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Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Arla Foods 
a.m.b.a. Taulov Mejeri 
 
Miljøstyrelsen har den 26. februar 2013 modtaget ansøgning fra Arla Foods, Taulov 
Mejeri om udskiftning af en kedel med indfyret effekt på 8,4 MW til en ny kedel med 
indfyret effekt på 11 MW. Virksomheden er omfattet af bilag 1 listepunkt 6.4.c i 
godkendelsesbekendtgørelsen1.  
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15 træffer godkendelsesmyndigheden 
afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport eller 
supplerende basistilstandsrapport efter § 14, når der er modtaget ansøgning om 
godkendelse af en bilag 1 virksomhed, herunder godkendelse af en udvidelse eller 
ændring. 
 
Afgørelse 
Virksomheden skal ikke udarbejde en rapport med oplysninger om og 
dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening 
(basistilstandsrapport).  
 
Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte udvidelse af kedelanlægget på Taulov Mejeri 
ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter 
godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet kedelanlægget er en selvstændig bilag 2-
aktivitet, som ikke er teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med 
mejeriaktiviteten (bilag 1- aktiviteten), dvs. den miljømæssige effekt kan adskilles. 
Der er ikke krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport for bilag 2-aktiviteter. 
 
Klagevejledning 
Der er ikke mulighed for at klage særskilt over denne afgørelse til anden 
administrativ myndighed jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 5. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen hos domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 101.2 
 

                                                             
1 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed nr. 1454 af 20.12.12 
2 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26.06.2010  
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Med venlig hilsen 
 

 
Lene Andersen 
Tlf. 7254 4165 
Mail: lenan@mst.dk  
 
 
 
 
Kopi til: 
Fredericia Kommune: kommunen@fredericia.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark: syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 
Friluftsrådet: kred@friluftsraadet.dk 
NOAH: noah@noah.dk 
Fredericia Kommune 
 


