre end 230.000 m3 spildevand om året, og at de til stadig-
hed forsøger at genanvende så stor en del af vandet som muligt.  
 
Herefter er kravene til spildevandet ændret, således at det - via krav til de 
maksimale gennemsnitlige døgnmængder af BI5, total-N og total-P, der må 
udledes til fjorden – sikres, at den samlede belastning af fjorden ikke øges.   
 
Ud fra den betragtning, at mejeriet iht. BAT skal rense spildevandet så godt 
som muligt, stilles der ud over de bindende maksimale gennemsnitlige 
døgnmængder, nogle vejledende maksimale døgnmængder, der forventes 
overholdt hovedparten af tiden. De vejledende døgnmængder er (tilsvaren-
de de tidligere beregnede vejledende koncentrationskrav) beregnet ud fra 
de faktiske udledte stofkoncentrationer fra Bov Centralrenseanlæg og de 
faktiske afledte mængder fra mejeriet i 2005 og 2006. 2005 og 2006 er valgt 
som beregningsgrundlag, da Kruså Mejeri fra midten af 2007 delvist har 
renset processpildevandet i SBR-processen, og 2007 derfor ikke kan be-
tragtes som et ”normalår”.  
 
Ud over kravene til de maksimale gennemsnitlige døgnmængder, stilles der 
krav til spildevandets koncentration af relevante parametre. Kravene ligger 
inden for de værdier, der betragtes som BAT. 
 
Da Kruså Mejeri producerer mere i sommerperioden end den øvrige del af 
året – og dermed belaster fjorden forholdsvis mest om sommeren skal der i 
forbindelse med kontrol af spildevandet beregnes for 2 kontrolperioder. Den 
ene er en vilkårlig 12 måneders periode mens den anden er uge 17 – 35; 
perioden med højest produktion. Der skal udtages udløbsprøver til ekstern 
analyse 12 gange årligt, hvoraf de 6 skal udtages i kontrolperioden med høj 
produktion. 
 
Kruså Mejeri har efter eget forslag til egenkontrol ønsket at udtage mæng-
deproportionale prøver til analyse af COD, total-N og total-P på indløb og 
udløb fra renseanlægget. Analyserne vil foregå med anvendelse af hurtig-
metoder på eget laboratorium dagligt på hverdage; total-N og total-P ved 
indløb dog ugentligt. Den dimensionsgivende belastning vil blive beregnet 
på baggrund af dataene fra egenkontrollen. 
 
Overfladevand og sanitært spildevand ledes i dag til kommunalt renseanlæg 
er ikke omfattet af denne godkendelse. Vilkår herfor fremgår af mejeriets  
miljøgodkendelse af november 2004. 
 
3.2.7 Støj 
Bov Kommune har i miljøgodkendelse af november 2004 meddelt støjvilkår 
for den samlede virksomhed. 
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Miljøcenter Odense vurderer, at der i forbindelse med ændring fra for-
rensning til totalrensning ikke sker væsentlige støjændringer, hvorfor disse 
ændrede aktiviteter bør indeholdes i de allerede fastsatte støjvilkår. 
 
3.2.8 Affald 
Slam fra spildevandsrensningen vil – som hidtil fra det eksisterende forren-
seanlæg - gå til nyttiggørelse enten via biogasanlæg eller udspredning på 
landbrugsjord. 
 
Der vil endvidere fremkomme kemikalieaffald fra laboratorieanalyser. 
 
Vilkår for affaldshåndtering fremgår af mejeriets miljøgodkendelse af no-
vember 2004. 
  
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Der skal føres driftsjournal over anlægget, der udover analyseresultater skal 
indeholde oplysninger om driftsforstyrrelser og andre unormale forhold, og 
Miljøcenter Odense skal løbende holdes orienteret herom. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
For at undgå en miljømæssig forringelse for fjorden, er det altafgørende at 
mejeriets renseanlæg kan fungere stabilt og at uheld og driftsstop kan 
håndteres fornuftigt på anlægget. 
 
Renseanlægget er forsynet med et SRO-anlæg, der ifølge virksomhedens 
oplysninger overvåges af personalet i procesafdelingen. Uheld der kan på-
virke anlæggets drift vil være forårsaget at udslip på mejeriet. Det vil typisk 
være i form af mælkebaserede produkter eller saltlage. Da det er af stor 
vigtighed at undgå udledning af urenset eller ikke tilstrækkeligt renset spil-
devand, vurderer Miljøcenteret, at det i vilkår skal præciseres, at drift og 
udledning skal overvåges af uddannet personale døgnet rundt på alle årets 
dage.  
 
I afløbet fra produktion og pakkeri etableres on-line overvågning af TOC. 
Fra pakkeri etableres desuden pH overvågning til detektion af udledning af 
saltlage (pH 6,4). Detekteres pH eller TOC ud over de fast satte grænser 
ledes den pågældende spildevandsstrøm automatisk til en spildtank (100-
120 m3) på renseanlægget. Herfra vil det i de fleste tilfælde kunne tilføres 
renseprocessen i takt med, at der er kapacitet på anlægget. Det vil sikre en 
stabil drift af anlægget.  
 
