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Miljøteknisk beskrivelse af ny naturgasfyrede kedel, Arla Foods Taulov Mejeri, 

Danbovej 2, Fredericia 

A Oplysninger om ansøger og ejerforhold  

1)  Ansøgerens navn, adresse og tele-

fonnummer 

Arla Foods amba, Sønderhøj 14 8260 Viby J,  

telefon nr. 8938 1000. 

2) Virksomhedens navn, adresse, 

matrikelnummer og CVR- og P- 

nummer 

Arla Foods, Danbovej 2, Taulov, 7000 Fredericia ,  

matrikelnr. 11 A  

CVR nr. 25313763  

P. nr. 1.007.806.937. 

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 kon-

taktperson: Navn, adresse og tele-

fonnummer 

Lone Tolstrup, Taulov mejeri, Danbovej 2, Taulov, 7000 Frede-

ricia, telefonnr. 7622 3400 / lotol@arlafoods.com. 

I forbindelse med nærværende ansøgning dog Birgitte Koch, 

Sønderhøj 14, 8260 Viby J, telefonnr. 5138 5004 / bi-

ko@arlafoods.com 

B Oplysninger om virksomhedens art 

5) Virksomhedens listebetegnelse jf. 

bilag 1 og 2 i bek. om godkendel-

se af listevirksomheder, for virk-

somhedens hoved-aktivitet og 

eventuelle biaktiviteter 

6.4 c) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. fly-

dende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er 

på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (s) 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte 

projekt. Angivelse af om der er 

tale om nyanlæg eller om drifts-

mæssige udvidelser/ændringer af 

bestående virksomhed.  

Ved eftersyn af kedel 1, er det konstateret at dens tilstande er 

ringere end forventet. Det er derfor vurderet, at det vil være 

en bedre løsning at udskifte kedlen end blot at ombygge den. 

Dette betyder at vores hedtvandskedel med en brænder på 

8,4 MW (kedel 1 ) udskiftes. Den nye Low nox kedel vil blive 

sat op, så denne kan køre i samdrift med den anden kedel. 

Den nye kedel med brænder har en brændeydelse på 10MW.  

Anlægget vil naturligvis blive købt og justeret, således de gæl-

dende vilkår overholdes 

Den nye kedel forventes at blive taget i bruge i uge 13 

7)  Vurdering af, om virksomheden er 

omfattet af Miljøministeriets be-

kendtgørelse om kontrol med risi-

ko for større uheld med farlige 

stoffer 

Virksomheden er ikke omfattet af Miljøministeriets risikobe-

kendtgørelse og vil heller ikke være det efter den beskrevne 

ændring.   

8) Hvis det ansøgte projekt er mid-

lertidigt, skal det forventede op-

hørstidspunkt oplyses 

Ikke relevant 
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C Oplysninger om etablering 

9) Oplysning om, hvorvidt det an-

søgt kræver bygningsmæssige 

udvidelser/ændringer 

Det ansøgte kræver ingen bygningsmæssige ændringer. 

10) Forventede tidspunkter for start 

og afslutning af bygge- og an-

lægsarbejder og for start af virk-

somhedens drift. Hvis ansøgnin-

gen 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 

./. 

12) Redegørelse for virksomhedens 

lokaliseringsovervejelser 

./. 

13) Virksomhedens daglige driftstid ./. 

14) Oplysninger om til- og frakørsels-

forhold samt en vurdering af støj-

belastning i forbindelse hermed. 

./. 

E  Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt 

F og H , skal ledsages af tegnin-

ger, der – i det omfang det er re-

levant – Sviser følgende: 

a) placering af alle bygninger og 

andre dele af virksomheden 

på ejendommen 

b) produktions- og lagerlokalers 

placering og indretning, her-

under placering af produkti-

onsanlæg mv. Hvis der fore-

tages arbejder udendørs, an-

gives placeringen af dette 

c) placering af skorstene og an-

dre luftafkast 

d) placering af støj- og vibrati-

onskilder 

e) virksomhedens afløbsforhold, 

herunder kloakker, sandfang, 

olieudskiller, brønde, tilslut-

ningssteder til offentlig kloak 

og befæstigede arealer 

f) placering af oplag af råvarer, 

hjælpestoffer og affald, her-

Ikke vedlagt da ny kedel ikke ændre forholdene 
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under overjordiske såvel som 

nedgravede tanke og behol-

dere samt rørføring 

g) interne transportveje 

Tegningerne skal forsynes med 

målestok og nordpil 

F Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Oplysninger om produktionskapa-

citet samt art og forbrug af råva-

rer, energi, vand og hjælpestoffer, 

herunder mikroorganismer 

Naturgasforbruget ændres ikke ved udskiftning af kedel. 

