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1.  INDLEDNING  

 
Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri er placeret på Kvaglundvej 84, 6705 
Esbjerg Ø. Esbjerg Mejeri fremstiller langtidsholdbare mælkeprodukter og 
juice.  
 
Med den foreliggende afgørelse er der fortaget en revurdering og opdatering 
af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse: 
 
 Miljøgodkendelse af Esbjerg Mejeri, dateret den 25. februar 2002, 

udarbejdet af Esbjerg Kommune. 
 
Revurderingen har givet anledning til, at nogle af de hidtil gældende vilkår 
er blevet ændret og nye er blevet tilføjet. En samlet oversigt over ændringer 
findes i Bilag E. 
 
I kapitel 3 findes en vurdering af virksomhedens miljøbelastning, samt 
begrundelse for fastholdelse eller ændring af vilkår. 
 
I forbindelse med denne revurdering, er det blevet konstateret, at mejeriet 
ikke kan overholde deres gældende støjgrænser. Mejeriet har derfor 
fremsendt en handlingsplan, og indtil de støjdæmpende foranstaltninger er 
gennemført i marts 2013, har Miljøstyrelsen givet mejeriet en lempelse på 5 
dB(A) i natperioden. 
 
Revurderingen er ikke udarbejdet som følge af hverken produktionsmæssige 
ændringer eller andre ændringer. Revurderingen tager udgangspunkt i de 
gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen og praksis på området i øvrigt.  
Mejeriets forhold til BAT/BREF er inddraget i revurderingen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 

 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget en 
revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, som er mere end 8 år 
gamle: 
 
 Miljøgodkendelse af Esbjerg Mejeri, dateret den 25. februar 2002, 

udarbejdet af Esbjerg Kommune 
 
Vilkår fra godkendelsen af 25. februar 2002 er overført til denne afgørelse 
eller er sløjfet, fordi de er utidssvarende. De overførte vilkår er enten 
overført uændret, eller ændret ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens1 § 
41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter 
lovens § 41.  

                                                

Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ♣. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. 
§ 41b og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) 
 
Denne afgørelse omfatter ikke følgende godkendelser som fortsat er 
gældende, og som Esbjerg Kommune er tilsynsmyndighed for: 
 
 Vilkårsændring, dateret 16. juni 2004, udarbejdet af Esbjerg 

Kommune 
 Tilslutningstilladelse, dateret den 25. januar 2000, udarbejdet af 

Esbjerg Kommune 
 

Samt følgende godkendelse, som Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på: 
 
 Miljøgodkendelse af etablering af ny forsinkelsestank, dateret den 5. 

marts 2008, udarbejdet af Miljøcenter Odense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 879 af 26. juni 2010 
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2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 

 A1  ♣ En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængeligt 
på virksomheden. Relevant driftspersonale, skal være orienteret om 
godkendelsens indhold. 

 
A2  ♣ Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 

 Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 Indstilling af driften for en længere periode. 

 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen 
indtræder. 

Indretning og drift 

 B1 ♣ Produktionen må foregå 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage. 
 
B2 ♣ Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i den 

miljøtekniske redegørelse og som forudsat i beregningerne, der 
ligger til grund for støjrapporten. Enhver ændring herfra skal 
anmeldes til tilsynsmyndigheden, som vurderer om ændringen er 
godkendelsespligtig. 

 
B3 ♣ Oplag samt håndtering af oplag (fx råvarer, hjælpestoffer, 

færdigvarer og affaldsprodukter) må ikke give anledning til 
forurening af arealer og omgivelser. 

 
B4 ♣ Der må på uoverdækkede arealer ikke forekomme oplag af 

materialer, der kan medføre forurening af overfladevandet. 
 
B5 ♣ Forurening af overfladevandet skal reduceres mest muligt ved en 

grundig renholdelse af befæstede arealer ved fejning og lign. 
Eventuelt spild af råvarer, færdigvarer, brændstof eller kemikalier 
skal straks samles op. 

 
B6 Erhvervsaffald skal opbevares i tætte containere, således at der ikke 

sker udsivning af vand til de nærmeste omgivelser. 
 
B7 ♣ Oplag, der kan medføre forurening, skal opbevares i egnede 

beholdere, på en oplagsplads med impermeabel belægning. 
Oplagspladsen skal være indrettet således,, at spild af oplag, der kan 
medføre forurening, kan holdes inden for et afgrænset område og 
uden mulighed for afløb til jord, grundvand og recipienter.  

 
Farligt affald, herunder spildolie, skal placeres under tag og 
beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning 
uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan 
holdes indenfor et afgrænset område og uden mulighed for afløb til 
jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne 
rumme indholdet af den største beholder i området. 
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 Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der 

kan modstå de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives 
fra produkter og affald, der håndteres på arealet, således at de 
forurenede stoffer ikke kan sive med til jord og grundvand gennem 
belægningen.   

 
 
B8 ♣ Tankbiler med kemikalier skal under aflæsning holde parkeret på 

et areal med fast belægning og fald væk fra ubefæstede arealer. 
Belægningen skal sikre at evt. uheld med lækage ikke strømmer til 
ubefæstede arealer. 

 

Luftforurening 
 Emissionsgrænser 

C1 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte 
grænseværdier, målt som timemiddelværdier. 

 
Afkast 
Fra 

Nr. Stof Emissionsgrænse (enhed) 

NOx 
65 mg/Nm3 tør røggas ved 
10 % O2. Dampkedel fyret med 

naturgas 
1 og 2 

CO 
75 mg/Nm³ tør røggas ved 
10 % O2 

  
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, 
virksomheden udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 o C, 101,3 kPa, tør 
gas, 10 % O2).  

 
Immissionskoncentration 

C2 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne 
grænseværdier (B-værdier): 

 

Stof 
Forurenede stof B-værdi 

mg/m3 
NOx 0,125 

Dampkedel fyret med naturgas 
CO 1,0 
NOx 0,125 
CO 1,0 Dampkedel fyret med gasolie 
Støv 0,08 

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

C3 Der skal som udgangspunkt én gang årligt foretages målinger med 
henblik på at dokumentere at grænseværdierne i vilkår C1 og C2 
overholdes. 

Dog bemærkes det, at hvis resultatet af præstationskontrollen for 
hvert enkelt stof for gasfyrede anlæg er under 85 % af 
emissionsgrænseværdien kræves dog kun kontrol hvert andet år for 
dette eller disse stoffer. 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal som 
udgangspunkt fremsendes digitalt, men efter forlangende også 
fremsendes i papirformat. 

Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 

Der skal foretages 2 målinger hver af en varighed på 45 minutter. 
Målingerne kan foretages samme dag. 

Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske 
gennemsnit af de 2 målinger er mindre end eller lig med 
grænseværdien. 

Krav til luftmåling 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede 
prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til 
bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske 
Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale 
aftale om gensidig anerkendelse.  
 
Stof Analysemetode 

SO2 DS/EN 14791 (MEL-04) 

Støv mindre end 10 μm DS/EN 13284-1 (MEL-02) 

Totalt støv VDI 2066/7 

 
Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt 
tilsynsmyndigheden har accepteret dette. Detektionsgrænserne for 
analyserne må højst være 10 % af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade 
MEL-22, skal være overholdt. 
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Lugt 
 Lugtgrænse 

D1 Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 
LE/m3 ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål, 
samt 10 LE/m3 ved erhvervsområder. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 

D2  Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger 
skal dokumentere, at grænseværdien i vilkår D1 for lugt er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. 

 
 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi 

Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede 
prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret til 
bestemmelse af de aktuelle stoffer af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, 
som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig 
anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med 
principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af 
koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens 
referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter 
anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 
lugtprøver for hvert afkast. Det aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvilke afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med 
OML- metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal 
udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for 
følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 
%, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det 
aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne 
overskrider 50 %, skal der:  

 enten foretages et fornyet antal målinger, indtil 
standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller 

 udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske 
gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 
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Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun 
kræves én årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af 
virksomheden. 

Støj 

 Støjgrænser 
E1 ♣ Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens 

samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger 
nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for 
støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).  

 
I Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende 

virksomhed 
II Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 

 

 Kl. 
Reference 

tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A) 

II 
dB(A) 

Indtil 
31.12.2013 

I 
dB(A) 

Indtil 
31.12.2013 

II 
dB(A) 

Mandag-
fredag 

06-18 8 60 45 60 45 

Lørdag 06-14 7 60 45 60 45 

Lørdag 14-18 4 60 40 60 40 

Søn- & 
helligdage 

06-18 8 60 40 60 40 

Alle dage 18-22 1 60 40 60 40 

Alle dage 22-06 0,5 60 35 60 40* 

Maksimal-
værdi 

22-06 - - 50  50 

Områderne fremgår af bilag C  
* Støjgrænsen er lempet i forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 35 
dB(A).  

 
Kontrol af støj 

E2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal 
dokumentere, at grænseværdierne for støj, jf. vilkår E1, er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen.  
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Krav til målinger 
Virksomhedens støj, skal dokumenteres ved måling og beregning 
efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om 
Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre 
der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som 
”Miljømåling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på 
Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier.  
 
Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder 
det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der højest 
kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af 
virksomheden.  

 
Definition på overholdte støjgrænser 

 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller 
beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig 
med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
anvisninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A). 

Affald 

 Bortskaffelse af affald 
F1 ♣ Der må maksimalt oplagres følgende mængde af nedenstående 

affaldstyper på virksomheden:  
 

Type EAK - kode Maksimalt oplag 
Spildolie 13 02 05 1500 liter 
Blandet kemi i 
emballage 

16 05 09 500 liter 

Batterier og 
akkumulatorer 

16 06 05 100 liter 

Elektronikaffald  3000 liter 
Laboratorieaffald  1500 liter 

 

Jord og grundvand   
G1 ♣ Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning. 

Krav om tæthed 
G2 ♣ Nedgravede olieudskillere/sandfang/opsamlingsbrønde på 

spildevandssystemet/rørledninger/spildevandsledninger, skal til 
enhver tid være tætte, så der ikke kan ske udsivning. 
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Kontrol af tæthed 
G3 ♣ Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden skal kontrollere, 

at nedgravede olieudskillere/sandfang og opsamlingsbrønde er 
tætte. Kontrollen skal foretages seneste 3 måneder efter, 
tilsynsmyndigheden har meddelt kravet. Tæthedskontrollen skal 
udføres efter Dansk Ingeniørforenings ”Norm for tæthed af afløbsrør 
i jord”, Dansk Standard DS 455, 1. udgave, januar 1985 med 
ændringer af 13. oktober 1990, ”normal tæthedsklasse”. 

  
 Tæthedskontrollen skal foretages af et uvildigt og dertil kvalificeret 

firma. Firmaets beskrivelse af hvordan tæthedsprøvningen er 
foretaget og resultatet skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 
måned efter, kontrollen er fundet sted. Konstateres der utætheder, 
skal dette dog straks meddeles tilsynsmyndigheden, og lækagen skal 
udbedres snarest muligt. Tilsynsmyndigheden kan kræve yderligere 
tæthedskontrol. Der kan maksimalt kræves tæthedskontrol en gang 
hvert år. Alle udgifter forbundet med kontrollen og evt. udbedringer 
betales af virksomheden. 

 
G4 ♣ Der skal på virksomheden foreligge en vedligeholdelsesplan for 

kloaksystemet, som skal fremvises overfor tilsynsmyndigheden på 
forlangende.    

Driftsforstyrrelser og uheld 

 H1 ♣ Ved driftsuheld, væsentlige driftsforstyrrelser og uheld, der 
resulterer i væsentlig forurening eller udgør overhængende fare for 
væsentlig forurening, jf. lovens § 71, skal tilsynsmyndigheden 
orienteres straks. 

 
 Senest 7 dage efter uheld, der resulterer i væsentlig forurening eller 

udgør overhængende fare for væsentlig forurening skal 
virksomheden indsende skriftlig redegørelse for hændelsen til 
tilsynsmyndigheden, der beskriver uheldets omfang, indsatsen mod 
miljømæssige skader, samt beskrivelse af forebyggende 
foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld. 

 
H2 ♣ Der skal som minimum være beredskabsplan for medarbejders 

håndtering i følgende situationer: 
 Spild/lækage af råvarer til jord og kloak 
 Spild/lækage af hjælpestoffer, herunder rengøringsmidler til 

jord og kloak. 
 Spild/lækage af farligt affald 
 Udslip af ammoniak til luft, jord og kloak. 
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Indberetning/rapportering 

 I1 ♣ En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til 
tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger:  
 Samlet energiforbrug 
 Samlet vandforbrug 
 Samlet forbrug af mælkebaseret råvarer og hjælpestoffer 
 Samlet produktion af færdigvarer 

 
Frist for indberetning 
Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 1. april. 
Afrapportering skal ske 1 gang pr år og følge regnskabsåret (1/1 – 
31/12). Rapporten kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab 
eller årsrapport i det omfang, at disse indeholder ovenstående 
oplysninger.  

 
I2  ♣ Virksomhed skal straks indberette til tilsynsmyndigheden, når 

vilkårene i denne miljøgodkendelse ikke overholdes. Driften af 
virksomheden eller den relevante del skal heraf indstilles, indtil 
vilkårene igen overholdes, hvis den manglende overholdelse af 
godkendelsesvilkårene medfører umiddelbar fare for menneskers 
sundhed eller i betydeligt omfang truer med at påvirke miljøet 
negativt. Driftsherren skal straks skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. 

Ophør 

 J1 ♣ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og 
grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig 
tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger 
skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før 
driften ophører helt eller delvist. 

 
 Nødvendige tiltag i tilfælde af ophør af virksomheden skal 

planlægges under hensyntagen til anden gældende lovgivning, fx 
jordforureningsloven. En redegørelse skal udfærdiges om som 
minimum omfatte disse punkter: 

 
 Rengøring af produktionslokaler og – udstyr 
 Fjernelse af produktionsudstyr og råvarer/hjælpestoffer, der 

kan udgøre en miljømæssig risiko 
 Bortskaffelse af organisk affald og rengøring af siloer 
 Tømning af lagre 
 Bortskaffelse af kemikalier, rengøringsmidler, farligt affald 

og andet affald efter gældende regler 
 Tømning af køleanlæg 
 Tømning og sløjfning/fjernelse af olietanke 
 Tømning af sandfang og olieudskillere 
 Evt. jordforurening 
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J2 ♣ Virksomheden skal seneste 4 uger efter helt eller delvist 
driftsophør anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg 
til vurdering jf. godkendelsesbekendtgørelsens pt. Nr. 1454 af 20. 
december 2012, kapitel 15. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER  

3.1 Baggrund for afgørelsen 
 Virksomheder der er omfattet af IPPC2 reglerne skal have deres 
miljøgodkendelse revurderet efter 8 år. 
 
Det skal vurderes, om der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens 
indretning og drift i forholdet til den miljøgodkendelse, der revurderes, og 
om miljøgodkendelsen fortsat er dækkende for virksomhedens aktiviteter. 
 
Det skal ligeledes vurderes, om der er sket ændringer i den fysiske 
planlægning mv. i virksomhedens omgivelser og i givet fald om dette giver 
grundlag for regulering af virksomhedens miljøgodkendelse. 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
 Mejeriet har siden 1969 haft den nuværende placering i et lokalplanområde 
der er udlagt til industri. Der er løbende sket ændringer på mejeriet, sidst i 
2008 hvor der blev etableret en forsinkelsestank til udvidelse af den 
eksisterende udligningskapacitet. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
 Planforhold 
Arla Foods, Esbjerg Mejeri er beliggende i et erhvervsområde i Kvaglund. 
Området er i henhold til kommuneplanen (01-110-030) udlagt til erhverv 
uden boliger (klasse 4 og 5 erhverv). Området er samtidig omfattet af 
lokalplan 427. Dette område er udlagt til erhvervsformål uden boliger, dvs. 
klasse 4 0g 5 erhverv som mindre miljøbelastende produktions-
virksomheder, levnedsmiddelfabrikker, maskinfabrikker og farve – og 
lakindustri med tilhørende lagerbygninger samt byggemarkeder o. lign. 
Mod Øst grænser virksomheden op til Kvaglundvej. I de øvrige retninger 
grænser virksomheden op til andre erhvervsvirksomheder.  
Nærmeste boliger findes mod syd i boligområdet syd for Spangsbjerg 
Møllevej. Afstanden til nærmeste boliger er ca. 150 meter. Afstanden til 
nærmeste boliger mod nord er ca. 500 meter.  
 
Grundvand 
Virksomheden er beliggende på et område med almindelige 
drikkevandsinteresser. Ca. 1. km fra mejeriet er der beliggende et 
nitratfølsomt område. Se bilag B. 
 
Natur § 3 og habitatområder 
Virksomheden er beliggende tæt på arealer, der er omfattet af 
miljøbeskyttelseslovens § 3. Der er tale om et moseområde samt en mindre 
sø, der begge er beskyttede naturtyper. Se bilag D. Det nærmeste 
habitatområde er vadehavet, som er beliggende ca. 4 km fra mejeriet. 

                                                 
2 IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control). I dansk miljølovgivning 
kaldes IPPC-virksomhederne også i-mærkede virksomheder. 
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3.1.3 Nye lovkrav 
 Der er siden meddelelsen af miljøgodkendelsen i 2004 kommet flere nye 
bekendtgørelser og vejledninger indenfor miljøområdet, en samlet liste over 
lovgrundlaget kan ses i bilag F. Af særlig betydning for revurderingen af 
Esbjerg Mejeri er: 
 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gang i perioden. Af relevans er 
en større åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af og revurdering af 
godkendelse, nye myndighedsfordelinger i forbindelse med 
kommunalreformen, og en større vægt på sikring af virksomhedens 
anvendelse af bedst tilgængelig teknik, specielt at i-mærket virksomheder 
anvender de at EU udarbejdede ”BAT- notes”. BAT- notes eller BREF – 
dokumenter er retningslinjer for bedst tilgængelig teknik i de enkelte 
brancher.  
 
