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Arla Foods Amba Holstebro Flødeost
Hjermvej 28
7500 Holstebro
Sendes kun på e-mail til hanne.pedersen@arlafoods.com

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering af RO-anlæg på
Arla Foods Amba Holstebro Flødeost
Miljøcenter Århus har den 22. marts 2009 modtaget ansøgning fra Arla
Foods Amba Holstebro Mejeri om etablering af RO –anlæg på mejeriet. Der
er modtaget supplerende oplysninger til ansøgningen den 4. maj 2009.
Afgørelse
Miljøcenter Århus vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er derfor ikke nødvendig.
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse
efter anden lovgivning.
Oplysninger i sagen
RO-anlægget opsættes med henblik på opkoncentrering af permeat til foder. Herved spares tilførsel af Perlac 14. Når fodervallen opkoncentreres
medfører det, at en mindre mængde fodervalle skal afhentes på mejeriet.
Dette resulterer i færre transporter med fodervalle fra mejeriet. Desuden
undgår man transporter med Perlac 14.
Forventede transporter ved forskellig produktion af vallemængde.
Uden RO - anlæg
Tons ost/uge

Tons permeat/
uge
1800

Restmælk
Vallekar/uge
200

Tons tilført
Perlac/uge
400
14

Tons fodervalle/uge
2400
80

1200 t
læs á 30t

2400

200

570
19

3170
106

1600 t

3200

200

800
27

4200
140

4000

200

1030
35

5230
175

900 t
læs á 30t

læs á 30t
2000 t
læs á 30t

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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Med RO – anlæg. Ingen Perlac 14 tilført
Tons ost/uge

Tons permeat/uge

Restmælk
Vallekar/uge

900
læs á 30t

1800

200

1200
læs á 30t

2400

1600
læs á 30t

3200

2000
læs á 30t

4000

200

200

200

Tons fodervalle /uge
5%
2000

2600

3400

4200

Tons fodervalle/uge
7%
1428
48

Antal færre
læs á 30
tons
46

1857
62

63

2428
81

86

3000
100

110

Der opstilles to tanke á 70 m3 til det rene RO-vand. Tankene placeres
sammen med tanke til råvarer, valle og hjælpestoffer. RO-vandet genbruges
ikke pt., fordi det er for surt. Spildevandsmængden er derfor midlertidigt
forøget med 1000 m3/uge. Mængden af indholdsstof i spildevandet er ikke
ændret, da RO-vandet er rent. Udledningskravene til det fælles spildevand
med Arla Foods Holstebro Mejeri overskrides ikke. Der arbejdes på en løsning for anvendelse af det rene vand.
RO-anlægget placeres indendørs i et produktionslokale i den SV del af virksomheden.
Miljøcenterets vurdering
Ved at opkoncentrere fodervalle (permeat), mindskes den mængde af fodervalle, der skal afhentes på Holstebro Flødeost. Desuden undgår man at
tilsætte Perlac til vallen. Dette resulterer i, at færre lastbiler ankommer og
afgår fra mejeriet hvilket igen betyder, at bidraget fra mobil støj til virksomhedens omgivelser mindskes.
Jf. Miljøgodkendelse for Arla foods Amba Holstebro Mejeri og Holstebro
Flødeost af 22. januar 2008 er Holstebro flødeost godkendt til at producere
100.000 tons flødeost. Mejeriet producerede 50.050 tons flødeost i 2008.
I forbindelse med godkendelsen har DELTA udarbejdet en støjrapport af 19.
marts 2007 hvoraf det fremgår, hvilket støjbidrag der vil være fra Holstebro
Mejeri og Holstebro Flødeost ved en produktion af flødeost på 100.000 tons
på ostemejeriet og en produktion af smør og blandingsprodukter på 140.000
tons på smørmejeriet. Af rapporten fremgår det hvilke tiltag, der skal gøres
på mejerierne, for at de grænseværdier for støj, der er stillet vilkår om i miljøgodkendelsen af 22. januar 2008, kan overholdes. I støjrapporten indgår
der 6 transporter med Perlac og 30 transporter med fodervalle pr. døgn,
hvilket samlet svarer til 252 transporter pr. uge.
Arla Foods har indsendt en oversigt over antallet af forventede transporter
ved forskellig produktionsmængde af valle. Ved etablering af RO-anlægget
forventes det, at der ved en produktion af flødeost på 100.000 tons vil være
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100 transporter af fodervalle pr. uge. Dvs. en reduktion på 152 transporter i
forhold til støberegningen.
Selve RO-anlægget placeres indendørs og giver ikke anledning til ekstern
støj.
De to tanke på 70 m3 til rent vand fra RO-anlægget placeres sammen med
tanke til råvarer, valle og hjælpestoffer. Vandet er pt. surt men det forventes, at det på sigt kan genanvendes. Tankene er placeret i område, hvor
evt. spild ledes til udligningstank, hvor det kan neutraliseres, inden det sendes til rensningsanlæg. Jf. tlf. samtale med Holstebro Kommune den 30.
april 2009, er rensningsanlægget i kommunen i stand til at tage den ekstra
mængde spildevand fra mejeriet.
Bemærkninger til afgørelsen
Det vurderes, at den planlagte ændring ikke er i strid med vilkårene i Miljøgodkendelse for Arla Foods Amba Holstebro Mejeri og Holstebro Flødeost
af 22. januar 2008. Ændringen kan derfor ske uden miljøgodkendelse.
Klagevejledning og offentliggørelse
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til
Miljøklagenævnet af:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 embedslægeinstitutionen
 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
Afgørelsen vil blive annonceret i Holstebro Onsdag, onsdag den 20. maj
2009 og på www.blst.dk.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng
Allé 1, 8270 Højbjerg eller post@aar.mim.dk. Klagen skal senest være modtaget den 17. juni 2009 kl. 16.00.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.
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Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.

Med venlig hilsen

Benedikte Vandsø Christensen
Biolog
Tlf. dir. 72548308
bevch@aar.mim.dk

Anne Mette Kloster
Biolog
Tlf. dir. 72548238
amklo@aar.mim.dk

Kopi til:
Birgitte Koch; birgitte.koch@arlafoods.com
Holstebro kommune, Teknik og Miljø; naturogmiljo@holstebro.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Midtjylland; midt@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk
Arbejdstilsynet; at@at.dk
Fødevareregion Nord; region.nord@fvst.dk
Friluftsrådet; fr@friluftsraadet.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd; ae@aeraadet.dk
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