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Supplerende materiale i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse af Arla 

Foods, Arinco, Mælkevejen 4, DK-6920 Videbæk 

 

Hermed fremsendes supplerende materiale til Deres behandling af revurdering af mil-
jøgodkendelse af Arla Foods, Arinco. 

 
Ad procedure i Beredskabsplan  7-9 (3.41 Udslip fra tanke)  
Arinco’s reviderede beredskabsplan for miljøudslip vedlægges – antal mængder er 
fjernet idet, der reageres så snart, der er udslip – uanset mængder. 
 
Ad procedure i MTB bilag 2 (5.14 Biostyranlæg) 
Vi står uforstående overfor, at proceduren ikke er dækkende. Ved tilsynsbesøget i 
april blev proceduren gennemgået,og Miljøcentret sagde god for den. 
Vi har ikke den gamle procedure, da den er skrevet om til de aktuelle forhold.  
 
Ad procedure i Beredskabsplan s 5-6 (3.3.1 Forebyggelse af uheld med udslip af am-
moniak 
Arinco’s reviderede beredskabsplan for ammoniakudslip vedlægges 
 
Ad procedure i MTB bilag 4 (3.41 overfladebassiner) 
Der vedlægges en procedure for overflade– og okkerbassiner, hvori er beskrevet, at 
bassinerne oprenses hvert 2. år jf. tidligere aftale med tilsynsmyndigheden. Sidst i 
proceduren er vedhæftet et tilsynsnotat hvori aftalen fremgår. 
 
Ad yderligere procedurer 
Vi mener ikke, at der er yderligere procedurer, der skal indgå i vurderingen af virk-
somhedens miljøpåvirkning. 
 

    

Miljøcenter Århus 
Att.: Henrik Møller Hestbech 
Sendt pr. mail:hemhe@aar.mim.dk 
  
 

HLNIS 
Direkte tlf.: +45 8938 1496 
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Ad kortmateriale 
• Virksomheden er arealmæssigt for stor til, at et A3 udprint er læsbart. Ifølge 

aftale ændres format ikke. 
• Der vedlægges en kloakplan med placering af alle renseforanstaltninger. 
• Der vedlægges kloakplaner for hver type spildevand   
• Bebygget areal er 34.500 m² 

Befæstet areal er 2.285 m² 
Overfladevandsbassinerne er serieforbundne således overfladevandet ledes til 
nr. 1 bassin på 780 m² og videre til nr. 2 bassin som er 1.200 m². 

Der vedlægges en revideret oversigtsplan hvor tanknr. passer med de aktuelle forhold. 
 
Ad støj 
Jeg vedlægger en redegørelse for støjdæmpning udarbejdet af Acoustica i 2000 i for-
bindelse med udarbejdelse af miljøgodkendelsen for 2000. Jeg vedlægger desuden et 
bilag 12 med støjdæmpningskurver udarbejdet til redegørelsen fra 2000. Af bilag 12 
fremgår følgende: 

• Dæmpningskurven passerer 45 dB(A) ved en investering på 0,5 mio. kr. og an-
tallet af ”berørte” boliger er faldet ca. 50%. 

• Dæmpningskurven passerer 40 dB(A) ved en investering på 5 mio. kr. og antal-
let af ”berørte” boliger er faldet ca. 90%. 

• Ved dæmpning til værdier under ca. 40 dB(A) stiger de marginale dæmpnings-
omkostninger markant og antallet af ”berørte” boliger reduceres kun ubetyde-
ligt. 

Der er i rapporten beskrevet en omfattende plan for støjdæmpning, der har strukket 
sig over en årrække er afsluttet i år 2005/2006. 
Konklusionen i rapporten er stadig gældende for forholdene i dag, og her i 2010 befin-
der virksomheden sig i starten af det ”flade stykke” jf. bilag 12, dvs. en fase hvor yder-
ligere støjdæmpning ikke vil have nogen nævneværdig effekt.  
Man kan sige, at der ikke længere er et rimeligt forhold mellem indsats og udbytte.  
Der henvises til rapporten for yderligere oplysninger. 
 