Godkendelsesbekendtgørelsen er blevet ændret senest den 20. 
december 2012. Dette har dog ikke medført ændringer i den 
igangværende revurdering af miljøgodkendelsen, idet afgørelsen 
indeholder vilkår som dækker kravene i vilkårskataloget § 22.  

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
 For virksomheder, der er omfattet af IPPC - direktivet, udsender EU 
Kommissionen BAT reference dokuments (BREF- dokumenter), som 
fastlægger, hvad der må betragtes som den bedste tilgængelige teknik inden 
for de industrielle brancher, som direktivet omfatter. 
Esbjerg Mejeri er omfattet af BREF – dokumenteret for fødevarer, 
drikkevarer og mælk. For mejerier er der endvidere udarbejdet en BAT – 
tjekliste, som af virksomheden kan bruges til at få et overblik over, hvor den 
befinder sig i relation til BAT. Esbjerg Mejeri har gennemgået BAT tjeklisten 
for mejerier. Det vurderes på denne baggrund, at der ikke er behov for at 
indføre vilkårsændringer som følge af den teknologiske udvikling i henhold 
til BREF - dokumenterne. 
 
Esbjerg Mejeri har implementeret et miljøledelsessystem der opfylder 
kravene i ISO 14 001. Det vil sige at der bl.a. arbejdes systematisk med 
miljøforbedringer, dels ved at definere forbedringsmål og dels ved 
minimering af risiko for driftsforstyrrelser, der kan have indflydelse på 
emissionerne fra mejeriet. Desuden er mejeriet medlem af Miljønetværk Syd 
hvor der udarbejdes miljøredegørelser. 
 
Generelt foretages der løbende optimering af såvel produktions – som 
rengøringsprocesser. En optimering af især rengøringsprocesserne har 
indflydelse på mængden og typen af kemikalier, der anvendes. Der opnås 
ligeledes en besparelse på energi – og vandforbrug, hvilket medfører mindre 
spildvand. 
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3.2 Vilkårsændringer 
  
En samlet oversigt over vilkårsændringerne, er anført i Bilag E. 
 
Ændrede, slettede, uændrede samt omformuleret vilkår. 
Nogle tidligere meddelte vilkår er blevet ændret, og nogle vilkår er slettede 
idet de ikke længere er relevante eller er erstattet af nye vilkår omhandlende 
samme emne. De resterende vilkår er uændret i den forstand, at de er 
overført til denne afgørelse i form af tilsvarende, men anderledes 
formulerede vilkår. 

3.2.1 Generelle forhold 
 Der er stillet vilkår om, at et eksemplar af miljøgodkendelsen til enhver tid 
skal være tilgængeligt på virksomheden, og at det relevante personale er 
bekendt med indholdet deri. Desuden er der stillet vilkår om, at 
tilsynsmyndigheden skal orienteres om ejerskifte, indstilling af drift mv.  

3.2.2 Indretning og drift 
 Der er stillet vilkår, som betyder, at alle ændringer i drifts- og 
anlægsforhold, der betyder ændringer i forudsætningerne for denne 
godkendelse skal anmeldes til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden 
vurderer om ændringen er godkendelsespligtig. Eksempel på ændringer, der 
skal anmeldes er f.eks. ændringer i støjforhold (f.eks. transporter) på 
tidspunkter med restriktive krav, ændring i type eller mængde af råvarer 
og/eller hjælpestoffer, flytning af vilkårsbelagte afkast.  
 
Vilkårene er fastsat med baggrund i godkendelses-bekendtgørelsens § 16 
stk.1 nr.9 som vilkår der med krav til virksomhedens indretning og drift 
sikrer, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening.   
 
Der er stillet vilkår omkring oplag, og håndtering af olie, hjælpestoffer og 
affald. Vilkårene er primært stillet for at forebygge uheld og udledning af 
stoffer til jord, grundvand og recipienter. Anlægget er beliggende i et 
område med almindelige drikkevandsinteresser.  
 
Vilkår om oplag er fastsat således, at oplag der kan medføre forurening skal 
opbevares efter krav i vilkår B8. Øvrige oplag af fx materialer som ikke 
vurderes at medføre forurening af jord, grundvand eller recipienter kan 
fortsat henstilles på egne pladser eller områder på virksomheden. 
 
Vilkår om sikring mod jord- og grundvandsforurening er uddybet og 
præsiceret med vilkår om at nedgravede 
olieudskillere/sangfang/opsamlingsbrønde og rørledninger og 
spildevandsledninger til enhver tid skal være tætte, så der ikke kan ske 
udsivning.  
 
Der er desuden stillet vilkår om at tanke, skal sikres mod påkørsel for at 
mindske risikoen for udslip fra tanke, som er placeret nær kørselsveje. 
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3.2.3 Luftforurening 
 Esbjerg Mejeri har eget dampforsyning, som er bestående af 2 stk. identiske 
kedler, af mærket Weishaupt WKGL 70/1 med en effekt på ca. 8 MW/kedel. 
Kedlerne anvendes udelukkende til fyring med naturfag. 
 
Der sættes vilkår for kedelanlægget i henhold til de standardvilkår, der er 
opstillet i godkendelsesbekendtgørelsen3 for kedelanlæg med en samlet 
indfyret effekt på 5 MW og derover, men mindre end 50 MW. 

3.2.4 Lugt 

 Vilkårene omkring lugt, er overført fra miljøgodkendelsen fra 25. februar 
2002. Der har ikke tidligere været lugtklager over mejeriet, og der er ikke 
udarbejdet en lugtkortlægning i forbindelse med revurderingen. Vilkårene 
kan tages op igen, senest når en ny lugtvejledning fra Miljøstyrelsen 
foreligger.  

3.2.5 Spildevand 

 Udledningen af spildevand reguleres af mejeriets tilslutningstilladelse af 25. 
januar 2000 udarbejdet af Esbjerg Kommune. 
 
Processpildevandet ledes til kommunalt rensningsanlæg vest via en 
udligningstank på 50 m3. Udligningstanken er gravet ned og der er den 
5.marts 2008 meddelt godkendelse af tanken af Miljøstyrelsen Odense.  
 
Overfladevandet ledes til det offentlige regnvandssystem og videre ud i 
Kvaglund Bæk. 
 
Virksomheden afleder alt spildevand til det kommunale renseanlæg. Esbjerg 
kommune er kompetent myndighed mht. afledning af spildevand. Esbjerg 
Kommune har den 25. januar 2000. meddelt den seneste 
tilslutningstilladelse til Esbjerg Mejeri, samt vilkårsændring den 16. juni 
2004. 

3.2.6 Støj 

 Der er i 2006 udført støjmålinger på Esbjerg Mejeri som viste, at der var en 
mindre overskridelse af støjgrænserne, men dog indenfor usikkerheden. I 
2008 etableres der et nyt køletårn, Miljøcenter Odense vurderede i den 
forbindelse, at tårnet kunne opføres uden at det ville have betydning for 
støjgrænserne. Der blev derfor ikke udarbejdede nye støjmålinger i 
forbindelse med etablering af køletårnet. 
 
I forbindelse med denne revurdering har Grontmij på vegne af Esbjerg 
Mejeri udført støjmålinger i efteråret 2011. Disse målinger viser følgende: 
 
 
 
 
 

                                                 
3 
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Referencepunkt Grænseværdi 
(nat) (dB) 

Støjbelastning 
Lr (dB) 

Overskridelse 
(dB) 

B01 35 38,9 3,9 
B02 35 40,6 5,6 
B03 35 39,4 4,4 
B04 35 40,2 5,2 
B05 35 40,0 5,0 
B06 35 39,4 4,4 
B07 35 27,7 - 
E01 60 57,6 - 
E02 60 48,9 - 
E03 60 53,9 - 
Se bilag C for beskrivelse af referencepunkterne. 
 
Der er dermed konstateret overskridelser i natperioden ved de mest udsatte 
boliger syd for Spangsbjerg Møllevej. 
 
Miljøstyrelsen Odense har bedt, Esbjerg Mejeri udarbejde en handlingsplan 
for at komme ned på de vejledende støjgrænser. Miljøstyrelsen Odense har 
den 26. april 2012 modtaget forslag til en handlingsplan, som vil gøre det 
muligt at nedbringe støjen til de vejledende støjgrænser indenfor perioden 
2012-2013. De 17 ud af 28 aktiviteter vil blive dæmpet i løbet af 2012, mens 
resten af de støjreducerende tiltag vil ske i løbet af 2013. 
 
