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Påbud om ændring af vilkår 
 
Miljøstyrelsen Odense giver hermed Arla Foods amba, Høgelund Mejeri 
påbud om ændring af vilkår 16 i ”Miljøgodkendelse af 16. marts 2010 til 
udskiftning af eksisterende renseanlæg samt ændret udløbssted for det 
rensede spildevand”. 
 
Vilkår 16 om egenkontrol ændres alene med hensyn til krav om iltindhold 
samt kontrol af vandmængden. Vilkår 16 lyder herefter således 
(ændringer/tilføjelser er markeret med kursiv): 
 

”Det rensede spildevand skal, når det ledes til Lillebælt overholde 
nedenstående udlederkrav i prøvetagningsbrønd på virksomheden 
efter sidste rensetrin.  
 
Parameter Kontrolkrav Kontrolmetode 
Vandmængde 600 m³/dg Årsgennemsnit 
Suspenderet stof 25 mg/l Transport 
BI5,mod 15 mg/l Transport 
COD 75 mg/l Transport 
Total kvælstof 8 mg/l Transport 
Total fosfor 1,5 mg/l Transport 
pH >6,5 og <8,5  Absolut 
Temperatur 25 °C Absolut 

 
Transportkontrol og tilstandskontrol udføres efter gældende Dansk 
Standard for afløbskontrol, for tiden DS 2399. Kravet skal overholdes 
for en vilkårlig 12 måneders sammenhængende periode. Kontrolkrav 
med kontrolmetoden absolut er værdier for enkeltdøgn, som ikke på 
noget tidspunkt må overskrides. Den udledte gennemsnitlige 
døgnvandmængde beregnes ud fra den aktuelle udledte 
spildevandsmængde målt med flowmåler, når der udledes.  
 
Det rensede spildevand skal ved udløbet have et iltindhold på minimum 
50%. 
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Iltindholdet skal dokumenteres ved en uges logning i udløbet, foretaget 
første gang inden for perioden 15/8 – 15/9 2012. Logningen skal ske 
mindst en gang i timen og alle enkeltværdierne skal vise et iltindhold 
på minimum 50% 
 
Dokumentation for iltindhold på minimum 50 % ved udløbet skal 
gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis 
iltindholdet overholder kravet, kan der højst kræves én årlig måling. 
Udgifterne til måling og dokumentation af iltindhold afholdes af 
virksomheden.” 
 

Påbuddet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1, og 
vilkårsændringen træder i kraft ved meddelelsen af påbuddet. 
 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 29. maj 2012 påbud om ændring af vilkår. 
 
Arla Foods amba har den 12. juni 2012 meddelt, at de ikke har 
bemærkninger til påbudsvarslet. 
 
 
Baggrund for påbuddet 
Høgelund Mejeri har den 20. december 2011 søgt om godkendelse til 
etablering af 2 spildevandstanke samt en slamtank til mejeriets eksisterende 
renseanlæg. Samtidig er der søgt om ændring af vilkår omkring iltindhold i 
det rensede spildevand samt ændring i metoden til at dokumentere 
overholdelse af grænseværdi for udledt spildevandsmængde. 
 
Baggrunden for mejeriets ansøgning er et ønske om at minimere 
energiforbruget til pumpning af spildevand gennem den nye 17 km. lange 
trykledning til Lillebælt.  
 
Måling af spildevandsmængde 
Der kræves meget energi til igangsætning af pumpning af spildevandet over 
den lange strækning, i forhold til det at holde gang i pumpningen. Ved at 
samle en større mængde spildevand inden udpumpning minimeres antallet af 
starter og dermed energiforbruget. Til dette formål etableres to nye 
spildevandstanke med en kapacitet på i alt 100 m3 
 
I gældende vilkår 16 må der maksimalt udledes gennemsnitligt 600 m3 
renset spildevand i døgnet. Mængden skal beregnes som gennemsnittet af 
vandmængden på de dage, der udtages spildevandsprøver (en gang om 
måneden). Vilkår 16 ændres nu så den udledte gennemsnitlige 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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døgnvandmængde skal beregnes ud fra den aktuelle udledte 
spildevandsmængde målt med flowmåler, når der udledes.  
 