Ad støv  
Jf. rapport med emissionsmålinger for total støv og støv <10µm maj 2002 som er in-
deholdt i rapport OML-beregninger 2002 samt rapport over emissionsmålinger for 
støv november 2004 indeholdt i rapport OML-beregninger 2004 ses, at emisionen af 
støv fra afkast hos Arinco ligger indenfor BAT-værdier 5-20 mg/Nm3 beskrevet i BAT 
noter for mejerier.  
Det vurderes derfor som ikke værende relevant at udarbejde en redegørelse for mu-
ligheden for at nedbringe støvemissionen. 
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Mht. til en skærpet grænseværdi på 0,02 mg Nm3 henvises til Miljøstyrelsens hørings-
brev vedr. nye B-værdier bla. for støv fra den 7. april 2010, hvori der står  
” Den nye B-værdi for ikke-reaktivt støv gælder for nye virksomheder, herunder væ-

sentlige ændringer, der medfører medfører forøget forurening. Endvidere gælder den 

ved etablering af nye støvemitterende anlæg/afkast på virksomheden. 

For bestående virksomheder, der i en godkendelse eller i et påbud har fået fastlagt en 

B-værdi for ikke –reaktivt støv (tidligere”støv i øvrigt”) på 0,08 mg Nm
3
, gælder denne 

B-værdi fortsat og tillige ved kommende udvidelser af produktionen – brevet vedlæg-

ges”.    
Da revisionen af miljøgodkendelsen kun omfatter eksisterende forhold, der ikke med-
fører en forøget forurening, er grænseværdien på 0,08 mg Nm3 stadig gældende.  
 
Ad luft 
Seneste OML-beregninger viser, at immissionskoncentrationen ligger på 0,02 mg/Nm3 
baseret på seneste emissionsmålinger. På grund af variationer i produktionen kan det 
ikke garanteres, at immissionskoncentrationen ligger på eller under denne værdi. Kra-
vet  bør derfor være en grænseværdi på 0,08 mgNm3 iht. gældende lovgivning. 
 
Ad filterskyllevand 

Er beskrevet i vedlagte beskrivelse af procedure vedr. overflade- og okkebassin. 
 
Ad overfladevand – olieudskillere og sandfang 
Antal sandfang: Der findes 1 sandfang, og det er beliggende ud for indvejningstermi-
nalen. Størrelsen er 1,5 m³, og det tømmes ca. hver 3. mdr. Sandfanget tilses 1 gang 
pr. mdr. 
 
Tømning af olieudskiller: Tømning sker 1 gang om året jf. tidligere fremsendte doku-
mentation. Rettes i den miljøtekniske beskrivelse som vedlægges.  
 
Olieudskiller der skal sløjfes: Befinder sig ved det gamle garageanlæg – tidligere 
vaskehal for tankbiler (ikke været i brug i 10 år). Garageanlægget vil blive fjernet for at 
gøre plads til sokkelfundament til nye silotanke. 
 
Siden vi indsendte materialet vedr. revurdering af miljøgodkendelsen er der efterføl-
gende  fundet oplysninger om olieudskillerens størrelse, og den er på 1,3 m³. Olieud-
skilleren er placeret udenfor værkstedet og de aktiviteter, der foregår på pladsen er 
vask af teknisk udstyr. 
Olieudskilleren er blevet tæthedsprøvet i uge 39.  
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I forbindelse med sagens behandling er undertegnede kontaktperson i øvrige forhold 
skal miljøkoordinator Anne Sønderbæk kontaktes. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Arla Foods amba 
 
Helle Nielsen 
 
 



Fra: hlnis@arlafoods.com [hlnis@arlafoods.com] 
 
Sendt: 02-09-2010 
 
Hej Henrik  
 
Hermed de oplysninger, jeg manglede at sende.  
 
Oplysninger om vaskeplads og olieudskiller  
Der er en olieudskiller tilbage, hvilket er ved værkstedet (mellem værksted og brændselsolietank)  
Belægningstype: asfalt.  
overdækning: nej  
areal: et større areal foran værkstedet (ca. 150 m2).  
(Vi har ingen oplysninger om størrelse mm. på olieudskilleren)  
 
Jeg vedlægger dokumentation for tømning fra ESØ.  
 
 
 
Oplysninger om oplag af råvarer og hjælpestoffer  
Fremgår af tidligere fremsendte oversigtsplan  
 
Oplag af farligt affald  
Spildolie er lagret i den gl tankvognshal, hvor olie olietromlerne er anbragt ovenpå spildbakkesystem.  
 