Miljøstyrelsen har valgt, at give Esbjerg Mejeri en midlertidig lempelse af 
støjgrænserne på 5 dB(A) om natten indtil udgangen af 2013. Derefter skal 
der senest 1. marts 2014 fremsendes en ny støjrapport, der efterviser at 
mejeriet kan overholde de vejledende støjgrænser 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomhedens aktiviteter ikke forventes at ville 
give anledning til lavfrekvent støj eller impulser. Der er derfor ikke fastsat 
vilkår om dette. Skulle det på et senere tidspunkt vise sig, at der er 
problemer med lavfrekvent støj eller impulser, kan der meddeles påbud om 
fastsættelse af vilkår for lavfrekvent støj og impulser. 

3.2.7 Affald 
 Mejeriets affald skal håndteres og bortskaffes efter de til enhver tid 
gældende regler samt efter Esbjerg Kommunes affaldsregulativer. 
 
Mejeriet har implementeret miljøledelsessystemet ISO 14 001, som bl.a. 
medvirker til at reducere affaldsmængden og genanvende en så stor den af 
affaldet som muligt.  

Revurderingen har medført fastsættelse af vilkår om maksimalt oplag af de 
væsentligste affaldsfraktioner af affald med henblik på genanvendelse. 

3.2.8 Overjordiske olietanke  

 Virksomheden har hverken overjordiske eller nedgravede olietanke. 
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3.2.9 Jord og grundvand 
 Størstedelen af virksomhedens areal er befæstet, således at risikoen for 
nedsivning af stoffer med forurening af jord og grundvand til følge er 
reduceret. 
 
Vilkår om sikring mod jord- og grundvandsforurening er uddybet og 
præciseret med vilkår om at nedgravede 
olieudskillere/sangfang/opsamlingsbrønde og rørledninger og 
spildevandsledninger til enhver tid skal være tætte, så der ikke kan 
ske udsivning.  
 
Tilsynsmyndigheden kan ved begrundet mistanke om forurening af 
jord og grundvand, kræve tæthedsprøvning af olieudskillere, 
sandfang og opsamlingsbrønde, dog maksimalt hvert 5. år.  
 
Miljøstyrelsens team mejerier har i 2012 gennemført en række tematilsyn på 
mejerier med staten som tilsynsmyndighed. På baggrund af de erfaringer 
der er høstet fra tilsynene har Miljøstyrelsen desuden vurderet, at det er 
nødvendigt for tilsynsarbejdet, at der fastsættes vilkår om, at der skal 
foreligge en vedligeholdelsesplan for kloaksystemerne. Dette således, at 
det sikres, at virksomheden arbejder systematisk med vedligeholdelse 
af de underjordiske systemer.  

3.2.10 Til- og frakørsel 
 Til - og frakørsel til virksomheden sker via Kvaglundvej. Støjbelastningen 
fra til – og frakørsel, som foregår på virksomhedens område, er vurderet i 
virksomhedens samlede støjbidrag. Der er derfor ikke stillet vilkår om til - 
og frakørsel, idet det vurderes, at dette kan ske indenfor rammerne af 
driftsvilkår og støjvilkår.  

3.2.11 Indberetning/rapportering 
 Miljøstyrelsen har stillet vilkår om årlig indberetning af virksomhedens 
nøgletal. Dette vilkår er stillet med henblik på at sikre, at Miljøstyrelsen 
løbende får oplysninger om nøgletal for vand og energi. Det er muligt for 
virksomheden at lave indberetningen i forbindelse med det grønne 
regnskab. 
 
Der er stillet vilkår om at virksomhed straks skal indberette til 
tilsynsmyndigheden, når vilkårene i denne miljøgodkendelse ikke 
overholdes og at driftsherren skal straks skal træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes. 
Dette vilkår af fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens 
kap 10 omhandlende generelle principper for godkendelses af bilag 1-
virksomheder, jf. pt. bek. 1454 af 20. december 2012. 

3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 

 Esbjerg Mejeri oplyser, at den mest sandsynlige emission i forbindelse med 
uheld eller driftsforstyrrelse, er spild af mælkebaserede produkter eller 
rengøringsmidler til kloak. Der er påsat niveautransmittere på silotanke, for 
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at undgå en overfyldning af siloerne. Esbjerg Mejeri oplyser, at det centralt 
placerede CIP anlæg, er forsynet med ledningsevnemålere. Formålet med 
dette er at sikre mindst mulig produkt udledes til kloak, men opsamles i 
stedet for. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at Esbjerg Mejeri har indført de nødvendige tiltag, 
for at forebygge og begrænse uheld. 
 
Tilsynsmyndigheden skal ifølge § 71 i miljøbeskyttelsesloven straks 
underrettes om driftsuheld, væsentlig driftsforstyrrelser og uheld, der 
resulterer i væsentlig forurening eller udgør overhængende fare for 
væsentlig forurening jf. lovens § 71. Der er stillet vilkår om 
indberetningspligt til tilsynsmyndigheden i forbindelse med uheld, 
herunder beskrivelse af indsatsen samt forebyggende foranstaltninger der 
begrænser risiko for nye uheld. Underretningspligten fritager ikke 
virksomheden for at afhjælpe akutte uheld. 

3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 Esbjerg Mejeri er ikke en risikovirksomhed. Der er med afgørelsen af 30. 
juni 2008 truffet afgørelse om at virksomheden ikke er omfattet af 
risikobekendtgørelsen nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer, ud fra oplysninger om et max. 
Oplag af ammoniak på 4,9 tons.  
 
Angående ammoniakanlægget er der vilkår om udarbejdelse og 
iværksætning af procedurer til forebyggelse af uheld med udslip af 
ammoniak. Desuden er der meddelt nyt vilkår om, at der skal være faste 
procedurer for medarbejdernes håndtering af spild/udslip af råvarer, farligt 
affald, og ammoniak mv. Miljøstyrelsen vurderer at det, sammen med 
afgørelsens øvrige vilkår, er tilstrækkeligt og relevant til at forebygge større 
uheld. 

3.2.14 Ophør 

 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 
imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 
tilbage i miljømæssig tilfredsstillende tilstand. Der er stillet vilkår herom.  
 
Der er desuden tilføjet vilkår om at virksomheden senest fire uger efter helt 
eller delvist driftsophør skal anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et 
oplæg til vurdering efter lov om forurening af jord. Dette vilkår af fastsat 
med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens kap 15 omhandlende 
ophør af bilag 1-virksomheder, pt. bek. 1454 af 20. december 2012. 

3.2.15 Bedst tilgængelige teknik  

I Bilag A, den miljøtekniske beskrivelse, er der vist en oversigt over 
hvorledes virksomheden foreholder sig til BAT. Virksomheden har gjort 
status i forhold til gældende BAT for fødevare-, drikkevare- og 
mejeriindustrien (BREF note). Det vurderes på baggrund af virksomhedens 
tiltag i henhold til BAT, at der ikke er behov for at indføre vilkårsændringer 
som følge af den teknologiske udvikling. 
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3.3 Bemærkninger til afgørelsen  

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

 Der er den 27. juni 2012 sendt et høringsbrev om opstarten af 
revurderingen, Esbjerg Kommune har ikke haft bemærkninger til 
revurderingen. Udkast til revurderingen er sendt til Esbjerg Kommune den 
29. oktober 2012, der har ikke været nogen bemærkninger til det fremsendte 
udkast. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

 Revurderingen har været annonceret på www.mst.dk den 7. juni 2012. 
Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende revurderingen. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 

 De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
Uddrag af Arlas kommentarer til 1. udkast:  
 
Arla har generelt haft bemærkninger til formuleringen af flere vilkår.   
 

Arla står uforstående overfor kravet om sikring af tanke mod påkørsel. Hele 
indretningen af Esbjerg er opbygget således, at der allerede nu er sikret at 
ubefæstede arealer og recipienter ikke kan forurenes ved et evt. uheld. 

Arla finder derfor, at kravet ikke er relevant. 
 
Arla har haft bemærkninger til vilkår omkring oplag, og ønsker at dette 
vilkår B8 og B9, bliver skrevet på samme måde som ved Arinco. 
 
Arla ønsker vilkår omkring beredskabsplaner, fjernet. 
 
Arla ønsker vilkår omkring affald ensrettet i forhold til Arinco.  
 
Angående vilkår om tæthedsprøvning under jord og grundvand, finder Arla 
at, i betragtning af de omkostninger der er ved en tæthedskontrol finder 
Arla det ikke rimeligt, at Miljøstyrelsen kan forlange en tæthedskontrol 
hvert år. Det er naturligvis oplagt, at der foretages tæthedskontrol, hvis der 
har været betydelige uheld med stoffer der kan skade kloaksystemet. 
Såfremt der ikke har været uheld finder Arla et interval på 5 år er passende.  
 
Angående vilkår om krav til vedligeholdelsesplan for kloaksystemet, finder 
Arla at Miljøstyrelsen med vilkår om tæthedsprøvning kan forlange 
tæthedsprøvning af kloaker evt. Arla finder at vilkåret om tæthedsprøvning 
netop giver Miljøstyrelsen et redskab i tilsynsarbejdet, hvorfor Arla finder at 
vilkåret bør udgå.  
 