 

17) Systematisk beskrivelse af virk-

somhedens procesforløb, herun-

der materialestrømme, energifor-

brug og – anvendelse, beskrivelse 

af de væsentligste luftforure-

nings- og spildevandsgenererende 

processer / aktiviteter samt af-

faldsproduktion. De enkelte foru-

reningskilder angives på teg-

ningsmateriale 

Processerne er de samme som i den gældende miljøgodken-

delse for virksomheden og er derfor ikke nærmere beskrevet. 

 

18)  Oplysninger om energianlæg 

(brændselstyper og maksimal ind-

fyret effekt) 

Nuværende hedtvandskedel med en brænder på 8,4 MW (ke-

del 1 ) udskiftes. Den nye Low nox kedel vil blive sat op, så 

denne kan køre i samdrift med den anden kedel. Den nye ke-

del med brænder har en brændeydelse på 10MW.  

Der vil fortsat blive anvendt naturgas. 

19) Oplysninger om mulige driftsfor-

styrrelser eller uheld, der kan 

medføre væsentlig forøget foru-

rening i forhold til normal drift 

Ændres ikke I forhold til de eksiterende forhold 

20) Oplysninger om særlige forhold i 

forbindelse med op-

start/nedlukning af anlæg 

/. 

G Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 

21) Redegørelse for den valgte tekno-

logi og andre teknikker med hen-

blik på at forebygge, og hvis dette 

ikke er muligt, at begrænse foru-

reningen fra virksomheden, her-

under begrundelse for hvorfor 

dette anses for den bedste til-

gængelige teknik 

 

Redegørelsen skal indeholde op-

lysninger om mulighederne for 

o at effektivisere råvareforbruget 

o at substituere særligt skadelige 

eller betænkelige stoffer med 

Miljøledelse  

Taulov har implementeret miljøledelsessystem der opfylder 

kravene i ISO 14001.  

Energieffektivisering 

Taulov har fået foretaget energikortlægning ved brug af pinch 

metodikkerne. Taulov har gennem de senere år arbejdet med 

energioptimering af produktionen. 

Naturgasforbruger stiger i takt med den større produktion. 

Men den nye kedel er mere effektiv. ca. 3,1 %, end hvis vi var 

blevet ved med at køre med den gamle.  

Varmegenvinding :  Der er en større mængde energi der kun-

ne genindvindes, men temperaturen er ikke høj nok til at det 

kan opvarme varmtvand retur, som har en temp. på ca. 85 

grader. For at kunne gøre brug af genindvunden varme fra 
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mindre skadelige eller betænke-

lige stoffer, 

o at optimere produktionsproces-

serne 

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 energi-

effektive teknologi 

Desuden skal redegørelsen inde-

holde er  resumé af de væsentlig-

ste af de eventuelle alternativer, 

som ansøger har undersøgt 

f.eks køleanlæg, til rum opvarmning, skal der etableres nyt 

rørsystem. Men omkostningen hertil vil umiddelbart ikke være 

rentabelt.  

Energispare tiltag : Ny energi besparende varmtvands kedel 

vil reducere naturgasforbruget med ca. 3,1 %   

Vandreducering: 

Der arbejdes med minimering af vandforbrug på hele virk-

somheden, eksempelvis har Taulov et samarbejde med Ecolab 

og kører projektet ”Ecolab Task Force”, som går ud på optime-

ring af såvel rengøringsmidler og vandforbrug under CIP. 

Kemikalieforbrug: 

Der arbejdes med substitution af farlige kemikalier ligesom 

der er foretaget risikovurdering af kemilageret i henhold til 

Arla’s retningslinier GCO Kemi. 

Det kan nævnes at Arla Foods har en central indkøbsaftale 

vedr. rengøringsmidler, et led i aftalen er netop, at leverandø-

ren har forpligtet sig til at medvirke til en optimering af rengø-

ringsprocesserne.  

Når det gælder affald er der en tilsvarende aftale med en leve-

randør, som skal være behjælpelig med at belyse muligheder 

for genanvendelse af forskellige affaldsfraktioner. 

Generelt foretages der løbende optimering af såvel produkti-

ons- som rengøringsprocesser.  

H Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

 Luftforurening 

22) For hvert enkelt stof eller stofklas-

se angives massestrømmen for 

hele virksomheden og emissions-

koncentrationen fra hvert afkast, 

som er nævnt under punkt 15. Det 

angives endvidere emissioner af 

lugt og mikroorganismer. For de 

enkelte afkast angives luftmæng-

de og temperatur 

Stofklasser, massestrøm og emis-

sion angives som anført i Miljø-

styrelsens  gældende vejl. om be-

grænsning af lugt- og luftforure-

ning fra virksomheden 

For mikroorganismer oplyses det 

systematiske navn, generel biolo-

gi og økologi, herunder eventuel 

patogenicitet, samt muligheder 

for overlevelse/påvirkning af det 

ydre miljø. Koncentrationen af 

mikroorganismer i emissionen 

angives 

Beskrivelse af de valgte rens-

ningsmetoder og rensningsgraden 

Ændres ikke i forhold til gældende miljøgodkendelse. 

Afkast fra Kedel 1  

Afkast nr. K07 

Minimum afkasthøjde (meter) 22 

Max luftmængde  (Nm³/time) 13.200 

  

Brænderydelsen på den nye kedel er 10 MW og den indfyret 

effekt er 11 MW.   
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for de enkelte tilførte stoffer og 

mikroorganismer  

23) Oplysninger om virksomhedens 

emissioner fra diffuse kilder 

Ændres ikke ved udskiftning af kedel 

24) Oplysninger om afvigende emissi-

oner i forbindelse med op-

start/nedlukning af anlæg 

Ændres ikke ved udskiftning af kedel 

25) Beregning af afkasthøjder for 

hvert enkelt afkast med de bereg-

ningsmetoder, der er angivet i 

miljøstyrelsens gældende vejl. om 

begrænsning af lugt- og luftforu-

rening fra virksomheder 

./. 

 Spildevand 

26) Hvis der søges om tilladelse til at 

aflede spildevand, skal virksom-

heden udarbejde en spildevands-

teknisk beskrivelse. Beskrivelsen 

skal indeholde følgende; 

o oplysninger m spildevandets 

oprindelse, herunder om der er 

tale om produktionsspildevand, 

overfladevand, husspildevand 

og kølevand 

o for hver spildevandstype oply-

ses om mængde, sammensæt-

ning og afløbssteder for det 

spildevand som virksomheden 

ønsker at aflede, herunder op-

lysninger om temp., pH og kon-

centrationer af forurenende 

stoffer, samt oplysninger om 

mikroorganismer 

o maksimale mængder af spilde-

vand pr. døgn og pr. år samt 

variationen i afledning over 

døgn, uge, måned eller år 

o oplysning om størrelse af på 

sandfang og olieudskillere 

o en beskrivelse af de valgte ren-

semetoder og rensningsgraden 

for de enkelte tilførte stoffer og 

mikroorganismer 

Ændres ikke ved udskiftning af kedel  

 

  

  
 

 

 

 

27) o Oplysninger om, hvorvidt spil-

devandet skal afledes til kloak 

eller udledes direkte til recipient 

eller andet .  

./. 

28) Hvis der søges om tilladelse til 

tilslutning til spildevandsforsy-

./. 
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ningsselskabets spildevandsan-

læg, skal virksomheden supple-

re basisoplysningerne i henhold 

til den til enhver tid gældende 

spildevandsbekendtgørelse og 

vejledning om tilslutning af in-

dustrispildevand til offentligt 

spildevandsanlæg. 

o Kommunen udarbejder tilslut-

ningstilladelsen, jf. miljøbeskyt-

telseslovens § 28. 

29) Hvis der søges om tilladelse til 

direkte udledning til vandløb, søer 

eller havet, kan miljømyndighe-

den kræve yderligere oplysninger, 

jf. den til enhver tid gældende 

bekendtgørelse om miljøkvalitets-

krav for vandområder og krav til 

udledning af forurenende stoffer 

til vandløb, søer eller havet samt 

spildevandsbekendtgørelse. 

./. 

30) Hvis virksomheden ønsker at ud-

lede 22 tons kvælstof eller 7,5 

tons fosfor pr. år eller derover til 

vandløb, søer eller havet, skal an-

søgningen tillige ledsages af de 

oplysninger, der fremgår af den til 

enhver tid gældende spildevands-

bekendtgørelse. 

./. 

 Støj 

31) Beskrivelse af støj- og vibrations-

kilder (inkl. lavfrekvent støj og 

infralyd), herunder intern kørsel 

og transport samt udendørs ar-

bejde og materialehåndtering, jf. 

punkt 15. 

Ved køb af den nye kedel stilles krav til ekstern støj, således 

det sikres, at gældende grænseværdier fortsat kan overholdes. 

32) Beskrivelse af de planlagte støj- 

og vibrationsdæmpende foran-

staltninger for de enkelte støj- 

eller vibrationsfremkaldende an-

læg, maskiner og køretøjer til in-

tern  transport og for virksomhe-

den som helhed 

./. 