Buffertanken på 400 m3, der modtager det rensede spildevand inden afled-
ning til trykledning til Flensborg Fjord, giver mulighed for at tilbageholde 
vandet i tilfælde af, at der er tvivl om overholdelse af udlederkravene. Buf-
fertankens kapacitet vil ved fuld belastning dog kun kunne indeholde ca. ½ 
døgns produktion af spildevand hvilket betyder, at der i tilfælde af nedbrud 
eller uheld skal kunne handles hurtigt for at undgå udledning af urenset eller 
ikke tilstrækkelig renset spildevand.  
 
Ligeledes skal der i tilfælde af, at anlægget skulle lukke ned i en længere 
periode, være mulighed for at kunne komme af med spildevandet, indtil den 
påkrævede rensekvalitet igen kan opnås. 
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For at imødegå situationer, hvor spildevandet af den eller anden grund ikke 
kan renses tilstrækkeligt på mejeriets anlæg, skal derfor forefindes en be-
redskabsplan for håndtering af sådanne situationer, lige som der – inden 
udledningen begynder - skal være indgået aftale, med godkendt anlæg, der 
umiddelbart kan modtage dette spildevand.  
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Denne godkendelse ændrer ikke på afgørelsen af 7. december 2007, om at 
Kruså Mejeri ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
 
3.2.16 Ophør 
I tilfælde af ophør af Kruså Mejeri vil Arla udarbejde en plan for eventuelle 
nødvendige foranstaltninger for at forebygge forurening. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Der er i EU-regi udarbejdet branchespecifikke BREF-dokumenter, der be-
skriver, hvad der forstås ved ”bedst tilgængelige teknik”, BAT. Der er udar-
bejdet et BREF-dokument for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien: 
”Reference Dokument on Best Available Techniques in the Food, Drink and 
Milk Industries” fra august 2006. 
 
På mejeriets renseanlæg udlignes spildevandet med hensyn til koncentrati-
on, temperatur og pH inden det ledes til procestankene. Herefter foregår en 
biologisk rensning med skiftevis nitrifikation og denitrifikation. Både udlig-
ningen og den biologiske rensning betragtes som BAT-processer. 
 
For at mindske belastningen med suspenderende stof, og dermed med fos-
for, betragtes forskellige teknikker, der benyttes på mejeriets renseanlæg, 
som BAT. Det gælder såvel for separation af slammet ved sedimentation 
(bundfældning), kemisk fosforfældning som efterpolering. SBR-processen 
har i den forbindelse den ekstra fordel, at bundfældningstiden kan varieres 
efter behov, således at processen kan forlænges i situationer hvor spilde-
vandet har dårlige slamegenskaber.  
 
Erfaringer fra tilsvarende renseproces på Troldhede Mejeri, der producerer 
skimmeloste, viser, at SBR-processen kan rense mejerispildevandet til et 
noget mindre belastende produkt, end det der i BREF-dokumentet angives 
som typisk kvalitet af renset spildevand med BAT fra fødevare-, drikkevare- 
og mejeriindustrien. 
 
Samlet set vurderer Miljøcenter Odense, at den valgte håndtering af pro-
cesspildevandet på Kruså Mejeri ikke er i modstrid med BAT. 
  

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
I forbindelse med udarbejdelse af udkast til godkendelse, har Miljøcenter 
Ribe, der står for overvågning af Flensborg Fjord og kender fjordens miljø-
tilstand og sårbarhed, vurderet mejeriets ansøgning med hensyn til projek-
tets konsekvenser for fjorden. Ligeledes har Aabenraa Kommune været 
hørt og er kommet med input og bemærkninger til projektet. 
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3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ugeavisen Aabenraa 
den 15. august 2007. 
 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende ansøgningen. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
november 2004, Bov Kommune, og gives under forudsætning af, at såvel 
de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godken-
delse overholdes, dog henvises til vilkår 4 og 5 i denne godkendelse. 
 
4.1.2 Listepunkt 
I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, har Kruså Mejeri liste-
betegnelsen F105 (i), ”Virksomheder for behandling og forarbejdning af 
mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde mælke-
baseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsbasis. 
Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, tørmælk, smør 
og smørblandingsprodukter.” 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen 
vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse skal revur-
deres, senest i 2012. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af § 4 eller § 5 i risikobekendtgørelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørel-
sens bilag 3, og der er den 11. maj 2009 truffet særskilt afgørelse herom.  
 
Miljøcenter Odense har vurderet, at projektet ikke vil give anledning til væ-
sentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er VVM-pligtig. 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger 10-12 km fra et natura 2000-område, ”Flensborg Fjord 
og Nybøl Nor”. Det er vurderet, at det godkendte ikke vil øge belastningen 
af Flensborg Fjord og dermed heller ikke natura-2000 området. Det god-
kendte er derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.  

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

• Miljøgodkendelse af november 2004, Bov Kommune 
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• Miljøgodkendelse til drift af kedelanlæg af maj 2008, Miljøcenter 
Odense 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Aabenraa Ugeavis og kan 
ses på Miljøcenterets hjemmeside www.ode.mim.dk   
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes 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 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 under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være 
modtaget 17. juni 2009 inden kl. 16.00 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
 

 21 

http://www.ode.mim.dk/


 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Aabenraa Kommune, post@aabenraa.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Danmarks Sportsfiskerforbund, jkt@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace, info@nordic.greenpeace.org 
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
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5. Bilag  
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskri-
velse 
 
 
 

Miljøteknisk beskrivelse for Arla Foods,   
Bov Mejeri renseanlæg, Åbenråvej 2a, 6340 Kruså . 