Arla har ikke haft nogen bemærkninger, til det 2. udkast. 
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Redegørelse for Miljøstyrelsens overvejelser på baggrund af de 
bemærkninger der er modtaget. 
Miljøstyrelsen har accepteret Arlas bemærkninger til formuleringen af flere 
vilkår. Disse er således blevet tilrettet. 
 
Miljøstyrelsen har accepteret Arla anmodning om at ændre ordlyden af 
vilkår om tæthedsprøvning, til at lyde, at tilsynsmyndigheden kan kræve en 
tæthedsprøvning maksimalt hvert 5. år. Miljøstyrelsen fastholder vilkår om 
at virksomheden skal have udarbejdet en vedligeholdelsesplan for 
kloaksystemet. 
 
Miljøstyrelsen har fastholdt det meste af vilkåret om rapportering. De 
delelementer som skal rapporteres er alle oplysninger som fremgik af det 
samlede grønne regnskab for 2011. 
 
Miljøstyrelsen har tilrettet vilkår om indberetning under driftsforstyrrelser 
og uheld. Vilkårets ordlyd følger således nu præcist formuleringen i lovens § 
71. Vilkåret om orientering ved driftsuheld mv., er således et konstaterende 
vilkår, idet det følger af lovens § 71.  
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag F. 
Ændringer af vilkår som følge af revurderingen meddeles i henhold til § 41, 
stk. 1, jf. § 41b, og § 72. 
 
Den samlede afgørelse omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres 
af miljøbeskyttelsesloven. 
 
Listepunkt 
Hovedaktivitet: F105. ”Virksomheder for behandling og forarbejdning af 
mælk og flydende mælkefraktioner, når den modtagne mængde 
mælkebaserede råvare er på mere ned 200 tons pr. dag i gennemsnit på 
årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost, smør 
og smørblandingsprodukter (i) (s).” 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser skal revurderes 
regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering vil således ske i 2022. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er den 30. juni 
2008 truffet afgørelse om, at virksomhedens oplag af ammoniak, på 4,9 
tons til køleanlægget, ikke har en størrelse, der medfører at virksomheden 
udgør en risiko, der skal håndteres i forhold til risikobekendtgørelsen. 
 
VVM- bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM- bekendtgørelsen. Der sker ikke 
udvidelse eller væsentlige ændringer, eller lempelser af vilkår i forbindelse 
med revurdering af miljøgodkendelsen. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke 
skal foretages en vurdering af revurderingen i forhold til VVM – 
bestemmelserne. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af natura 2000 - område og er 
derfor ikke omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der er over 
4 km til det nærmeste Habitatområde. 

4.2 Øvrige afgørelser 
 Ud over denne afgørelse gælder fortsat følgende godkendelse, som 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed på: 
 
 Miljøgodkendelse af etablering af ny forsinkelsestank, dateret den 5. 

marts 2008, udarbejdet af Miljøcenter Odense 
 
Følgende godkendelser er stadig gældende, hvor Esbjerg Kommune er 
tilsynsmyndighed på: 
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 Vilkårsændring, dateret den 16. juli 2004, udarbejdet af Esbjerg 
Kommune 

 Spildevandstilladelse, Esbjerg Kommune 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 Denne afgørelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 

klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 

miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ♣, kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun 
beslutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. Endvidere kan det 
påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag D. 
 
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 15. marts 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Odense 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 
klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets 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 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og 
reviderede/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
  
Arla Foods amba, Esbjerg Mejeri: lis.kristensen@arlafoods.com;  
mai-britt.morkore@arlafoods.com; helle.nielsen@arlafoods.com  
Esbjerg Kommune: raadhuset@esbjergkommune.dk   
Sundhedsstyrelsen Region Syd: syd@sst.dk  
Fødevarestyrelsen: fvst@fvst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
Friluftsrådet: kreds@friluftsraadet.dk  
NOAH: noah@noah.dk  
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5. BILAG 

 Bilag A: Bilag A: Miljøteknisk beskrivelse 
 
 

Miljøteknisk beskrivelse for Arla Foods amba,  

Esbjerg Mejeri, Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø  
 
A Oplysninger om ansøger og ejerforhold  
1)  Ansøgerens navn, 

adresse og 
telefonnummer 

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, 
telefon nr. 89 38 10 00. 

2) Virksomhedens navn, 
adresse, matrikelnummer 
og CVR- og P- nummer 

Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, 
Kvaglundvej 84, 6705 Esbjerg Ø.  

Matrikelnummer 5r 
CVR nr. 25313763, P. nr. 1003029664. 

3) Navn, adresse og 
telefonnummer på ejeren 
af ejendommen, hvorpå 
virksomheden er 
beliggende eller ønskes 
opført, hvis ejeren ikke 
er identisk med 
ansøgeren 

./. 
 
 

4) Oplysning om 
virksomhedens 
kontaktperson: Navn, 
adresse og 
telefonnummer 

Kontakt Mai-Britt Mørkøre, Esbjerg Mejeri,  

Tlf.nr. 7222 9409. 

B Oplysninger om virksomhedens art 
5) Virksomhedens 

listebetegnelse jf. bilag 1 
og 2 i bek. om 
godkendelse af 
listevirksomheder, for 
virksomhedens hoved-
aktivitet og eventuelle 
biaktiviteter 

F105, Virksomheder for behandling og 
forarbejdning af mælk eller flydende 
mælkefraktioner, når den modtagne mængde 
mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons 
pr. dag i gennemsnit på årsbasis. 

6) Kort beskrivelse af det 
ansøgte projekt. 
Angivelse af om der er 
tale om nyanlæg eller 
om driftsmæssige 
udvidelser/ændringer af 
bestående virksomhed. 

Denne miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet 
i forbindelse med en revurdering af gældende 
miljøgodkendelse. 

Størstedelen af den samlede 
indvejningsmængde anvendes til produktion. 
En varierende del udvejes igen til anvendelse 
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Hvis der er tale om 
udvidelse af en ikke 
tidligere godkendt 
virksomhed, som bliver 
godkendelsespligtig på 
grund af udvidelsen, skal 
der gives oplysninger om 
hele virksomheden inkl. 
udvidelsen 

på andre mejerier. 
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7)  Vurdering af, om 

virksomheden er omfattet 
af Miljøministeriets 
bekendtgørelse om 
kontrol med risiko for 
større uheld med farlige 
stoffer 

Ammoniak til køleanlæg: 
Den 30. juni 2008 (J.nr. ODE-432-00040) 
har Miljøcenter Odense meddelt at Esbjerg 
Mejeri ikke er omfattet af 
risikobekendtgørelse nr. 1666 af 14. 
december 2006.  

8) Hvis det ansøgte projekt 
er midlertidigt, skal det 
forventede 
ophørstidspunkt oplyses 

./. 

C Oplysninger om etablering 
9) Oplysning om, hvorvidt 

det ansøgte kræver 
bygningsmæssige 
udvidelser/ændringer 

./.  

10) Forventede tidspunkter for 
start og afslutning af 
bygge- og anlægsarbejder 
og for start af 
virksomhedens drift. Hvis 
ansøgningen omfatter 
planlagte udvidelser eller 
ændringer, jf. lovens § 36, 
oplyses tillige den 
forventede tidshorisont for 
gennemførelse af disse 

./. 

D Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
11)  Situationsplan med 

nordpil i ex. 1:4000 
Se vedlagte bilag 1 

12) Redegørelse for 
virksomhedens 
lokaliseringsovervejelser 

Mejeriet har siden 1969 haft den nuværende 
placering i lokalplanområdet udlagt til 
industri. Der har i forbindelse med 
revurderingen ikke været overvejelser om 
flytning af mejeriet. 

13) Virksomhedens daglige 
driftstid 

Mejeriet er i døgndrift alle ugens 7 dage. 
Den rå mælk tilføres hovedsageligt i dag- og 
aftentimerne alle ugens dage. Frakørsel med 
færdigvarer sker på hverdage i dagtimerne. 
Afhentning af affald, modtagelse af 
emballager og øvrige råvarer sker primært 
på hverdage i dagtimerne. For drift af de 
enkelte anlæg og transporter (der giver 
anledning til ekstern støj), henvises til 
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støjrapport. 

14) Oplysninger om til- og 
frakørselsforhold samt en 
vurdering af 
støjbelastning i 
forbindelse hermed. 

Der henvises til støjrapporten. 
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E  Tegninger over virksomhedens indretning 
15) Den tekniske 

beskrivelse, jf. punkt F 
og G , skal ledsages af 
tegninger, der – i det 
omfang det er relevant – 
viser følgende: 
 
a) placering af alle 

bygninger og andre 
dele af 
virksomheden på 
ejendommen 

b) produktions- og 
lagerlokalers 
placering og 
indretning, 
herunder placering 
af 
produktionsanlæg 
mv. Hvis der 
foretages arbejder 
udendørs, angives 
placeringen af dette 

c) placering af 
skorstene og andre 
luftafkast 

d) placering af støj- og 
vibrationskilder 

e) virksomhedens 
afløbsforhold, 
herunder kloakker, 
sandfang, 
olieudskiller, 
brønde, 
tilslutningssteder til 
offentlig kloak og 
befæstigede arealer 

f) placering af oplag 
af råvarer, 
hjælpestoffer og 
affald, herunder 
overjordiske såvel 
som nedgravede 
tanke og beholdere 
samt rørføring 

g) interne 
transportveje 

Oplysninger som angivet i punkterne c) og d) 
vil fremgå af støjrapport bilag 9 som ventes 
færdig pr. 1. december 2011. 