Kedler  
Jeg vedlægger måle- og eftersynsrapporter for kedlerne.  
Ålborgkedlen er alm. dampkedel med gasbrænder og Vølundkedlen er turbinekedlen.  
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen/Best Regards 
Arla Foods Amba 
 
Helle Nielsen 
Global Categories and Operations, EHS 
hlnis@arlafoods.com, direkte +4589381496 













BAT-tjekliste for mejerier
EU BREF in the Food, Drink and Milk Industries Endelig udgave, 2008
August 2006

BAT-referencenr. (BREF-
dokument, kap. 5.) BAT-definition

BAT-referencenr. 
(BREF-dokument, 
kap. 4.)

BAT-status: 
Virksomhedens 
nuværende status med 
hensyn til at opfylde BAT-
kravet

BAT-handlingsplan: 
Virksomhedens planlagte 
aktiviteter for at opfylde 
BAT-kravet

5.1 Generelle BAT-krav

5.1-1
Sikre at medarbejdere er bevidste om miljømæssige 
forhold og evt. træne medarbejderne hvis nødvendigt 4.1.2

5.1-2

Designe/vælge anlæg, som optimerer forbrug og 
emissioner, og som er lette at anvende korrekt samt 
vedligeholde 4.1.3.1

5.1-3

Kontrollere støjemission ved kilden for at udgå eller 
reducere påvirkningen samt hvis nødvendigt indkapsle 
støjkilden

4.1.2, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 
4.1.3.3, 4.1.3.4 og 4.1.5 
samt 4.1.3.5

5.1-4 Implementere systematisk vedligehold 4.1.5

5.1-5
Implementere en systematik for at forebygge og minimere 
vand- og energiforbrug samt affald 4.1.6 og 4.1.6.1-7

5.1-6 Implementere målinger af forbrug og emissioner
5.1-7 Vedligeholde kortlægning af input/output 4.1.6.2

5.1-8
Indføre produktionsplanlægning for at reducere 
affaldsproduktion og rengøringsfrekvenser 4.1.7.1

5.1-9

Transportere faste råvarer, produkter, co g bi-produkter 
samt affald tørt, dette inkluderer transportrender (våde). 
Undtaget er vask i transportrender ved genanvendelse af 
vand samt transportrender, der anvendes for, at undgå 
skader på produkterne under transport. 4.1.7.4

Tjeklisten er et resume af BREF-dokumentet. Man skal derfor under alle omstændigheder kontrollere BREF-dokumentet for uddybende forklaringer.Såvel som 
miljømæssige hensyn er der andre lovkrav og forbud der skal tages hensyn til. Alle fødevarevirksomheder skal opfylde krav af hensyn til fødevaresikkerhed og -
lovgivning. Dette kan have indflydelse på de miljømæssige hensyn. F.eks. er hyppig rengøring et krav og dette bruger opvarmet vand og rengøringsmidler. Det er 
nødvendigt at sikre at BAT teknikkerne ikke er i konflikt med den relevante fødevaresikkerhed og hygiejne lovgivning.



5.1-10 Minimere oplagstid for fordærvelige råvarer 4.1.7.3

5.1-11

Adskillelse af processens produkter til optimenring af 
anvendelse, genanvendelse og affald (og minimering af af 
forurening af spildevand)

4.1.7.6, 4.1.6, 4.1.7.7, 
4.7.1.1, 4.7.2.1, 4.7.5.1 
og 4.7.9.1

5.1-12 Sikre at materiale ikke falder på gulvet 4.1.7.6

5.1-13
Separere vandstrømme for at optimere genbrug og 
behandling 4.1.7.8

5.1-14
Genbruge vand ved f.eks. kondensering og køling seperat 
til optimeret genbrug og spildevandsbehandling 4.1.7.8

5.1-15 Optimere brugen af energi til varme og køleprocesser 4.1.7.9
5.1-16 Indføre "good house keeping" 4.1.7.11
5.1-17 Begrænse støjgener fra køretøjer 4.1.7.12

5.1-18
Indføre oplags- og håndteringsmetoder, som beskrevet i 
"Storage BREF" (Emissioner fra oplag)

5.1-19 Optimere anvendelse af proceskontrol
4.1.8.1, 4.1.8.1-4, 4.1.8.7 
og 4.1.8.5.1-3

5.1-20 Anvende automatisk tænde/slukke for vand 4.1.8.6

5.1-21
Anvende råmaterialer og hjælpestoffer, som minimerer 
produktion af affald og emissioner til vand og luft 4.1.9.1 og 4.1.9.2

