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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Arla Foods, Bov Mejeri
Miljøcenter Odense har modtaget ansøgning fra Arla Foods, Bov Mejeri om
tilladelse til etablering af kemikalieopbevaringsplads og etablering af laboratorium i forbindelse med kontrol og regulering af deres spildevandsrensning.
Afgørelse
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 § 33, stk. 1, er derfor ikke påkrævet.
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Oplysninger i sagen
Det fremtidige laboratorium skal anvendes til analyser, der allerede foregår
på Bov mejeri.
Begrundelsen for et nyt laboratorium er, at der i dag gennemføres spildevandsanalyser på virksomhedens produktions-driftslaboratorium. Dette er i
midlertidig ikke tilladt i følge interne regler i Arla Foods. Årsagen hertil er
risiko for kontaminering af produktprøver m.v.
Endelig skal bemærkes at laboratoriet vil blive indrettet efter gældende regler afpasset de analyser der skal udføres.
Miljøcenterets vurdering
Etableringen af en opbevaringsplads giver ikke yderligere forurening, i stedet sikres jord og grundvandsforhold idet kemikaliebeholderne ikke opbevares direkte på jorden uden mulighed for opsamling.
Etableringen af laboratoriet medfører ikke yderligere forurening idet analyserne ellers var blevet foretaget på virksomhedens driftslaboratorium.
Klagevejledning og offentliggørelse
Da Bov Mejeri er i-mærket kan afgørelsen, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til Miljøklagenævnet af:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 embedslægeinstitutionen

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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 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 Aabenraa Ugeavis den 16. april 2008.
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest
være modtaget den 21. april 2008 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.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.

Med venlig hilsen

Charlotte B. Larsen

Kopi til:
Arla Foods, Birgitte Koch
Aabenraa Kommune
Embedslægeinstitutionen
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, Kredsformanden
Fødevareregion Syd, Veterinærafdelingen
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
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