 
A Oplysninger om ansøger og ejerforhold  
1)  Ansøgerens n

adres- se og tele
fonnummer 

avn, 
-  

Arla Foods, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, tele-
fon nr. 89 28 10 00.

2) Virksomhedens 

 

Arla Foods, Åbenråvej 2a, 6340 Kruså,  
navn, adresse, 
matrikelnummer
samt CVR- og P- 
nummer 

CVR nr. 25313763,  
P. nr. 1003029548. 

3) Navn, adresse og 

 er 

./. 
telefonnummer på 
ejeren af ejen-
dommen, hvorpå 
virksomheden er 
beliggende eller 
ønskes opført, 
hvis ejeren ikke
identisk med an-
søgeren 

4) Oplysning om 
 

g 

Mette Toft, Åbenråvej 2a, 6340 Kruså.  
virksomhedens
kontaktperson: 
Navn, adresse o
telefonnummer 

Telefon nr. 73 67 58 00 

B Oplysninger om virksomhedens art 
5) Virksomhedens F105, Virksomhed

listebetegnelse jf
bilag 1 og 2 i bek. 
om godkendelse 
af listevirksomhe-
der, for virksom
hedens hoved-
aktivitet og even
tuelle biaktivitete

. 

-

-
r 

er for behandling og forarbejd-
 
 på 

ning af mælk eller flydende mælkefraktioner, når
den modtagne mængde mælkebaseret råvare er
mere end 200 tons pr. dag i gennemsnit på årsba-
sis. 

6) skrivelse af 
det ansøgte pro-

I dag udledes sanitetsspildevand direkte til det 
kommunale renseanlæg. Processpildevand forren-

Kort be

 24 



 

jekt. Angivelse af
om der er tale om
nyanlæg, eller om 
driftsmæssige 
udvidel-
ser/ændringer 
bestående virk-
somhed. Hvis der 
er tale om udvi-
delse af en ikke 
tidligere godkendt 
virksomhed, som
bliver godkendel-
sespligtig på 
grund af udvidel-
sen, skal der giv
oplysninger om 
hele virksomhe-
den inkl. udvide
sen 

 
 

af 

 

es 

l-

æs-
. Ved 

n-

(batch) 
d 

d 
rtank. Efter buffertank ledes 

s, hvorefter det pumpes til 

n-
mmune er der givet tilladelse til, at Arla 

ses inden udledning til det kommunale anlæg. 
Regnvand tilledes offentligt regnvandssystem 

Det ansøgte projekt er en drifts- og bygningsm
sig ændring af det nuværende forrenseanlæg
projektets gennemførelse udbygges forrensean-
lægget til totalrenseanlæg med udledning direkte i 
Flensborg Fjord. Det skal fortsat udelukkende an-
vendes til rensning af processpildevand. 
Der er valgt en renseteknik, som er velkendt inde
for Arla, nemlig en såkaldt SBR-proces. 

Rensningen i SBR-procestankene (2 stk.) sker 
batchvis. Ved udløbet af en driftscyklus 
bundfældes slammet, og det rensede spildevan
dekanteres fra tanken.  

Efter dekantering ledes det biologisk rensede van
til en eksisterende buffe
vandet gennem sandfilter for at sikre overholdelse 
af udlederkrav. Endelig udledning sker via trykled-
ning til Flensborg Fjord.   

Det biologiske overskudsslam udtages direkte fra 
SBR-tankene og afvande
slamlagertank. Herfra kan det afdisponeres til nyt-
tiggørelse 

I skrivelse af 23. september 2004 fra den davære
de Bov ko
Foods, Bov Mejeri, delvist kan udtræde af det of-
fentlige kloakfællesskab for så vidt angår proces-
spildevand. 

7)  Vurdering af om 
virksomheden er 

ko 

r 

n-
kt er omfattet af ’Risikobekendtgørel-

omfattet af Miljø-
ministeriets be-
kendtgørelse om 
kontrol med risi
for større uheld 
med farlige stoffe

Hverken selve mejeriet, serviceanlæg eller det a
søgte proje
sen’. 

8) 

l det for-

./. Hvis det ansøgte 
projekt er midlerti-
digt, ska
ventede ophørs-
tidspunkt oplyses 

C m etablering Oplysninger o

9) 
-

ver byg-

udvidel-

Som angivet under pkt. 6 vil det ansøgte kræve 
bygningsmæssige udvidelser.  

rende driftsbygning ønskes udvidet med 
ratorium, sociale faciliteter og kemikalie-

rum (se kloakplan). 

Oplysning om, 
hvorvidt det an
søgte kræ
ningsmæssige Den nuvæ

driftslabo
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ser/ændringer Sandfilter placeres i nuværende driftsbygning. 

Der søges om tilladelse til opstart af bygge- og an-
 

væ-
mid-

 
 

 

lægsarbejde (udvidelse af driftsbygning) jf. reglerne
i Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksom-
hed BEK nr. 1640 af 13/12/2006, § 2, stk. 6.  