 

a) og b) Plan med ejendommens 
bygningsdele/-lokaleindretning fremgår af 
tegning bilag 2. 

 

e) Plan over kloak m.v. fremgår af tegning 
bilag 4. 

Ved serviceværksted er der etableret 
olieudskiller. I forbindelse med ind/-udvejning 
af mælkeråvare er der etableret fedtudskiller 
samt sandfang. 

 

f) Rengørings- og desinfektionsmidler 
oplagres indendørs i kemikaliebygning i 
palletanke og dunke. 

Smøreolier til vedligehold af maskiner 
oplagres i separat rum i kemikaliebygningen. 

Større mængder hhv. lud og syre opbevares 
indendørs i silotanke. 

Råvarer i hhv. flydende og fast form 
opbevares indendøre i enten silotanke, sække, 
tønder, dunke mv. 

CO2 tank til spildevandsregulering samt 
Nitrogentank er placeret i området ved p-
plads. Se bilag 6  

 

g) Vedrørende interne transportveje se 
flowchart bilag 3 (haccp) 
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F Beskrivelse af virksomhedens produktion 
16) Oplysninger om 

produktionskapacitet 
samt art og forbrug af 
råvarer, energi, vand og 
hjælpestoffer, herunder 
mikroorganismer 

Nedenstående skema viser hhv. mængder angivet i nuværende 
miljøgodkendelse samt grønt regnskab 2010.  
 

 

Kapaciteten forventes fremadrettet at være stigende. 
 

Der indvejes en varierende mængde mælk og en del fraføres igen (se 
output) til andre mejerier, uden en egentlig forarbejdning på mejeriet. 

 

Der tilføres mange forskellige råvarer under øvrige ingredienser, 
svarende til det store færdigvare sortiment. 

INPUT Metode Enhed 2010

nuværende kap. 5 
godkendelse (2001-

2002 tal)
Indvejede råvarer til produktion
Flydende mælkebaserede råvarer Målt ton 123.231 106.000

Øvrige ingredienser Målt ton 9.529 8.946

Vand
Ekstern forsyning Målt m³ 335.160 223.000
I ALT m³ 335.160 223.000

Kemikalier
Rengøringsmidler Målt ton 616 340
Øvrige kemikalier Målt ton 130 88
I ALT ton 746 428

Energi
Fjernvarme Målt MWh 653 ?
Elektricitet Målt MWh 12.860 ?
Naturgas Målt MWh 38.865 26.136
Gasolie Målt MWh 0 kun ved leveringssvigt
I ALT MWh 52.378 26.136
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I forbindelse med valg af rengøringsmidler og desinfektionsmidler 
foretages en vurdering af indholdsstofferne jf. Arla’s vurdering af de 
nævnte produktgrupper.  

Af hensyn til økonomi og specielt hygiejnekrav vil det ikke altid være 
muligt at vælge det mest miljøvenlige kemikalie, men dette tilstræbes i 
størst muligt omfang. 

Hvor det er relevant, ved oplag og i produktionen, forefindes opdaterede 
arbejdsbrugsanvisninger. 

17) Systematisk beskrivelse 
af virksomhedens 
procesforløb, herunder 
materialestrømme, 
energiforbrug og – 
anvendelse, beskrivelse 
af de væsentligste 

Procesforløb fremgår af vedlagte HACCP flow chart, bilag 3 
 

Der bruges naturgas til opvarmning af vand, der hovedsageligt anvendes 
til rengøring og til varmebehandling af mælk.  

Derudover anvendes energi til køling af såvel flydende mælkeprodukter 
som færdigvarer. 

OUTPUT Metode Enhed 2010

nuværende kap. 
5 godkendelse 
(2001-2002 tal)

Færdigvarer
Mælk (Konsummælk, juice mm.) Målt ton 104401 78500
I ALT ton 104.401 78.500

Øvrige udvejede produkter
Ubehandlede produkter Målt ton 27.463 1.000
Øvrige (skummetmælk, fløde, valle, 
fodermælk, mm) Målt ton 11.168 18.000
I ALT ton 38.631 19.000

Spildevand til kommunalt renseanlæg Målt m³ 301.022 kap. 4
   COD, udledt Målt ton 453 kap. 4
   Kvælstof, udledt Målt ton 16 kap. 4
   Fosfor, udledt Målt ton N/A -

Affald (excl. farligt affald)
Genanvendelse Målt ton 245 80
Forbrænding Målt ton 532 860
Deponering Målt ton 0 6
Biogas (restmælk) Målt ton 6.438 8.500
I ALT ton 7.215 9.446

Farligt affald
Genanvendelse Målt ton 2,05 -
Forbrænding Målt ton 0,84 -
Deponering Målt ton 0,03 8,0
I ALT ton 2,91 8,0

Emissioner til luft
CO2 Beregnet ton 7.967 5.354

NOX Beregnet ton 4,28 9,41

SO2 Beregnet ton 0,039 0,028

Røggasmængde Beregnet 1000 m³ 38.865
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luftforurenings- og 
spildevandsgenererende 
processer / aktiviteter 
samt affaldsproduktion. 
De enkelte 
forureningskilder angives 
på tegningsmateriale 

Spildevand opstår primært ved rengøringsprocesser.  

Den væsentligste luftemission i form af NOx og CO2 kommer fra 
kedelanlæg og transport. Af øvrige væsentlige luftemissioner er ekstern 
støj fra faste kilder og transporter. 

Affald opstår primært i relation til blande, tappe-og pakkeprocesser. 

18) Oplysninger om 
energianlæg 
(brændselstyper og 
maksimal indfyret effekt) 

Der anvendes naturgas med fyringsolie som back up.  

(Vi er afbrydelighedskunde hos forsyningsselskabet) 

Vi har to Danstoker dampkedler, Weishaupt WKGL 70/1 brændere, med 
maksimal indfyringseffekt på 7995 kW. 

Seneste prøvningsrapport med accrediteret måling på emmision er fra 
marts 2011 hvor grænseværdierne er overholdt. 

19) Oplysninger om mulige 
driftsforstyrrelser eller 
uheld, der kan medføre 
væsentlig forøget 
forurening i forhold til 
normal drift 

Der kan opstå driftsforstyrrelser som følge af eksempelvis nedbrud af 
procesudstyr eller strømsvigt. I relation til en sådan driftsforstyrrelse vil 
den væsentligste miljøpåvirkning være udslip af mælkeprodukter eller 
rengøringsmidler til udligningstank. 

Som følge af ammoniakfyldning på køle- og isvandsanlæg er der risiko 
for ammoniakudslip. Risikoen anses for særdeles ringe. 

20) Oplysninger om særlige 
forhold i forbindelse med 
opstart/nedlukning af 
anlæg 

./. 

G Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
21) Redegørelse for den 

valgte teknologi og andre 
teknikker med henblik på 
at forebygge, og hvis 
dette ikke er muligt, at 
begrænse forureningen 
fra virksomheden, 
herunder begrundelse for 
hvorfor dette anses for 
den bedste tilgængelige 
teknik. 
Redegørelsen skal 
indeholde oplysninger 
om mulighederne for 
o at effektivisere 

råvareforbruget 
o at substituere særligt 

skadelige eller 
betænkelige stoffer 
med mindre skadelige 
eller betænkelige 
stoffer, 

Mejeriet har et miljøledelsessystem der opfylder kravene i ISO 14001. 
Desuden er mejeriet medlem af Miljønetværk Syd hvor der udarbejdes 
Miljøredegørelse. 
Der arbejdes systematisk med miljøforbedringer. Dels ved definerede 
forbedringsmål og dels ved minimering af risiko for driftsforstyrrelser, 
der kan have indflydelse på udslip fra mejeriet. 
 

Generelt foretages der løbende optimering af såvel produktions- som 
rengøringsprocesser. Arla Foods har en central indkøbsaftale vedr. 
rengøringsmidler. Et led i aftalen er at leverandøren har forpligtet sig til 
at medvirke til optimering af rengøringsprocesserne.  
Dette medfører ligeledes mindre spildevandsmængde.  

For affald, har Arla Foods en tilsvarende aftale med en leverandør, som 
skal være behjælpelig med at belyse muligheder for genanvendelse af 
forskellige affaldsfraktioner. 

