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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opsætning af yderligere et
køletårn
Miljøcenter Odense har modtaget ansøgning fra Esbjerg Mejeri om tilladelse til opsætning af et nyt køletårn.
Afgørelse
Miljøcenter Odense 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
Det er stillet krav til leverandøren af det nye køletårn med hensyn til støjdæmpning, således at støjudledningen holdes indenfor de eksisterende
støjgrænser. Mejeriets produktion ændres ikke, der ændres ikke på mængden af ammoniak på mejeriet.
Køletårnet placeres ved siden af de mejeriets øvrige køletårne og er placeret bag en støjafskærmning.
Miljøcenterets vurdering
Opsætningen af dette køletårn giver ikke anledning til væsentlig yderligere
forurening, da det holdes indenfor den eksisterende godkendelse.

Klagevejledning og offentliggørelse
Da Esbjerg 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
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99
og 100

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse.
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 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 Ugeavisen Esbjerg, onsdag den 9. juli
2008 og på Miljøcenter Odenses hjemmeside www.ode.mim.dk.
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 25. juli 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
tlf. dir. 72 54 84 07
chbla@ode.mim.dk

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