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Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Arla - Kruså Mejeri

Virksomhedens adresse

Aabenraavej 2A6340Kruså

CVR nummer

25313763

Virksomhedstype

6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag

Tidspunkt for tilsynet

09.12.2014

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn

Varsling af tilsynet

Valslet den 28. oktober 2014

Deltagere fra virksomheden

Tina Berg Jerner QEHS Manager
Jan Petersen driftsansvarlig på renseanlægget
Per

Øvrige deltagere

-

Tilsynet udført af

Malene Jozeffa Sørensen og Anne Mette Kloster

Tilsynet omfattede

Tilsynet omfattede hele virksomheden inkl. renseanlægget
med direkte udledning.

Materiale udleveret

Akkrediterede rapporter for kedler.
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Håndhævelser
Dato

Type

27-06-2013

Indskærpelse

Beskrivelse af håndhævelsen
og status for opfølgning
Indskærpelse af spildevandsvilkår.
Renseanlægget er efterfølgende ændret og
godkendt til alternerende drift, samt at der er
opsat mekanisk iltning af spildevand før
udpumpning. Der er i en periode på 2 år
meddelt vilkår om øget egenkontrol, for at sikre
overholde af spildevandsvilkår.
Der har efterfølgende ikke været yderligere
overskridelser.

Indberetninger om egenkontrol.
Kontrolområde
Støj
Lugt
Spildevand

Konklusion
Seneste akkrediterede støjrapport fra 2014 viser overholdelse af
støjvilkåret
Seneste akkrediterede støjrapport fra 2014 viser overholdelse af
lugtvilkår.
Der har generelt været overholdelse af udleder krav, med undtagelse
af iltmætning , hvilket er blevet indskærpet, og der er efterfølgende
opsat iltning på vandet før det ledes via ledning til Flensborg Fjord.

Jordforurening
Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:
1. Revurdering af miljøgodkendelse, 3. december 2014
2. Miljøgodkendelse til etablering af renseanlæg, 11. maj 2009
3. Miljøgodkendelse renseanlæg, vilkårsændring, 1. januar 2014

Gennemgang af miljøforhold
Generelle forhold
Relevant personale er bekendt med godkendelserne. De forhold, der er relevante for
medarbejderne, er indarbejdet i de enkelte procedurer.
Indretning og drift
Indretning og drift fremstår yderst hensigtsmæssigt. Udendørs arealer fremstår
vedligeholdte og rene. Langt de fleste aktiviteter foregår indendørs. Alle oplag findes
indendørs med korrekt fald mod spildevandskloaker, uden mulighed for spild til
udendørsarealer eller regnvandskloaker.
Udendørs areal hvor der påfyldes CIP-væsker fremstod helt og vedligeholdt, med korrekt
fald til spildevandskloak.
Luftforurening
Virksomhedens kedler bliver efterset efter gældende vilkår. seneste akkrediterede
rapporter, som viser overholdelse af meddelte vilkår blev udleveret til tilsynsmyndigheden.
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Lugt
Virksomheden vurderes ikke at generere lugt til omgivelserne.
Spildevand
Driftslederen har gennemgået den obligatoriske uddannelse efter bek 1446 af 11. dec 2007
om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand.
Online overvågningssystem som frasorterer evt. spild fra virksomheden inden Indgang til
renseanlægget blev fremvist. Dette sikrer, at spild af fx fløde eller saltlage kan bortskaffes
til biogas eller evt. fortyndes ind i renseanlægget og dermed håndteres tilfredsstillende.
Virksomhedens egen prøveudtagningssted samt procedure for dette blev fremvist.
Akkrediteret kontrol udføres af konsulent i eget aflukket system, som udelukkende
håndteres af konsulent.
Spildevandstilsyn ifølge DS2399 udføres løbende af tilsynsmyndigheden som administrativt
tilsyn.
Spildevandsledningen renses med rensegris én gang om måneden året rundt.
Driftskontrol med renseanlægget blev fremvist i form at seneste 12 måneders analyser, og
hvorledes disse anvendes i sammenhæng med de akkrediterede prøver.

Støj
Der er senest i forbindelse med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, meddelt
den 3. december 2014, foretaget en opdateret støjkortlægning over virksomheden. Denne
viser, at virksomheden overholder deres støjvilkår.

Affald
Affaldssortering og oplag fremstod organiseret og rydeligt. affaldet opbevares indendørs
uden mulighed for tilløb af regnvand.

Jord og grundvand
Olieudskillere og sandfang er tilmeldt tømningsordning og tømmes regelmæssigt.
Virksomheden gennemgår hvert år i uge 42 kloaknettet, hvor det gennemspules.
kloaksystemet er overalt på virksomheden max 10 år gammelt, idet det løbende er blevet
udskiftet i forbindelse med ombygninger.

Indberetning/rapportering
Virksomheden har indsendt grønt regnskab.

Driftsforstyrrelser og uheld
Procedurer for driftsforstyrrelser og uheld blev fremvist. Virksomheden kræver at
procedurerne skal være kendt af alt personale. Hele personalet skriver hvert år under på, at
de kan procedurerne.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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