
 

Miljøstyrelsen • Lyseng Allé 1 • 8270 Højbjerg 
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • aar@mst.dk • www.mst.dk 

Arla Foods amba Branderup Mejeri 

Branderup Bygade 13 

6535 Branderup J 

    

   

  

Sendes kun pr e-mail til hlnis@arlafoods.com 

    

   

  

Virksomheder 

J.nr. MST-1272-01012 

Ref. Amklo 

Den 4. november 2013 

Påbud om ændring af vilkår vedrørende emission fra kedelanlæg 

 

Arla Foods amba Branderup Mejeri påbydes hermed ændring af 

emissionsgrænseværdi for NOx for kedelanlæg. 

 

Vilkår C2 i virksomhedens miljøgodkendelse af 17. december 2009 ændres  

Fra: 

  

Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som 

timemiddelværdier. 

 

Afkast fra stof Emissionsgrænse (enhed) 

kedelanlæg NOx  69 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 

 

 CO 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 

 
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden 
udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas). 

 
til: 
 
Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som 

timemiddelværdier. 

 

Afkast fra stof Emissionsgrænse (enhed) 

kedelanlæg NOx  125 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 

 

 CO 75 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2 

 
En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden 
udsender gennem et afkast. Referencetilstand (0 °C, 101,3 kPa, tør gas). 

 

 

Påbuddet skal være efterkommet senest 29. november 2013. 

 

Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven
1
. 

  
  

                                                             
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 

Miljøstyrelsen varslede den 30. oktober 2013 påbud om ændring af vilkår C2, 

emissionsgrænseværdi for NOx for kedelanlæg i virksomhedens godkendelse af 17. 

december 2009. 

 

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra Arla Foods amba Branderup Mejeri til 

varsling af påbuddet.  

 

Baggrund for påbuddet 
Det fremgår af miljøgodkendelsen af 17. december 2009, at der i forbindelse med 
Miljøstyrelsens sagsbehandling af revurdering af virksomhedens godkendelse, ikke 
er lagt akkrediterede emissionsmålinger af kedlerne til grund for fastsættelse af det 
nuværende vilkår C2.  
 
Kedlerne er af ældre dato, fra henholdsvis 1980 og 1996. Dampkedlen og 
hedtvandskedlen har en indfyret effekt på henholdsvis 1 MW og 4,4 MW.  
 
Da kedlerne i sin tid blev installeret overholdt de gældende grænseværdier, men 
grænseværdierne er siden i luftvejledningen fra 2001 blevet skærpet til 65 mg/Nm3 
tør røggas ved 10 % O2 for nye kedler. Det fremgår af Luftvejledningens afsnit 
6.2.5., at der for ældre kedler kan accepteres grænseværdi for NOx på op til 125 
mg/Nm3.  
 
Arla Foods amba oplyser, at kedlerne ikke kan overholde den eksisterende 
grænseværdi på 69 mg/Nm3, idet akkrediterede målinger har vist niveau på 100 
mg/Nm3. Omkostningerne til at ændre kedlerne så de kan overholde NOx-
grænseværdien på 65 mg/Nm3 vil ligge på omkring ½ mio. kr.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en investering på ½ mio. kr. ikke står mål med 
den forbedrede miljøeffekt på reduktion af NOx til omgivelserne.   
 
Miljøstyrelsen varsler derfor at meddele påbud om ændring af vilkår C2 fra 69 mg 
NOx/Nm3 til 125 mg NOx/Nm3.  
 
Såfremt virksomheden senere agter at ombygge eller udskifte hele eller dele af 
kedlerne, vil der i sagsbehandlingen af sagerne blive vurderet hvilke 
grænseværdier virksomheden skal reguleres efter.  

 

Klagevejledning 

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• kommunalbestyrelsen 

• Sundhedsstyrelsen 

• 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 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 
Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
den 2. december 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til 
Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.” 

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 

 

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 

måneder, fra påbuddet er meddelt. 

 

Offentliggørelse og annoncering 

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 

Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 00 00 eller 

aar@mst.dk. 

 

Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 

  

Kopi til: 

Arla Foods amba:              birgitte.koch@arlafoods.com  

Kommunen:               toender@toender.dk 

Danmarks fiskeriforening:              Mail@dkfisk.dk 

Ferskvandsfiskeriforeningen:            nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund:        post@sportsfiskerforbundet.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kreds Limjord Syd:      fr@friluftsraadet.dk  

Dansk Ornitologisk Forening:            dof@dof.dk 

 

  

 

Med venlig hilsen 

 
Anne Mette Kloster  

72 54 43 74  

amklo@mst.dk  

 