I dag foretages spildevandsanalyser på det nu
rende driftslaboratorium på mejeriet. Dette er i
lertid ikke hensigtsmæssigt. Derfor ønskes spilde-
vandsanalyserne overflyttet til nyt driftslaboratorium
på renseanlægget i forbindelse med etablering af
nyt driftslaboratorium på mejeriet.  

Der søges derfor om tilladelse til påbegyndelse af
bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med udvi-
delse af driftsbygning ved renseanlæg straks. 

10) Forventet tids-
punkt for start og 
afslutning af byg-
ge- og anlægsar-
bejder og for start 
af virksomhedens 

g-

f 

e.   

drift. Hvis ansø
ningen omfatter 
planlagte udvidel-
ser eller ændrin-
ger, jf. lovens § 
36, oplyses tillige 
den forventede 
tidshorisont for 
gennemførelse a
disse 

Renseanlægget vil være i døgndrift alle årets dag

D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 

11)  Se kloakplan Situationsplan 
med nordpil i ex. 
1:4000 

12) Redegørelse for Der er i forbindelse med projektet ikke gjort overve-
a størstedelen af an-

llerede eksisterer. 
virksomhedens jelser om ændret placering, d
lokaliser-
ingsovervejelser 

lægsdelene a

13) Virksomhedens Døgndrift alle ugens dage. 
daglige driftstid 

14) til- ng 
verdage. 

Oplysninger om 
og frakørselsfor-
hold samt en vur-
dering af støjbe-
lastning i forbin-
delse hermed. 

Transport af kemikalier til anlægget samt afhentni
af slam vil ske i dagtimerne på h

E  Tegninger over virksomhedens indretning 
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15) Den tekniske be-
skrivelse, jf. punk
F og H , skal led-
sages af tegnin-
ger, der – i rele-
vant omfang – 

t 

er 
le 

g 

c) 
 

d) placering af 
a-

r 
e) ns 

hold, 

r, brønde, 

 
-
re-

f) 
-

stof-

r-
vel 

ledning 
samt udløb i Flensborg Fjord henvises til vedlagte 
rapport fra  Watertech dateret 13. december 2007. 

Af rapporten fremgår, at foreslået udløb i Fjorden er 
e i Fjorden med udmun-

r.  

af blæsere er placeret i ma-
i 

r 

t udsug fra 

 
 

viser følgende: placeret ca. 150 meter ud
ding hvor dybden ikke er over 8 metea) placering af 

alle bygning
og andre de
af virksomhe-
den på ejen-
dommen 

b) produktions- 
og lagerloka-
lers placering 
og indretning, 
herunder pla-
cering af pro-
duktionsanlæ
mv. Hvis der 
foretages ar-
bejder uden-
dørs, angives 
placeringen af 
dette 
placering af 
skorstene og
andre luftaf-
kast 

støj- og vibr
tionskilde
virksomhede
afløbsfor
herunder klo-
akker, sand-
fang, olieud-
skille
tilslutningsste-
der til offentlig
kloak og be
fæstigede a
aler 
placering af 
oplag af råva
rer, hjælpe
fer og affald, 
herunder ove
jordiske så
som nedgra-
vede tanke og 
beholdere 

Se vedlagte tegninger. 

Med hensyn til foreslået linjeføring for tryk

Støjende anlæg i form 
skinbygning. Ekstern støj fra disse indgår i øvrigt 
den samlede kortlægning af støj fra Bov mejeri. 

Opbevaring af jernklorid, polymer - og evt. andre fo
renseprocessen nødvendige kemikalier - placeres i 
driftsbygning.  

Der vil være almindeligt rumudsug sam
stinkskab i laboratorium. 
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samt rørføring 

 
Teg l 
fors
lest

g) interne trans-
portveje 

ningerne ska
ynes med må-
ok og nordpil 

F Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Op
pro
cite og 

, 
energi, vand og 

jælpestoffer, her-

./. 

 

 

 

 

 

lysninger om 
duktionskapa-
t samt art 

forbrug af råvarer

h
under mikroorga-
nismer 

17) Systematisk be- Anlægsopbygning herunder udligningssystem 
en såkaldt SBR proces 

equenzing Batch Reactor). Det vil sige at rens-
ningen sker batch-vis.   

Spildevandet ledes fra mejeriet i to ledninger, dels 
en fra procesafdelingen  og dels en der bortleder fra 
osteri og pakkeri.  

Spildevandet ledes i et udligningssystem, hvor spil-
devandsmængde, koncentrationer, temperatur og 
pH bliver udlignet. 

 
n-
i-
f 

ndfældes slammet, og det 

lier, hvis det måtte være nødven-

nheden i procestankene ledes 

 

Udligningssystemet er opbygget således at evt. 

skrivelse af rense- Rensningen foregår ved anlæggets  (S

Herfra pumpes det ind i en af to procestanke, hvor
den biologiske rensning forløber ved, at spildeva
det skiftevis gennemløber nitrifikation- og denitrif
kationsfaser samt en klaringsfase. Ved udløbet a
en driftcyklus (Batch) bu
rensede spildevand dekanteres fra tanken. 

I SBR-tankene er der endvidere mulighed for til-
sætning af kemika
digt at hensyn til slamegenskaber eller fældning af 
fosfor. 

Fra dekanteringse
vandet til en buffertank inden polering gennem 
sandfilter. 