5.1-22
Udspredning af processpildevand på landbrugsjord - skal 
godkendes af lokal myndighed 4.1.6

5.1.1 Miljøledelse 4.1.1

5.1.1.1 Topledelsen skal udforme miljøpolitik for virksomheden

5.1.1.2-3
Planlægge, udforme og implementere nødvendige 
procedurer

5.1.1.4 Tjekke status og udføre korrigerende handlinger
5.1.1.5 Topledelsen skal gennemgå systemet

5.1.2 Sammenhæng i leverandørkæden

Indføre leverandørsamarbejde om miljømæssigt ansvar

4.1.7.2, 4.1.7.3, 4.1.7.12, 
4.1.9.1, 4.2.1.1, 4.2.4.1 
og 4.7.2.3



5.1.3 Rengøring af udstyr og installationer

5.1.3.1
Fjerne restmateriale så hurtigt som muligt efter behandling 
og rengøre materialelagerpladser jævnligt 4.3.10

5.1.3.2
Sørge for og anvende opsamlingsbeholdere i gulvafløb og 
sikre, at de inspiceres og renses jævnligt 4.3.1.1

5.1.3.3
Optimere tørrengøring af udstyr og installationer inkl. 
vakuumsystemer før vådrengøring

4.3.1, 4.7.1.2, 4.7.2.2, 
4.7.5.2 og 4.7.9.2

5.1.3.4
Fugte gulve og udstyr for at løsne hårdt eller fastbrændt 
snavs før rengøring med vand 4.3.2

5.1.3.5
Kontrollere og minimere anvendelsen af vand, energi og 
rengøringsmidler 4.3.5

5.1.3.6
Tilpasse rensningsslanger, som anvendes til manuel 
rengøring med hånddrevne udløsere 4.3.6

5.1.3.7 Sørge for at vandtrykket kan reguleres ved hjælp af dyser 4.3.7.1

5.1.3.8
Optimer brugen af genanvendelse af varmt kølevand (åben 
kredsløb), f.eks. til rengøring 4.7.5.17

5.1.3.9
Vælge og anvende rengørings- og desinficeringsmidler, 
som er mindst skadelige for miljøet 4.3.8, 4.3.8.1 og 4.3.8.2

5.1.3.10

Anvende cleaning-in-place (CIP), som lukket udstyr samt 
sikre, at det anvendes optimalt, f.eks. ved måling af 
turbiditet, konduktivitet eller pH og automatisk dosering af 
kemikalier i de rette koncentrationer

4.3.9, 4.1.8.5.3, 4.1.8.5.2 
og 4.1.8.5.1

5.1.3.11

Anvende engangssystemer for små eller sjældent 
anvendte anlæg, eller hvor anlægget bliver meget 
forurenet, fx UHT, membran, og forrengøring af 
inddampere og spraytørrere 4.3.9

5.1.3.12

Anvende selvneutralisering (basiske eller sure) i 
neutralisationstank, hvor der er passende pH variationer i 
spildevandsstrømme fra CIP og andre kilder 4.5.2.4

5.1.3.13
Minimere anvendelsen af EDTA (Ethylen-Diamin-Tetra-
Acetat – Eddikesyresalt)

4.3.8, 4.3.8.2, 4.3.8.2.3 
og 4.3.8.2.5



5.1.3.14
Undgå anvendelse af halogenerede oxiderende biocider, 
undtagen hvis alternativerne ikke er effektive nok

4.3.8.1, 4.5.4.8, 4.5.4.8.1 
og 4.5.4.8.2

5.1.4 Supplerende BAT for enkelte processer og enhedsoperationer
5.1.4.1 Modtagelse og forsendelse af varer

5.1.4.1.1
Slukke motoren og køleenheden i lastbiler under 
pålæsning/aflæsning af varer 4.2.1.1

5.1.4.2 Centrifugering/separation

5.1.4.2.1
Anvende centrifuger til minimering af produkt udledt til 
spildevand 4.2.3.1

5.1.4.3 Røgning
5.1.4.3.1 TOC-emission <50 mg/Nm3 3.3.1.2.2 og 4.4.3.11.1

5.1.4.4 Stegning
5.1.4.4.1 Recirkulere og afbrænde røggassen 4.2.7.1

5.1.4.5 Konservering af dåser, flasker og krukker

5.1.4.5.1
Anvende automatiske opfyldningssystemer, inkl. lukket 
kredsløb for recirkulation af væskespild 4.2.8.2

5.1.4.5.2

Anvende dåse-, flaske- og glasrengøringstanke med 
genanvendelse af olie ved konservering af olieholdig 
fødevarer 4.2.8.3