33) Beregning af det samlede støjni-

veau i de mest støjbelastede 

punkter i naboområderne udført 

som ”miljømåling – ekstern støj” 

efter Miljøstyrelsens gældende 

vejl. om støj 

./. 
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 Affald 

34) Oplysninger om sammensætning 

og årlig mængde af virksomhe-

dens affald, herunder farligt af-

fald. For farligt affald angives 

EAK-koderne 

Ændres ikke ved udskiftning af kedel 

 

 

35) Oplysninger om, hvordan affaldet 

håndteres og opbevares på virk-

somheden (herunder affald der 

indgår i virksomhedens produkti-

on) og om mængden af affald og 

restprodukter, som oplagres på 

virksomheden. 

./. 

 

36)  Angivelse af, hvor store affalds-

mængder der går til henholdsvis 

nyttiggørelse og bortskaffelse 

./. 

 

H Jord og grundvand 

37) Beskrivelse af de foranstaltninger, 

der er truffet til beskyttelse af jord 

og grundvand i forbindelse med 

henholdsvis håndtering og trans-

port af forurenende stoffer, op-

lagspladser for fast og lydende 

affald, samt nedgravede rør, tan-

ke og beholdere 

Er beskrevet i eksisterende beredskabsplan indsendt i forbin-

delse med revurdering af miljøgodkendelsen 

38) Redegørelse for om virksomheden 

er omfattet af kravet om udarbej-

delse af basistilstandsrapport, jf. 

bekendtgørelsens § 15 og den til 

enhver tid gældende vejledning 

om basistilstandsrapport og op-

hørsforanstaltninger. 

Findes ikke relevant i denne sammenhæng 

I Forslag til egenkontrol 

39) Virksomhedens forslag til vilkår 

og egenkontrolvilkår for virksom-

hedens drift, herunder vedr. risi-

koforholdene 

Egenkontrolvilkår bør indeholde: 

o forslag til kontrolmålinger, her-

under prøvetagningssteder 

samt moniteringsprogram for 

jord og grundvand 

o forslag til rutiner for vedlige-

holdelse og kontrol af rensefor-

anstaltninger 

o forslag til metoder til identifika-

tion og overvågning af de aktu-

elle mikroorganismer i produk-

tionen og i omgivelserne 

Der foreslås vilkår som beskrevet i bilag 5 i tidligere bek. om 

godkendelsespligtige virksomheder: 

75 mg CO/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas 

65 mg NOx/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas 

Egenkontrol svarende til den angivne i eksisterende godken-

delse. 
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o forslag til overvågning af para-

metre, der har sikkerhedsmæs-

sig betydning 

Hvis virksomheden har et ledel-

sessystem opfordres til at koordi-

nere forslag til egenkontrolvilkår 

med ledelsessystemets rutiner 

J Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

40) Oplysninger om særlige emissio-

ner ved de under punkt 19 nævnte 

driftsforstyrrelser eller uheld 

Er beskrevet i eksisterende beredskabsplan som tidligere ind-

sendt til Miljøstyrelsen 

41) Beskrivelse af de foranstaltninger, 

der er truffet for at imødegå 

driftsforstyrrelser og uheld 

Er beskrevet i eksisterende beredskabsplan som tidligere ind-

sendt til Miljøstyrelsen 

42) Beskrivelse af de foranstaltninger, 

der er truffet for at begrænse 

virkningerne på mennesker og 

miljø af de under punkt 19 nævne 

driftsforstyrrelser eller uheld 

Er beskrevet i eksisterende beredskabsplan som tidligere ind-

sendt til Miljøstyrelsen 

K Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

43) Oplysninger om, hvilke foran-

staltninger ansøgeren agter at 

træffe for at forebygge forurening 

i forbindelse med virksomhedens 

ophør 

I tilfælde af ophør af Taulov  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 

44) Oplysningerne i ansøgningen skal 

sammenfattes i et ikke-teknisk 

resumé 

Ved eftersyn af kedel 1, er det konstateret at dens tilstande er 

ringere end forventet. Det er derfor vurderet, at det vil være 

en bedre løsning at udskifte kedlen end blot at ombygge den. 

Dette betyder at vores hedtvandskedel med en brænder på 

8,4 MW (kedel 1 ) udskiftes. Den nye Low nox kedel vil blive 

sat op, så denne kan køre i samdrift med den anden kedel. 

Den nye kedel med brænder har en brændeydelse på 10MW.  

Anlægget vil naturligvis blive købt og justeret, således de gæl-

dende vilkår overholdes. 

Den nye kedel forventes at blive taget i bruge i uge 13 

 Ansøgning udarbejdet 

  Februar 2013 

 

Denne miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet af Birgitte Koch 

 