Endelig vil spildevandet via en udløbpumpestation
blive ledt til Flensborg Fjord. Alt afhængig af ilt-
ningskravet vil spildevandet blive ført gennem en 
iltningsbrønd 

Det biologiske overskudsslam udtages direkte fra 
SBR-tankene og afvandes over de eksisterende 
båndfiltre. Herfra kan det afhentes med slamsuger. 
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spild fra mejeriet kan isoleres (se punkt 39). 

Drift 
Anlægget er udformet, så det er service og vedlige-

get. 

 tilnærmelsesvis 
 

g 

tidig er anlægget forsynet med omfattende on-

ende kunne følge udledningen på 
s 

. Derfor er det vigtigt at personalet 

t 

-
 slamegenskaber kan dekanteringstiden for-

 

holdelsesvenligt samtidig med, at der er lagt vægt 
på høj driftssikkerhed og overvågning af anlæg

Væsentlige maskininstallationer er forsynet med 
opdeling og reservekapacitet, så en
normal drift kan opretholdes, selv om en enhed er
ude af drift.  

Anlægget er forsynet med et SRO-anlæg, hvilket 
giver driftspersonalet mulighed for optimal styrin
og overvågning. 

Sam
line måling af parametre som TOC, pH m.m. 

Der vil være placeret TOC målere i de to afløbsled-
ninger fra henholdsvis proces og pakkeri (se punkt 
39).  

For at sikre den størst mulige bevågenhed på ren-
seanlægget vil personalet i mælkebehandlingen 
(proces) løb
skærmbilleder. Når denne løsning er valgt skylde
det, at eventuelle uheld normalt kommer fra mæl-
kebehandlingen
her også har ansvaret for at tilledning til rensean-
lægget er så hensigtsmæssigt som muligt (se punk
39). 

Anlægget er ikke opbygget med en selvstændig 
efterklaringstank. Det betyder, at i tilfælde med dår
ligere
længes, hvorved det alligevel kan sikres at udle-
derkravene kan overholdes. 

Efter selve renseprocessen ledes vandet igennem
en buffertank og sandfilter inden afledning til tryk-
ledning til Flensborg Fjord. Der vil således være 
mulighed for at tilbageholde vandet i tilfælde af, at 
der er tvivl om overholdelse af udlederkrav. 

./. 18)  Oplysninger om 
energianlæg 
(brændselstyper 
og maksimal indfy-
ret effekt) 

19) Oplysninger om 
mulige driftsfor-
styrrelser eller 
uheld, der kan 
medføre væsentlig 
forøget forurening 
i forhold til normal 

Uheld der kan påvirke anlæggets drift, vil være for-
årsaget af udslip fra mejeriet. Se endvidere under 
punkt 39 og 40 
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drift 

20) 

kning 

Opstart af anlægget vil ske, mens der fortsat ledes 
til det kommunale renseanlæg. Således vil udle-
derkravene kunne opfyldes inden udledning til 
Flensborg Fjord påbegyndes.  

Oplysninger om 
særlige forhold i 
forbindelse med 
opstart/nedlu
af anlæg 

G Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknikker 

21) r 

k 
 

 ikke 

-

n bedste 

 skal 
-

ige 
eli-
d 

imere pro-
duktionsproc-

o d-
 

erfaring fra forskellige typer af ren-
seanlæg til behandling af processpildevand. Der er 
naturligvis forskel på forbrug af energi og kemikalier 
fra anlæg til anlæg.  

Erfaringen viser, at det i høj grad afhænger af ud-
sving i belastning ind i anlægget samt naturligvis 

r 
old til 

n. Desuden skal op-
bygning af udligning før renseprocessen sikre en så 
ensartet belastning på anlægget som muligt. 

lyst, at med 

n SBR-løsning, idet anlægget 
, 

ie-
ehov.  

t 

 

Redegørelse fo
den valgte tekno-
logi og andre tek-
nikker med henbli
på at forebygge,
og hvis dette
er muligt, at be-
grænse forurenin
gen fra virksom-
heden, herunder 
begrundelse for 
hvorfor dette an-
ses for de
tilgængelige tek- Ved drøftelse med Krüger blev det opnik. 

 
Redegørelsen
indeholde oplys
ninger om mulig-
hederne for 
o at effektivisere 

råvareforbruget 
o at substituere 

særligt skadel
eller betænk
ge stoffer me
mindre skadeli-
ge eller betæn-
kelige stoffer, 

o at opt

esserne 
o at undgå affalds-

frembringelse, 
og hvis dette ik-

 ke kan lade sig
gøre, om mulig-
hederne for 
genanvendelse 
og recirkulation 
samt 
 at anvende be
ste tilgængelige
renseteknik 

Arla Foods har 

udlederkrav.  

Ved valg af renseproces og anlægsopbygning e
det derfor vigtigt at der sker en tilpasning i forh
både stofbelastning og volume

udgangspunkt i en vis belastning og visse udle-
derkrav vil der ikke være den store forskel på for-
brug af energi og kemikalier.  

