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 Arla Foods A.mb.a. 
Taulov Mejeri 
 
Kun sendt på mail til: 
Birgitte Koch: biko@arlafoods.com  
Lotte Tolstrup: lotol@arlafoods.com  
  
    
 

Virksomheder 
J.nr. MST-1270-00901 
Ref. lenan/majls 
Den 22. marts 2013 

MILJØGODKENDELSE 

VILKÅRSÆNDRING 
 
 
For: 
Arla Food a.m.b.a., Taulov Mejeri 
Danbovej 2, 7000 Fredericia 
Matrikel nr.:  11a m.fl. Brørup By, Taulov  
CVR-nummer:  25313763 
P-nummer:  1.007.806.937 
Listepunkt nummer:  Hovedaktivitet: 6.4.c: Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. 

Flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 
tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (s)  

 Biaktivitet: G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, 
gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret effekt på 
mellem 5 og 50 MW. 

 
 
Vilkårsændringen omfatter:  
Vilkår B1 i tillæg til miljøgodkendelse af 27. november 2012 omhandlende afkasthøjder og 
max luftmængder. 
 
 
Dato:  22. marts 2013 
 
Godkendt:  

 
Lene Andersen 
Tlf. 7254 4165 
Mail: lenan@mst.dk 
 
Annonceres den 22. marts 2013 
Klagefristen udløber den 19. april 2013.  
Søgsmålsfristen udløber den 22. september 2013 
Revurdering påbegyndes senest i 2021.  
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På grundlag af oplysningerne i bilag A, den miljøtekniske redegørelse, godkender 
Miljøstyrelsen hermed at max luftmængde og effektangivelsen ændres for så vidt angår kedel 
1.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Vilkårsændringen 
Vilkår B1 i tillæg til miljøgodkendelse af 27. november 2012 ændres fra: 
  

Afkast fra Afkast nr. Minimum 
afkasthøjde 

(meter) 

Max luftmængde 
(Nm³/time) 

Kedel 1 (8,4 MW) K07 22 10.000 
Kedel 2 (5,6 MW) K07 22 7.000 
Kedel 3 (damp -880 
kW) 

K07 22 1.000 

Klargøring (Paraffin) K01 9 295 
Klargøring 
(Paraffin) 

K02 9 330 

Klargøring 
(Paraffin) 

K03 9 1.055 

Klargøring 
(Paraffin) 

K04 9 915 

Klargøring 
(Paraffin) 

K05 8 5.000 

Klargøring 
(Paraffin) 

K06 10 1.620 

Afkastnummer refererer til afkastnummer på bilag G, hvor afkastenes placering er markeret. 
 
 
til: 
 

Afkast fra Afkast nr. Minimum 
afkasthøjde 

(meter) 

Max luftmængde 
(Nm³/time) 

Kedel 1 (11 MW) K07 22 13.200 
Kedel 2 (5,6 MW) K07 22 7.000 
Kedel 3 (damp -880 
kW) 

K07 22 1.000 

Klargøring (Paraffin) K01 9 295 
Klargøring 
(Paraffin) 

K02 9 330 

Klargøring 
(Paraffin) 

K03 9 1.055 

Klargøring 
(Paraffin) 

K04 9 915 

Klargøring 
(Paraffin) 

K05 8 5.000 

Klargøring 
(Paraffin) 

K06 10 1.620 

Afkastnummer refererer til afkastnummer på bilag G, hvor afkastenes placering er markeret. 

                                                             
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Sagens oplysninger 
Arla Foods a.m.b.a., Taulov Mejeri har ved mail af 11. marts 2013 søgt om ændring af vilkår 
B1 i tillæg til miljøgodkendelse af 27. november 2013 for så vidt angår kedel 1 - indfyret effekt 
og max luftmængde.  
 
Ved eftersyn af kedel 1 konstaterer mejeriet, at kedlens tilstand er ringere end forventet. 
Mejeriet ønsker derfor, at udskifte kedlen (8,4 MW) med en ny kedel (11 MW). Den nye kedel 
vil overholde gældende vilkår.  
 
Miljøteknisk vurdering 
Den nye kedel vil overholde de nuværende emissionsvilkår, som er fastlagt på grundlag af 
kriterierne i bilag 5 om standardvilkår i bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om 
godkendelse af listevirksomhed. Der sker således ikke øget miljøbelastning i forhold til den 
nuværende godkendelse. 
 
Basistilstandsrapport 
Miljøstyrelsen har den 21. marts 2013 truffet afgørelse om, at fordi kedelanlægget ikke er 
teknisk eller forureningsmæssigt forbundet med bilag 1 aktiviteten, udløser den ansøgte  
ændring/udvidelse på kedelanlægget ikke krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport jf. 
bekendtgørelsens §14. Kedelanlægget er en biaktivitet, der selvstændigt er omfattet af bilag 
2. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Følgende parter kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet 

 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng Allé 
1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 19. april 2013 
inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Virksomheder 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.  

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 bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
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2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
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. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen 
for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes 
miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets 
mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
Miljøteknisk redegørelse fra 26. februar 2013. 
 
Bilag E: Liste over sagens akter 
Dato Akt 
14-02-2013 Ansøgning om udskiftning af kedel 
18-02-2013 Anmodning om supplerende oplysninger 
21-02-2013 Anmodning om supplerende oplysninger  
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26-02-2013 Opdateret ansøgning samt VVM-anmeldelse(screening) 
27-02-2013 Kvittering for ansøgning 
04-03-2013 Kommunen oplyser de ikke har bemærkninger 
06-03-2013 Annoncering af ansøgningen 
11-03-2013 Ansøgning om vilkårsændring 
 