Endvidere henvises til bilag BAT checkliste. 
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o at optimere 
produktionsprocesserne 

o at undgå 
affaldsfrembringelse og 
hvis dette ikke kan lade 
sig gøre, om 
mulighederne for 
genanvendelse og 
recirkulation og 

o at anvende bedste 
tilgængelige 
renseteknik 

Redegørelsen skal tillige 
belyse de energimæssige 
konsekvenser ved den 
valgte teknologi, 
herunder om der er valgt 
den meste energieffektive 
teknologi 
Desuden skal 
redegørelsen indeholde er  
resumé af de væsentligste 
af de eventuelle 
alternativer, som ansøger 
har undersøgt 

H Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 Luftforurening 
22) For hvert enkelt stof eller 

stofklasse angives 
massestrømmen for hele 
virksomheden og 
emissionskoncentrationen 
fra hvert afkast, som er 
nævnt under punkt 15. 
Det angives endvidere 
emissioner af lugt og 
mikroorganismer. For de 
enkelte afkast angives 
luftmængde og 
temperatur. 
Stofklasser, massestrøm 
og emission angives som 
anført i Miljøstyrelsens  
gældende vejl. om 
begrænsning af lugt- og 
luftforurening fra 
virksomheden. 
For mikroorganismer 
oplyses det systematiske 
navn, generel biologi og 

Der er luftemission fra naturgasfyrede kedelanlæg. 

Derudover er der alene tale om almindelig vanddamp fra luftafkast i 
forbindelse med ventilationsanlæg. Der er ikke observeret støv eller 
lugtproblemer fra ventilation. 
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økologi, herunder 
eventuel patogenicitet, 
samt muligheder for 
overlevelse/påvirkning af 
det ydre miljø. 
Koncentrationen af 
mikroorganismer i 
emissionen angives. 
Beskrivelse af de valgte 
rensningsmetoder og 
rensningsgraden for de 
enkelte tilførte stoffer og 
mikroorganismer  

23) Oplysninger om 
virksomhedens 
emissioner fra diffuse 
kilder 

./. 

24) Oplysninger om 
afvigende emissioner i 
forbindelse med 
opstart/nedlukning af 
anlæg 

./. 

25) Beregning af afkasthøjder 
for hvert enkelt afkast 
med de 
beregningsmetoder, der 
er angivet i 
miljøstyrelsens gældende 
vejl. om begrænsning af 
lugt- og luftforurening fra 
virksomheder 

Se bemærkning under punkt 22. 

 Støj 
30) Beskrivelse af støj- og 

vibrationskilder, herunder 
intern kørsel og transport 
samt udendørs arbejde og 
materialehåndtering jf. 
punkt 15 

Der henvises til pkt. 22 vedrørende støjrapport. 

31) Beskrivelse af de 
planlagte støj- og 
vibrationsdæmpende 
foranstaltninger for de 
enkelte støj- eller 
vibrationsfremkaldende 
anlæg, maskiner og 
køretøjer til intern  
transport og for 
virksomheden som 

Der henvises til pkt. 22 vedrørende støjrapport. 
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helhed 

32) Beregning af det samlede 
støjniveau i de mest 
støjbelastede punkter i 
naboområderne udført 
som ”miljømåling – 
ekstern støj” efter 
Miljøstyrelsens gældende 
vejl. om støj 

Der henvises til pkt. 22 vedrørende støjrapport. 

 Affald 
33 Oplysninger om 

sammensætning og årlig 
mængde af 
virksomhedens affald, 
herunder farligt affald. 
For farligt affald angives 
EAK-koderne 

Se oplysninger under punkt 16. 
Farligt affald stammer hovedsageligt fra brugte maskinolier, 
laboratorieaffald i form af gerberaffald og petriskåle. 
 
 

34) Oplysninger om, hvordan 
affaldet håndteres på 
virksomheden og om 
mængden af affald og 
restprodukter, som 
oplagres på 
virksomheden 

Affaldet håndteres og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler, 
herunder bekendtgørelse om affald og Esbjerg Kommunes 
affaldsregulativer. 

35)  Angivelse af, hvor store 
affaldsmængder der går 
til henholdsvis 
nyttiggørelse og 
bortskaffelse 

Se affaldsfordeling under punkt 16. Farligt affald er delt op i 
genanvendelse, forbrænding og deponi. 
Til nyttiggørelse går mængden af genanvendeligt affald og 
forbrændingsegnet affald da modtageren er L90 forbrændingsanlæg i 
Esbjerg.  

 Jord og grundvand 
36) Beskrivelse af de 

foranstaltninger, der er 
truffet til beskyttelse af 
jord og grundvand i 
forbindelse med 
henholdsvis håndtering 
og transport af 
forurenende stoffer, 
oplagspladser for fast og 
flydende affald, samt 
nedgravede rør, tanke og 
beholdere 

Alle aktiviteter foregår på befæstigede arealer.  
Tømning af olieudskiller og sandfang sker regelmæssigt. 

Kemikaliebygning med special kloakering. Kemikalietanke placeret i 
”beton sump”.  

Opkant ved foder/-biogastanke i tilfælde af overløb. 

Farverkoder på regnvands –og spildevandskloakker. Nødstop ved 
regnvandsledning til kvaglund bæk, desuden pH registrering der leder 
afvigende pH i regnvand, over i spildevandet. 

Affald håndteres og opbevares efter de til enhver tid gældende regler. 

I Forslag til egenkontrol 
37) Virksomhedens forslag til 

vilkår og 
egenkontrolvilkår for 
virksomhedens drift, 

Røggas 
Som angivet i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder bilag 
5 afsnit  2. 
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herunder vedr. 
risikoforholdene 
Egenkontrolvilkår bør 
indeholde: 
o forslag til 

kontrolmålinger, 
herunder 
prøvetagningssteder 

o forslag til rutiner for 
vedligeholdelse og 
kontrol af 
renseforanstaltninger 

o forslag til metoder til 
identifikation og 
overvågning af de 
aktuelle 
mikroorganismer i 
produktionen og i 
omgivelserne 

o forslag til overvågning 
af parametre, der har 
sikkerhedsmæssig 
betydning 

 
Hvis virksomheden har et 
ledelsessystem opfordres 
til at koordinere forslag 
til egenkontrolvilkår med 
ledelsessystemets rutiner 

Støj, støv og lugt 
Da der ikke er klager eller gener i forbindelse med støj, støv eller lugt fra 
mejeriets aktiviteter, vil disse ikke indgå i en egentlig egenkontrol.  

Jf. ISO 14001 vil evt. klager blive registreret og evt. nødvendige 
korrigerende handlinger vil blive iværksat og dokumenteret. 

Tankanlæg til dieselolie, ammoniakanlæg og andre trykbærende anlæg 
Der findes ingen tankanlæg, øvrige anlæg kontrolleres jf. den til enhver 
tid gældende lovgivning. 

Driftsuheld af miljømæssig betydning 
Driftsforhold af miljømæssig betydning vil blive registreret som en 
afvigelse og evt. nødvendige korrigerende handlinger iværksættes og 
dokumenteres. 

Øvrig egenkontrol og registreringer 
Der føres ikke særskilte registreringer af driftstider, forbrugte mængder 
råvarer etc. Disse oplysninger vil fremgå af registreringer, der til enhver 
tid er knyttet til produktionen ex. i form af registreringer af indvejning, 
produceret mængde etc. 

Forbrugsmængder etc. vil fremgå af grønt regnskab eller andre 
opgørelser. Affaldsmængder vil blive registreret og dokumenteret jf. de 
til enhver tid gældende regler.  

J Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
38) Oplysninger om særlige 

emissioner ved de under 
punkt 19 nævnte 
driftsforstyrrelser eller 
uheld 

Den mest sandsynlige emission i forbindelse med uheld eller 
driftsforstyrrelse er udledning af mælkebaserede produkter eller 
rengøringsmidler til spildevandskloak (ledes til Esbjerg rensningsanlæg 
vest). 

39) Beskrivelse af de 
foranstaltninger, der er 
truffet for at imødegå 
driftsforstyrrelser og 
uheld 

Mejeridrift 
Se under punkt 36.  
Driftsforhold som følge af nedbrud af procesanlæg forebygges primært 
gennem forebyggende vedligehold herunder afprøvning af alarmer (se 
også punkt 40). 
 

Silotanke er forsynet med niveautransmittere, som anvendes til 
definering af fylde-setpunkt. Det betyder, at der under indvejning kun 
kan fyldes til dette punkt, herefter fyldes ind i forvalgt tank. 
  

Centralt placeret CIP anlæg er forsynet med ledningsevnemålere hvor 
formålet er at sikre at mindst mulig produkt udledes i kloak.  

Kemikaliemængder begrænses mest muligt ved forbrugsstederne. 
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Kloaksystem 
Det er i videst muligt omfang udformet således, at ved udendørs arealer, 
hvor der er risiko for mælkespild f.eks ved ind- og udvejning af 
mælkeråvare, er kloakkerne tilsluttet systemet for processpildevand.  

Kloakker for overfladevand er tilsluttet det kommunale regnvandssystem. 
Skulle der på disse arealer ske spild, kan udløb til det kommunale system 
spærres. 

