
 

Aarhus 
J.nr. MST-1272-00005 
Ref. metho/sulvi 
Den 11. juli 2012 
 

Arla Foods Amba, HOCO 
Bülowsvej 9 
7500 Holstebro 
 
Sendes kun på e-mail til kirsten.hansesgaard@arlafoods.com  
   

 
 
Påbud om ændring af egenkontrolvilkår  
 
Arla Foods Amba, HOCO påbydes hermed at ændre procedure for egenkontrol af 
cyklon og vådvaskeranlæg, jf. vilkår C6 i Miljøgodkendelse af 6. juli 2009. 
 
Ændringen er aftalt med virksomheden i forbindelse med tilsyn d. 23. marts 2012. 
  
Vilkår C6 vil fremover lyde som følger:  
 
C6 Cyklon og vådvaskeranlæg skal kontrolleres visuelt for utætheder, fejl og 

lignende. Kontrollen skal foregå, når det er muligt af hensyn til driften, dog 
mindst en gang hver anden uge. Der skal føres logbog, som skal fremvises 
på forlangende ved tilsyn. 

 
Påbuddet skal være efterkommet senest 1. september 2012. 
 
Påbuddet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede d. 16. april 2012 påbud om ændring af egenkontrolvilkår 
C6 i Miljøgodkendelse af 6. juli 2009 i forbindelse med fremsendelse af 
tilsynsnotat. Virksomheden havde ikke bemærkninger til ændringen. 
 
Baggrund for påbuddet 
I forbindelse med miljøtilsyn d. 23. marts 2012 anførte Arla Foods Amba, HOCO, at 
Vilkår C6 om kontrol med cycloner og vådvaskeranlæg ikke kan praktiseres ugentligt 
som skrevet i vilkåret, uden at det vil medføre uhensigtsmæssige driftsstop. 
Egenkontrollen er i stedet blevet gennemført ca. hver 14. dag, men har ikke været 
dokumenteret systematisk. 
 
Dette bliver der nu rettet op på, idet virksomheden har udarbejdet et kontrolskema, 
som bliver implementeret i virksomhedens miljøledelsessystem. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 



 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Aarhus, Lyseng 
Allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 8. 
august 2012 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. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

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 
Aarhus.  
       
      
Med venlig hilsen  

 

 

Mette Thorsen 
Agronom 
tlf. 72 54 41 24 
metho@mst.dk 
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Kopi til: 
Arla birgitte.koch@arlafoods.com; 

hlnis@arlafoods.com;  
Holstebro Kommune kommunen@holstebro.dk; 
Sundhedsstyrelsen, Region Midt midt@sst.dk; 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk; 
Friluftsrådet, kreds Limfjord Syd ajj-7600@webspeed.dk; 
 
 
  