Miljøstyrelsen finder det fornuftigt, at virksomheden ved ændret drift vil 
reducere energiforbruget. Samtidig betyder driftsændringen, at 
udløbshastigheden øges, i de perioder der pumpes, og dermed vil der ske en 
hurtigere fortynding af det rensede spildevandet i Lillebælt. Vilkår 16 
ændres derfor som ansøgt for så vidt angår dokumentation for den udledte 
mængde. 
 
Iltindhold 
I vilkår 16 er der endvidere stillet krav om, at spildevandet skal indeholde 
minimum 85 % ilt, når det forlader renseanlægget (efter sidste rensetrin). 
Dette krav er stillet under forudsætning af, at der vil blive etableret en 
iltningstrappe eller en beluftningsbrønd lige før udløbet, som det fremgår af 
ansøgningsmaterialet til miljøgodkendelsen2. (Alectia´s notat af 11. marts 
2008 om traché og initialfortynding. Baggrunden for iltningstrappen er, at 
Alectia vurderer at biofilmen i ledningen vil forbruge al ilten i spildevandet, 
så dette vil være iltfrit ved udløbet.) 
 
Tidligere sikredes overholdelse af krav til iltindhold i det rensede spildevand 
ved at det blev ledt hen over de laguner, der tidligere blev anvendt til 
rensning af spildevandet. Med etablering af de 2 nye tanke vil lagunerne 
ikke længere fungere som iltningsbassiner, og der søges derfor om, at kravet 
til iltindhold i det rensede spildevand fjernes, da mejeriet vurderer, at der 
ikke vil være iltforbrugende stoffer af betydning tilbage i spildevandet ved 
udløbet i Lillebælt.  
 
Cowi har i notat af 13. december 2011 vurderet iltforbruget gennem den 17 
km. lange spildevandsledning. Deres beregning viser, at der stadig vil være 
et overskud af ilt i det rensede spildevand ved udløbet. Cowi´s beregninger 
er lavet under forudsætning af, at spildevandet opiltes inden det ledes til 
spildevandsledningen, og udelukkende på baggrund af spildevandets 
iltforbrug. Der er ikke taget hensyn til en eventuel iltforbrugende biofilm i 
ledningen.  
 
Naturstyrelsen i Ribe er vandmyndighed for udledningsrecipienten, og 
Miljøstyrelsen har kontaktet Naturstyrelsen i Ribe med hensyn til at få 
afklaret vigtigheden af spildevandets iltindhold, når det løber ud i Lillebælt. 
Naturstyrelsen oplyser, at der i den sydlige del af Lillebælt, hvor 
udledningen finder sted, jævnligt ses iltsvindsforekomster i forårs- og 
efterårsperioderne. I disse tilfælde, kan det ikke afvises, at udledning af 
iltfattigt spildevand, kan skabe yderligere problemer. Ydermere kan selv små 

                                                 
2 Miljøgodkendelse af 16. marts 2010 til udskiftning af eksisterende renseanlæg samt ændret 
udløbssted for det rensede spildevand. 
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mængder sulfat i anaerobt miljø give problemer med svovlbrinte ved 
udledningen (og undervejs). Naturstyrelsen mener desuden, at det ikke er 
muligt at regne sig frem til spildevandets iltindhold ved udløbet, da der er alt 
for mange ukendte faktorer. 
 
På baggrund af ovenstående kan Miljøstyrelsen ikke efterkomme mejeriets 
ønske om, at der fremover ikke stilles krav til spildevandets iltindhold. Da 
der ikke er etableret iltningstrappe kort før udløbet, og det ikke er muligt at 
forudse, hvordan iltindholdet påvirkes under den lange transport, indikerer 
iltindholdet ved udløbet fra renseanlægget ikke noget om iltindholdet ved 
udløbet i Lillebælt. Derfor ændres vilkår 16 med hensyn til iltindhold 
således, at der fremover stilles krav om minimum 50 % ilt i spildevandet ved 
udløbet. Et iltindhold på det niveau vil sikre, at der ikke skabes yderligere 
problemer under iltsvindsforekomster i Lillebælt eller problemer med 
svovlbrinte ved udledningen. 
 
 
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 Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 12. juli 2012 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  
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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 Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4237 
eller idhan@mst.dk. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
 
Ida  Hansen  
72 54 42 37  
idhan@mst.dk  
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Haderslev Kommune, post@haderslev.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, kreds@friluftsrådet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 