Krüger anbefalede e
ikke er opbygget med et fast efterklaringsvolumen
hvilket indebærer, at bundfældningstiden kan var
res alt efter b

For at sikre en så ensartet belastning af anlægge
som muligt - for derved at spare såvel energi som 
kemikalier - tilledes spildevandet fra mejeriet til ud-
ligningstanke, hvorfra tilløb og dermed belastning 
ind i procestankene reguleres. 
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 skal 
e 

e
ved 

lo  
d
meste energieffek-
ti
 
D
degørelsen inde-
holde resumé af 

te af 

te
ansøger har un-

ersøgt 

 

 

 

 

Redegørelsen
tillige belyse d

nergimæssige 
konsekvenser 
den valgte tekno-

gi, herunder om
er er valgt den 

ve teknologi 

esuden skal re-

de væsentligs
de eventuelle al-

rnativer, som 

d

H Oplysninger om fo rening og forureningsbegrænsende foranstalt-ru
ninger 

 Luftforurening 
22)  

s-

issions-
oncentrationen 

, 
un-

 
 

gives 

 

 

 

 

nis-
et 

bio-

./. For hvert enkelt
stof eller stofklas-
se angives ma
sestrømmen for 
hele virksomhe-
den og em
k
fra hvert afkast
som er nævnt 
der punkt 15. 
Endvidere angives
emissioner af lugt
og mikroorganis-
mer. For de enkel-
te afkast an
luftmængde og 
temperatur. 

Stofklasser, mas-
sestrøm og emis-
sion angives som
anført i Miljøsty-
relsens  gældende
vejledning om be-
grænsning af lugt-
og luftforurening 
fra virksomheden

For mikroorga
mer oplyses d
systematiske 
navn, generel 
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logi og økologi, 
herunder even
patogenicitet, 
samt mulighede
for overlevel-
se/påvirkning af 
det ydre 

tuel 

r 

miljø. 

 

de 

ikroor-

Koncentrationen 
af mikroorganis-
mer i emissionen 
angives 

Beskrivelse af de
valgte rensnings-
metoder og rens-
ningsgraden for 
enkelte tilførte 
stoffer og m
ganismer  

23) ./. Oplysning om 
virksomhedens 
emissioner fra 
diffuse kilder 

24) 

f 

./. Oplysning om af-
vigende emissio-
ner i forbindelse 
med op-
start/nedlukning a
anlæg 

25) 

elt afkast 

 

./. Beregning af af-
kasthøjder for 
hvert enk
med de bereg-
ningsmetoder, der
er angivet i Miljø-
styrelsens gæl-
dende vejledning 
om begrænsning 
af lugt- og luftforu-
rening fra virk-
somheder 

 Spildevand 
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26) Hvis der søges o
tilladelse til at a
lede spildevand, 
skal virksomheden
udarbejde en spil-
devandsteknisk 
beskrivelse. 
Beskrivelsen skal 
indeholde føl-
gende: 

o oplysninger om 
spildevan

m 
f-

 

dets 
her-
er er 

-

e-

e-
oply-

-
g og af-

r 

i-

o
f 

 

n 

o

o  

 

lægget skal anvendes til rensning af processpil-
devand og vand fra laboratorium placeret i tilknyt-
ning til renseanlægget. Vandet fra laboratoriet vil 
ikke indeholde stoffer, der ikke i øvrigt forekommer i 
processpildevandet. Sanitetsspildevand ledes fort-
sat til kommunalt renseanlæg. Regnvand føres til 
kommunal regnvandsledning.  

Sanitetsspildevand fra sociale faciliteter i driftsbyg-
ning ved renseanlæg vil blive tilledt en samletank. 

Produktionen på Bov Mejeri er meget varierende 
over året, med lavsæson i vintermånederne. Der vil 
være variation i såvel antal produktionsdage som 
den daglige spildevandsmængde.  

 

.000 tons pr. år  

oprindelse, 
under om d
tale om produk
tions-   spilde-
vand, overflade-
vand, husspild
vand eller køle-
vand 

o for hver spild
vandstype 
ses om mæng-
de, sammen
sætnin
løbssteder for 
det spildevand 
som virksomhe-
den ønsker at 
aflede, herunde
oplysninger om 
temp., pH og 
koncentrationer 
af forurenende 
stoffer, samt op-
lysninger om m
kroorganismer 
 maksimale 
mængder a
spildevand pr.
døgn og pr. år 
samt variatione
i afledning over 
døgn, uge, må-
ned eller år 
 oplysning om 
størrelse af på 
sandfang og 
olieudskillere 
 en beskrivelse af
de valgte ren-
semetoder og 
rensningsgraden

An

Bov mejeri kan med den nuværende udledningstil-
ladelse (150.000 m³/år) via det kommunale anlæg
forårsage en forurening af Flensborg Fjord på: 

BI5                  1500 kg/år 
Total kvælstof 1200 kg/år 
Total fosfor       225 kg/år 

Ovenstående forudsætter en udledning fra det 
kommunale anlæg på; 

BI5                  10 mg/l 
Total kvælstof   8 mg/l 
Total fosfor    1,5 mg/l 

Ved fuld udbygget produktion til 26
ansøges om følgende belastning af anlæg: 

Parameter Gennemsnitlig 
Vandmængde 850 m³/d 
COD 3000 kg/d 
Total kvælstof 130 kg/d 
Total fosfor 75 kg/d 
pH  2 – 11 

Der søges om tilladelse til følgende udledning til
Flensborg Fjord: 

 

Parameter Udløb 
Gennemsnitlig 

Vandmængde 850 m³/d 
BI5 10 mg/l 
Total kvælstof 8 mg/l 
Total fosfor 1,5 mg/l 
pH* 6,5 – 8 

