Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. ODE-430-00119
Ref. chbla/jemma
Den 25. juni 2008

Arla Foods
Branderup Mejeri
Branderup Bygade 13
6535 Branderup J

Vilkårsændring af udledningskrav (vandmængde) fra absolut til gennemsnit, for Arla Foods amba, Branderup Mejeri, Branderup J.
Branderup Mejeri, Branderup J, har d. 12. marts 2007 ansøgt om at få ændret udledningskravet for vandmængden til at være et gennemsnitskrav i stedet for et absolut krav. Der udledes til Smedebækken.
De øvrige vilkår og kravværdier (i vilkår 1) i udledningstilladelsen ændres
ikke.
Miljøcenter Odenses afgørelse
Efter miljøbeskyttelseslovens 1 kapitel 5, § 41 a, stk. 2 pkt. 5 ændres følgende vilkår i Sønderjyllands Amts Udledningstilladelse af 28. januar 2006.
Vilkår nr. 1 i udledningstilladelsen af 28. januar 2006:
1. Det udledte spildevand skal overholde kravværdien i nedenstående skema med tilhørende kontrolgrundlag.
Variabel

Kontrolkrav K

kontroltype

Prøveantal

kontrolgrundlag

Vandmængde

1000 m³ pr. døgn

Absolut

≥ 12 pr. år

C<kontrolkrav

Ændres til følgende vilkår:
1. Det udledte spildevand skal overholde kravværdien i nedenstående skema med tilhørende kontrolgrundlag.
Variabel

Kontrolkrav K

kontroltype

Prøveantal

kontrolgrundlag

Vandmængde

1000 m³ pr. døgn

Gennemsnit

≥ 12 pr. år

C≤kontrolkrav

Vilkår nr. 2 i udledningstilladelsen af 28. januar 2006:
2. Det rensede spildevand skal udledes kontinuerligt over døgnet.
Ændres til følgende vilkår:
2. Det rensede spildevand skal udledes kontinuerligt over døgnet. Der må
maksimalt udledes 15 l/s.

Miljøcentrets vurdering
Branderup Mejeri har med ansøgning d. 12. marts 2007 ansøgt om at få
ændret kravet fra at være absolut til at være et gennemsnit.
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Miljøministeriets Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 1757 af
22. december 2006.
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Baggrunden for ansøgningen er, at Branderup Mejeris egne målinger viser
at der er problemer med at overholde vilkåret, mens der ikke er problemer
med overholdelse af vandmængdekravet for de registreringer, der foretages
i sammenhæng med udtagning af de øvrige egenkontrolprøver af det rensede spildevand. Branderup Mejeris erfaringer med et gennemsnits krav er,
at det er de i stand til også at overholde med deres egne målinger.
Klagevejledning:
Vilkårsændringen kan påklages til Miljøklagenævnet af
•
•
•
•
•
•

virksomheden
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 meddelt amtsrådet, at de
ønsker underretning om afgørelsen

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen skal være
modtaget senest den 22. juli 2008, kl. 16.00. Vi videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er
anvendt ved behandlingen af sagen.
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet.
Et eventuelt søgsmål i forhold til vilkårsændringen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra vilkårsændringen er meddelt.
Offentliggørelse og annoncering
Vilkårsændringen vil blive annonceret den 1. juli 2008 i Tønder Ugeavis,
samt blive lagt på miljøcenterets hjemmeside, www.ode.mim.dk.

Med venlig hilsen

Charlotte B. Larsen
tlf. dir. 72 54 84 07
chbla@ode.mim.dk

Kopi til:
Arla Foods, Birgitte Koch
Tønder Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks sportsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
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