5.1.4.6 Inddampning

5.1.4.6.1
Anvende flertrins-inddampere til optimering af 
rekomprimering af damp 4.2.9.1 og 4.2.9.2

5.1.4.7 Indfrysning og nedkøling

5.1.4.7.1
Forhindre emissioner af stoffer, som virker nedbrydende 
på ozonlaget 4.1.9.3

5.1.4.7.2
Undgå at holde afkølede lokaler og lagerrum koldere end 
nødvendigt 4.2.15.1

5.1.4.7.3 Optimere kondensationstrykket 5.2.11.2
5.1.4.7.4 Sørge for regelmæssig afrimning af hele systemet 4.2.15.3



5.1.4.7.5 Holde kondensatorerne rene 4.2.11.3

5.1.4.7.6
Sikre at indgående luft  til kondensatorerne er så kold som 
muligt 4.2.11.3

5.1.4.7.7 Optimere kondensationstemperaturen 4.2.11.3
5.1.4.7.8 Anvende automatisk afrimning af fordampningskølere 4.2.15.5

5.1.4.7.9
Køre uden automatisk afrimning under korte 
produktionsstop 4.2.11.7

5.1.4.7.10
Minimere transmissions- og ventilationstab fra kølede rum 
og kølelagre 4.2.15.2

5.1.4.8 Køling

5.1.4.8.1
Optimere drift af kølevandssystemer for at undgå unødig 
afblæsning af køletårnet 4.1.5

5.1.4.8.2

Installere pladevarmeveksler til forkøling af isvand med 
ammoniak før endelig køling i en akkumulerende 
isvandtank med et spiralkøleelement 4.2.10.1

5.1.4.8.3 Genanvende varme fra kølesystemer 4.2.13.5

5.1.4.9 Emballering

5.1.4.9.1
Optimere udformningen af emballagen for at reducere den 
anvendte mængde og minimere spild 4.2.12.2

5.1.4.9.2
Købe ind i store mængder (purchase materials in 
bulk/Indkøbe ikke-emballerede materialer) 4.1.7.2

5.1.4.9.3 Indsamle emballeringsmateriale separat 4.2.12.3

5.1.4.9.4 Minimere overfyldning og overløb/spild ved emballeringen 4.2.12.6

5.1.4.10 Energifrembringelse og anvendelse

5.1.4.10.1

Anvende kombineret varme- og elproduktion f.eks. ved 
sukkerproduktion, mælkepulverproduktion, walletørring, 
instant kaffeproduktion, brygning og destillering, i 
forbindelse med nye eller ved væsentlige ændriner af 
installationer eller ved fornyning af energisystem 4.2.13.1

5.1.4.10.2
Anvende varmepumper til genanvendelse af varme fra 
forskellige kilder 4.2.13.4

5.1.4.10.3 Slukke for udstyr, når det ikke er i brug 4.2.13.6



5.1.4.10.4 Minimere belastningen på motorer 4.2.13.7
5.1.4.10.5 Minimere tab på motorer 4.2.13.8

5.1.4.10.6
Anvende hastighedsvariable drivenheder for at reducere 
belastningen på blæsere og pumper 4.2.12.10

5.1.4.10.7 Anvende varmeisolering 4.2.13.3
5.1.4.10.8 Indføre frekvensstyring af motorer 4.2.13.9

5.1.4.11 Vandforbrug

5.1.4.11.1
Kun oppumpe de grundvandsmængder, som skal 
anvendes 4.2.14.1

5.1.4.12 Trykluftsystemer
5.1.4.12.1 Gennemgå og nedsætte trykniveau hvis muligt 4.2.16.1
5.1.4.12.2 Optimere luftindtagstemperaturen 4.2.16.2

5.1.4.12.3
Montere støjdæmpere ved luftindtag og -afkast for at 
sænke støjniveauet 4.2.16.3

5.1.4.13 Dampsystemer
5.1.4.13.1 Maksimere returkondensat 4.2.17.1
5.1.4.13.2 Undgå tab af flash damp fra returkondensat 4.2.17.2
5.1.4.13.3 Afbryd ikke-anvendte rørinstallationer 4.2.17.3
5.1.4.13.4 Forbedre vandudskilning 4.1.5
5.1.4.13.5 Reparere damplækager 4.1.5
5.1.4.13.6 Minimere kedel blowdown/afblæsning 4.2.17.4