 
* spildevandet s

sborg Fjor
kal overholde dette interval ved 

d udløb til Flen
 
Dog således at den samlede belastning af Flens-
borg Fjord ikke overstiger følgende: 
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for de enkelte til-
førte stoffer og 

smer 

 

 

 

 

mikroorgani

Parameter Udløb i 
uge 17 - 35 

Udløb i 
uge 36 - 16 

Vandmængde 8 850 m³/d 50 m³/d 
BI5 1 500 kg 000 kg  
Total kvælstof 8 400 kg 00 kg 
Total fosfor 75 kg 150 kg 

 
Ovenstående fordeling skyldes mejeriet er meget 

e sæsonafhængig, hvilket svarer til den nuværend
fordeling. 

27) O  
h
v
d
u  

cipient eller an-
et . Ansøgning 
m tilslutning til 
ffentligt spilde-
andsanlæg ind-

skilt til 

ensede processp nskes u
. For pl f udløb h  til 

-

plysninger om,
vorvidt spilde-
andet skal afle-
es til kloak eller 
dledes direkte til

re
d
o
o
v
sendes sær
kommunen jf. mil-
jøbeskyttelseslo-
vens § 28 

Det r ildevand ø dledt i 
Flensborg Fjord acering a envises
ovennævnte rapport fra Watertech. 

Som nævnt under punkt 6 har den tidligere Bov 
kommune givet tilladelse til delvis udtræden af klo
akfællesskabet.  

28)  

i-

-
t 

-Hvis der søges om
tilladelse til direkte 
udledning til rec
pient, skal der 
indsendes oplys-
ninger om opblan
dingsforhold i de
modtagende 
vandområde 

Se ovennævnte rapport fra Watertech af 13. de
cember 2007. 

29) -
at ud-

l-
s 

-

s-

./. 

 

 

 

Hvis virksomhe
den ønsker 
lede 22 tons kvæ
stof eller 7,5 ton
fosfor pr. år eller 
derover til reci-
pient, skal ansøg
ningen tillige led-
sages af de oply
ninger, der frem-
går af den til en-
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hver tid gældende 
spildevandsbe-
kendtgørelse 

 Støj 

30) 

-
l 

mt 

-
5 

De mest støjende kilder (kompressorer) er placeret i 
maskinbygning.  

Transport foregår kun i dagtimerne på hverdage. 

 

Beskrivelse af 
støj- og vibrati-
onskilder, herun
der intern kørse
og transport sa
udendørs arbejde 
og materialehånd
tering jf. punkt 1

31) 

onsdæm-
 foranstalt-

r for de en-

al-
-  
r 

ed 

./. Beskrivelse af de 
planlagte støj- og 
vibrati
pende
ninge
kelte støj- eller 
vibrationsfremk
dende anlæg, ma
skiner og køretøje
til intern  transport 
og for virksomhe-
den som helh

 

32)  af det 
samlede støjni-

-

 

-

øj 

Ekstern støj indgår i den samlede belastning fra 
Bov mejeri, som angivet i støjrapport udarbejdet i 

rbindelse med ansøgning om nugældende miljø-
godkendelse af Bov mejeri. 

Beregning

veau i de mest 
støjbelastede 
punkter i naboom
råderne udført 
som ”miljømåling
– ekstern støj” 
efter Miljøstyrel
sens gældende 
vejledning om st

fo

 Affald 

33  

og årlig mængde 
 

 
 

gi-
e 

Affald vil bestå af slam fra renseprocessen og ke-
mikalieaffald fra laboratorieanalyser. 

Oplysninger om
sammensætning 

af virksomhedens
affald, herunder
farligt affald. For
farligt affald an
ves EAK-kodern

34) 
t 

-
 

fald 

Affald vil blive opbevaret og håndteret efter de til 
enhver tid gældende regler. 

Oplysninger om, 
hvordan affalde
håndteres på virk
somheden og om
mængden af af

 35 



 

og restprodukter, 
lagres på 
heden 

som op
virksom

35)    i biogasanlæg 
eller til gødningsformål på landbrugsjord, hvilket vil 
ske efter de til enhver tid gældende regler.  

Angivelse af, hvor
store affalds-
mængder der går 
til henholdsvis 
nyttiggørelse og 
bortskaffelse 

Slam vil blive nyttiggjort eksempelvis

 Jord og grundvand 

36) Beskrivelse af de 
foranstaltninger, 
der er truffet ti
beskyttelse af jord
og grundvand i 
forbindelse med 
henholdsvis hån
tering og transp
af forurenen

l 
 

d-
ort 

de 
stoffer, oplags-

t og 
, 

e 
-

 
 er aftalt, hvorved risiko 

for kemikalieuheld minimeres. 

Tilsvarende gælder for afhentning af slam. 

 

 

 

pladser for fas
lydende affald
samt nedgraved
rør, tanke og be
holdere 

Kemikalier købes ved godkendt leverandør, med
hvem aflæsningssituationen

 

 

I Forslag til egenkontrol 

37) 

s 

e. 