Kloak ved indvejning er tilsluttet sandfang og fedtudskiller. Teknisk 
bygning er tilsluttet olieudskiller. 

Autoværksted- og vaskehal 
Ikke aktuelt. 

40) Beskrivelse af de 
foranstaltninger, der er 
truffet for at begrænse 
virkningerne på 
mennesker og miljø af de 
under punkt 19 nævnte 
driftsforstyrrelser eller 
uheld 

Ved nedbrud og/eller fejl på procesanlæg eller strømsvigt udefra træder 
mejeriets beredskabsplan i kraft. Denne beredskabsplan er en del af 
mejeriets instruktioner og afprøves i henhold til interne retningslinier. 

Beredskabsplanen er beregnet til at håndtere uheld med væsentlige 
mængder spild af mælk/fløde eller rengøringsmidler til såvel spildevand 
som regnvand. Den beskriver, hvilke aktioner der skal igangsættes.  

Personalet følger de instrukser, der er knyttet til de forskellige typer 
alarmer. Alarmering sker internt til arbejdsleder / -vagttelefon.  
 

K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
41) Oplysninger om, hvilke 

foranstaltninger 
ansøgeren agter at træffe 
for at forebygge 
forurening i forbindelse 
med virksomhedens 
ophør 

I tilfælde af ophør af mejeriet vil Arla Foods i henhold til aftale med 
relevante myndigheder udarbejde en plan for eventuelle nødvendige 
foranstaltninger for at forebygge forurening. 

L Ikke-teknisk resumé 
42 Oplysningerne i 

ansøgningen skal 
sammenfattes i et ikke-
teknisk resumé 

Nærværende miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet efter anmodning fra 
Miljøcenter Odense i forbindelse med revurdering af gældende 
miljøgodkendelse. Der er således ikke ansøgt om nye eller ændrede 
forhold. 

 Ansøgning udarbejdet 
  Nærværende beskrivelse er udarbejdet af Mai-Britt Mørkøre og Lis 

Kristensen, Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, oktober 2011 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000, 
samt temakort 
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Bilag C: Støjrapport 
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Bilag D: Oversigt over Natura 2000 områder 
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Bilag E: Oversigt over revurdering af vilkår 
  
Miljøgodkendelse af 25. februar 2002  
 
Vilkår 
nr. 

Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
1   X Da Miljøstyrelsen ikke kan håndhæve 

ansøgningsmaterialet, har Miljøstyrelsen valgt 
at dette vilkår ikke er relevant. 

støj 
2  E1  Vilkåret er ændret, så det er mere tidssvarende 
3  E2  Der er lavet sproglige ændringer i vilkåret 
4   X Der er tale om gamle vilkår for en overstået 

støjreduktion. 
5   X Der er tale om gamle vilkår for en overstået 

støjreduktion. 
luft 
6    vilkåret er slettet 
7  C1 og C2  Der er lavet sproglige ændringer i vilkåret 
8   X Vilkåret er ikke længere relevant, da der er 

gamle tidsfrister i vilkåret. 
9  C3  Der er lavet sproglige ændringer i vilkåret 
Lugt 
10   X Dette vilkår er overflødigt, da der er præcise 

grænser for hvor meget virksomheden må lugte. 
11  D2  Der er lavet sproglige ændringer i vilkåret 
12 D1   Vilkåret er overført uændret 
13  D2  Der er lavet sproglige ændringer i vilkåret 
Affald 
14 B6   Vilkåret er overført uændret 
15   X Vilkåret ikke relevant, da der er stillet vilkår for 

lugtgrænserne 
16  B7  Der er lavet sproglige ændringer i vilkåret 
17   X Slettet på grund af udløbet tidsfrist 
Jord og grundvand 
18  B7  Der er lavet sproglige ændringer i vilkåret 
19   X Vilkåret er slettet 
20   X Der fyres ikke længere med olie, så vilkåret er 

ikke relevant mere 
21   X Dette er gennemført 
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Nye vilkår som følge af revurdering:   
Generelle forhold 
A1:  Virksomheden skal holde tilsynsmyndigheden orienteret om, 

hvem der er ansvarlig for, at denne godkendelses vilkår er 
overholdt. 

 
A2  Tilsynsmyndigheden om ændringer i driftsforhold 
 
Indretning og drift 
B1:  Produktionen må foregå 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage. 
 
B2: Der er stillet vilkår om, at produktionsmængden som ligger til 

grunde for støjrapporten skal overholdes, og er det ikke muligt skal 
tilsynsmyndigheden orienteres. 

 
B3: oplag samt håndtering af oplag (fx råvarer, hjælpestoffer, 

færdigvarer og affaldsprodukter) må ikke give anledning til 
forurening af arealer og omgivelser.  

 
B5: Vilkåret er stillet for at beskytte grundvandet mod forurening. 
 
B7: Vilkåret er stillet for at beskytte overfladevandet mod forurening. 
 
B8: Vilkåret beskriver hvordan belægningen skal være hvor der tankes 

kemikalier. 
 
Affald 
 
F1: Vilkår ommaksimal oplagsmængder af afflad. 
 
Jord og grundvand 
 
G1: Olieudskiller og sandfang skal være tilmeldt en tømningsordning. 
 
G2: Nedgravede olieudskillere/sandfang/opsamlingsbrønde på 

spildevandssystemet/rørledninger/spildevandsledninger, skal til 
enhver tid være tætte, så der ikke sker udsivning.  

 
G3: Vilkår om tæthedskontrol 
 
G4: For beskyttelse af grundvanden skal der være en vedligeholdelses-

plan for det underjordiske kloaksystem. 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
H1: Vilkår om hvordan tilsynsmyndigheden skal orienteres i forbindelse 

med driftsuheld og væsentlige driftsforstyrrelser  
 
H2: Vilkår om hvad beredskabsplanen som minimum skal indeholde.
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Indberetning/rapportering 
 

 
I1: Vilkår om årsrapport. 
 
I2: Vilkår om indberetning af vilkårsovertrædelser. 
 
Ophør   
J1: Ophørsvilkår 
 
J2: Virksomheden skal senest fire uger efter helt eller delvist driftsophør 

anmelde dette til tilsynsmyndigheden med et oplæg til. 
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Bilag F: Lovgrundlag - Referenceliste 
 Love 
 Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 

2006. 
 Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007. 

Bekendtgørelser 
 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 

(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med 
senere ændringer 

 Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 
af 15. december 2010 

 Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 224 af 7. 
marts 2011 

 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 

 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger, nr. 900 af 17. 
august 2011 

 Spildevandsbekendtgørelsen, nr. 1448 af 11. december 2007 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
 Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 

(luftvejledningen) 
 Nr. 2/2002 om B-værdivejledningen 
 Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra 

virksomheder. 
 Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
 Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
 Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
 Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
 Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 

Orienteringer fra Miljøstyrelsen 
 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT ved 

vurdering af miljøgodkendelser. 
Materialer 
 BREF-dokument: Best available Techniques in the food, drink and 

milk industries, august 2006. 
 BREF-dokument Best available Techniques on Emissions from 

Storage, July 2006 
Andet materiale 
 Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, 

DS 455, 1985 med ændringer af 13. oktober 1990. 
 Dansk Standard DS 2399 
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Bilag G: Liste over sagens akter 

MST- 1271-00166 
Nr.  Emne Dato 
1 Forslag til tidsplan 21.06.2011 
2 Annonce foroffentlighed 12.09.2011 
3 Anmodning om udsættelse for fremsendelse af 

materiale 
07.10.2011 

4 Accept af udsættelse 10.10.2011 
6 Bilag 17.10.2011 
7 Kloakplan 28.10.2011 
8 Forslag til ny tidsplan 3.11.2011 
5 Annonce om opstart revurdering 3.11.2011 
9 Information om forsinket støjrapport 2.12.2011 
10 Mail om endnu en forsinkelse af støjrapporten 30.12.2011 
11 Accept af forsinkelse af støjrapporten 05.01.2012 
12 Støjrapporten 25.01.2012 
13 Kvittering for modtagelse 02.02.2012 
14 Anmodning om handlingsplan for nedsættelse af 

støjen 
16.04.2012 

16 Handlingsplan 26.04.2012 
15 Ny tidsplan 23.05.2012 
18 Høring af Esbjerg Kommune 02.10.2012 
17 Høringssvar fra Esbjerg Kommune 15.10.2012 
22 Fremsendelse af udkast 29.10.2012 
20 Udsættelse af kommentering 15.11.2012 
21 Accept af udsættelse 16.11.2012 
19 Bemærkninger til udkast fra Arla 03.12.2012 
23 Mail omkring olieudskiller 14.01.2013 
24 Tilbagemelding omkring olieudskiller 15.01.2013 
25 2. udkast til revurdering 21.01.2013 
26 Arlas bemærkninger til 2. udkast 01.02.2013 
27 MST´s svar til bemærkningerne 04.02.2013 
28 Redigeret Miljøteknisk beskrivelse 05.02.2013 
29 Revurdering af miljøgodkendelsen 12.02.2013 
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