5.1.5 Reduktion af luftemission

5.1.5.1
Implementere og vedligeholde en kontrolstrategi for 
luftemission omfattende: 4.4.1

5.1.5.1.1 Definere problem 4.4.1.1 og 4.4.1.1.1
5.1.5.1.2 Kortlægge emissionskilder (også unormal drift) 4.4.1.2 og 4.4.1.2.1
5.1.5.1.3 Måle primære emissioner 4.4.1.3 og 4.4.1.3.1
5.1.5.1.4 Vurdere og vælge luftemissionskontrolteknikker 4.4.1.4

5.1.5.2
Opsamle røggasser, lugte og støv ved kilden og lede dem 
til behandling eller elimineringsudstyr 4.4.3.2 og 4.4.3.3

5.1.5.3 Optimere start- og stopprocedurer for luftrensesystemer 4.4.3.1



5.1.5.4
Emission: 5-20 mg/Nm3 for tørt støv, 35-60 mg/Nm3 for 
vådt/klæbende støv, <50 mg/Nm3 TOC 4.4 - 4.4.3.12

5.1.5.5
Hvor procesintegreret BAT ikke eliminerer lugtgener, skal 
der anvendes elimineringsteknikker 4.4

5.1.6 Håndtering af spildevand 
Procesintegreret BAT, som minimerer både anvendelsen 
og forureningen af vand, skal anvendes

5.1.6.1 Foretage sigtning af faste stoffer 4.5.2.1
5.1.6.2 Anvende fedtudskiller 4.5.2.2
5.1.6.3 Sørge for udjævning af flow og belastning 4.5.2.3

5.1.6.4
Foretage neutralisering af stærkt basisk eller surt 
spildevand 4.5.2.4

5.1.6.5 Anvende sedimentering 4.5.2.5
5.1.6.6 Anvende flotation 4.5.2.6
5.1.6.7 Anvende biologisk rensning (aerob og/eller anaerob) 4.5.3.1-4.5.3.3.2

5.1.6.8
Anvende produceret metangas fra anaerob proces til 
produktion af varme og/eller strøm 4.5.3.2
Tabel 5.1 - Indikative udledningsniveauer efter 
ovenstående renseteknologier

5.1.6.9 Rense for kvælstof biologisk 4.5.4.1 og 4.5.4.7

5.1.6.10
Rense for fosfor ved kemisk fældning evt. simultant med 
aktiv slamproces 4.5.2.9 og 4.5.3.1.1

5.1.6.11 Filtere spildevandet for at "polere" 4.5.4.5
5.1.6.12 Fjerne farlige, toksiske og uønskede stoffer 4.5.4.4
5.1.6.13 Anvende membranfiltrering 4.5.4.6

5.1.6.14
Genanvende vand efter sterilisering og desinfektion, uden 
brug af aktivt klor

4.5.4.8, 4.5.4.8.1 og 
4.5.4.8.2

5.1.6.15 Foretage stabilisering af spildevandsslam 4.5.6.1.2
5.1.6.16 Foretage opkoncentrering af spildevandsslam 4.5.6.1.3
5.1.6.17 Foretage afvanding af spildevandsslam 4.5.6.1.4

5.1.6.18

Foretage tørring af spildevandsslam, hvis naturlig varme 
eller genvundet varme fra processer i installation kan 
anvendes 4.5.6.1.5

5.1.7 Forebyggelse af uheld



5.1.7.1
Identificere mulige kilder til uheld/utilsigtede udslip, som 
kan skade miljøet 4.6.1

5.1.7.2 Udføre en risikovurdering 4.6.2

5.1.7.3
Identificere de mulige uheld/utilsigtede udslip, hvor 
yderligere kontrol er nødvendig for at forhindre dem 4.6.3

5.1.7.4
Identificere og implementere nødvendige 
kontrolforanstaltninger 4.6.4

5.1.7.5
Udvikle, implementere og regelmæssigt teste en 
beredskabsplan 4.6.5

5.1.7.6
Undersøge alle uheld/ulykker og tilløb til uheld/ulykker og 
notere disse ned 4.6.6

5.2 Supplerende BAT for individuelle brancher
5.2.5 Mejerier
5.2.5-1 Delvist homogenisere mælk 4.7.5.3

5.2.5-2 Erstatte batch pasteuriseringsapparat med kontinuerte 4.7.5.5

5.2.5-3 Anvende regenerativ varmeveksler i pasteuriseringen 4.7.5.6

5.2.5-4

Reducere påkrævet rengøringshyppighed for 
centrifugalsepatorer ved forbedring af forfiltrering og 
klaring af mælk 4.7.5.7