-

l 

-
-
-

Virksomhedens 
forslag til vilkår og 
egenkontrolvilkår 
for virksomheden
drift, herunder 
risikoforholden

Egenkontrolvilkår 
bør indeholde: 
o forslag til kon-

trolmålinger, 
herunder prøve
tagningssteder 

o forslag til rutiner 
for vedligehol-
delse og kontro
af renseforan-
staltninger 

o forslag til meto-
der til identifika
tion og overvåg
ning af de aktu
elle mikroorga-
nismer i produk-
tionen og i om-

Indløb;  

af; 
• COD (daglig analyse) (mandag–torsdag) 
• COD (samlet for fredag–søndag) 
• Total N (én gang ugentlig) 
• Total P (én gang ugentligt) 

Analyserne vil foregå på eget laboratorium med 
anvendelse af hurtigmetoder). 

Udløb;

Kontinuerlig måling af: 
• TOC i ledning fra proces 
• pH og TOC i ledning fra pakkeri 
• flow 

Udtagning af mængdeproportional prøve til analyse 

 
Kontinuerlig måling af flow 

gning af mængdeproportional prøve til analyse 

alyse) (mandag–torsdag) 
øndag) 

–torsdag) 
• Total N (samlet for fredag–søndag) 

Udta
af: 

• COD (daglig an
• COD (samlet for fredag–s
• Total N (daglig analyse) (mandag
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givelserne 

r 
s-

 
H

d
n
egenkontrolvilkår 
med ledelsessy-

 (daglig analyse) (mandag–torsdag) 

alyserne vil foregå på eget laboratorium med 
an n

Ov s g der ikke 
er if

o forslag til over-
vågning af pa-
rametre, der ha
sikkerhedsmæ
sig betydning 

vis virksomhe-
-den har et ledel

sessystem opfor-
res til at koordi-
ere forslag til 

stemets rutiner 

• Total P
• Total P (samlet for fredag–søndag) 

An
ve delse af hurtigmetoder. 

en tående vil blive justeret i det omfan
 dr t på mejeri. 

Eksterne analyser; 
12 gange årligt udtages prøver til analyse af udl
fra renseanlæg for: 

øb 

BI5 

Suppleret med de data d
dig d

 
 COD 
 Total N 
 Total P 

er kræves af tilsynsmyn-
he en 

J O  drifts splysninger om for tyrrelser og uheld 

38) O
særlige emissio-
ner ved de under 
p e 

Ved uheld på mejeriet vil der normalt være tale om 
ud n -
le v

plysninger om 

unkt 19 nævnt
driftsforstyrrelser 
eller uheld 

led ing af mælkebaserede produkter (mælk, val
m. .) eller saltlage. 

39) B
fo  
der er truffet for at 

sfor-
ld 

eret proceskontrol i forbindelse 
nlæg, herved vil udledning af 

nholdsvis proces og pakkeri 
till e i to separate ledninger. I 
hver ledning etableres en TOC måler. Ved udled-
ning af COD over en fastsat grænse vil spildevan-
de  spildtank. 

 
etektion af spild af saltlage (pH 6,4). Må-

les pH under en fastsat grænse vil spildevand fra 
pakkeri blive ledt til ovennævnte spildtank. 

atisk isoleres inden til-
 
 

er om det skal bortskaffes til 
eksempelvis biogasanlæg. 

Såfremt spildet vurderes at kunne behandles på 
eget renseanlæg vil det blive ledt til renseprocessen 

-

eskrivelse af de 
ranstaltninger,

ødegå driftim
styrrelser og uhe

Der vil blive etabl
med det nye CIP a
kemikalie- og mælkerester blive minimeret.  

Spildevandet fra he
edes udligningstanken

t blive tilledt en

I ledning fra pakkeri vil tillige blive etableret en pH
måler til d

Det betyder at uheld autom
ledning til selve procestankene. Efter isolation af et
spild kan der efterfølgende tages stilling til, hvordan
det skal behandles ell

i den takt, hvor anlægget uden risiko for overskri
delse af udlederkrav kan behandle det. 

40) 

at 
nse virknin-

kke kan Beskrivelse af de 
foranstaltninger, 
der er truffet for 
begræ

I tilfælde af at en tilstrækkelig rensekvalitet i
opfyldes vil spildevandet blive kørt væk til eksem-
pelvis  biogasanlæg eller gylletanke. 
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gerne på menne-
sker og miljø af de 
under punkt 19 
nævnte driftsfor-
styrrelser eller 
uheld 

K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

41) Oplysning om, 
hvilke foranstalt-
ninger ansøgeren 
agter at træffe for 
at forebygge foru-
rening i forbindel-
se med virksom-
hedens ophør 

-
rening. 

I tilfælde af ophør af Bov Mejeri vil Arla Foods i 
henhold til aftale med relevante myndigheder udar-
bejde en plan for eventuelle nødvendige foranstalt
ninger for at forebygge foru

L Ikke-teknisk resumé 

42 Oplysningerne i 
ansøgningen ska
sammenfattes i et 
ikke-teknisk resu
mé 

l 

-

il 
kte ud i Flens-

borg Fjord. Desuden ønskes etableret et laboratori-
um i tilknytning til den nuværende driftsbygning. 

Ansøgningen omfatter en ombygning af det nuvæ-
rende forrenseanlæg til et anlæg, der kan rense t
et niveau, hvor vandet kan ledes dire

 Ansøgning udarbejdet 

  Januar 2008 
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Bilag B: Oversigtsplan 
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Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
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