5.2.5-5 Anvende "just-in-time" komponentopfyldning 4.7.5.12

5.2.5-6

Maksimere genindvinding af opløste produkter fra CIP-
forskylninger, HTST-opstart, nedlukning og omstilling og 
fra skylning af andet udstyr og rørledninger vha. online-
detektion af omdannelsespunkter mellem produktet og 
vandfasen

4.7.5.10, 4.1.8.4, 
4.1.8.5.2 og 4.1.8.5.3

5.2.5-7

For større mejerier med højt forgrenet rørsystem anvendes 
flere små CIP-anlæg i stedet for et centraliseret CIP-
system 4.3.9

5.2.5-8

Genanvende kølevand, brugt rengøringsvand, kondensater 
fra tørring og fordampning, permeat fra membrananlæg og 
sidste skyllevand 4.7.5.16



5.2.5-9

Opnå niveuaerne for energiforbrug, vandforbrug og 
spildevandsmængde i tabellerne 5.2, 5.3 og 5.4 - 
indikation for opnåelige niveauer med procesintegreret 
BAT:

5.2.5.1, 5.2.5.2 og  
5.2.5.5

Tabel 5.2 - Niveuaer for forbrug af energi, vand og 
spildevand pr. liter modtaget mælk (produktion af 
mælk)
Tabel 5.3 - Niveauer for forbrug af energi, vand og 
spildevand pr. liter modtaget mælk (produktion af 
mælkepulver)

5.2.5.1 Produktion af mælk

5.2.5.1.1
Opnå forbrugs- og emissionsniveuaer fra tabel 5.2 (pr. liter 
modtaget mælk)

3.3.5.1.1, 3.3.5.1.2, 
3.3.5.1 og 5.2.5,9

Tabel 5.2 - Niveuaer for forbrug af energi, vand og 
spildevand pr. liter modtaget mælk (produktion af 
mælk)

5.2.5.2 Produktion af mælkepulver

5.2.5.2.1

Anvende flertrins-inddampere til produktion af 
mælkepulver, optimere rekomprimering af damp, 
koncentrere flydende mælk før spraytørring, efterfulgt af 
FBD, fx integreret FDB

4.2.9.1, 4.2.9.2 og 
4.7.5.8

5.2.5.2.2
Anvende brandalarmsystem, fx CO-detektorer, for at 
reducere risikoen for eksplosion i spraytørrere 4.7.5.8

5.2.5.2.3
Opnå forbrugs- og emissionsniveuaer fra tabel 5.3 (pr. liter 
modtaget mælk)

3.3.5.1.1, 3.3.5.1.2, 
3.3.5.4 og 5.2.5,9

Tabel 5.3 - Niveauer for forbrug af energi, vand og 
spildevand pr. liter modtaget mælk (produktion af 
mælkepulver)

5.2.5.3 Produktion af smør

5.2.5.3.1
Fjerne restsmør fra rørledninger vha. kølet smørklods med 
trykluft 4.3.4

5.2.5.3.2 Skylle flødeopvarmeren med skummetmælk før rengøring 4.7.5.13.1



5.2.5.4 Produktion af ost

5.2.5.4.1
Anvende varme fra varmt valle til foropvarmning af 
ostemælken (cheese milk) 4.7.5.14.7

5.2.5.4.2 Maksimere genindvinding og genanvendelse af valle 4.7.5.14.4
5.2.5.4.3 Udskille saltvalle (ikke mikses med sødt eller surt valle) 4.7.5.14.4

5.2.5.4.4
Reducere fedt og ostestykker i valle og sigte 
væskestrømme for at opsamle småpartikler 4.7.5.14.2

5.2.5.4.5
Minimere indholdet af sur valle og aftappe overfladen eller 
saltekar for at undgå spild af saltlage til renseanlæg 4.7.5.14.3

5.2.5.4.6

Anvende flertrins-inddampere til produktion af vallepulver, 
optimere damprekompression, koncentrere valle før 
spraytørring, efterfulgt af FBD, fx integreret FDB

4.2.9.1, 4.2.9.2 og 
4.7.5.8


