Arla Foods amba, Høgelund Mejeri,
Bregnehøjvej 16
6500 Vojens

MILJØGODKENDELSE
For:

Arla Foods, Høgelund Mejeri
Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens
Matrikel nr.:
220, Høgelund, Vedsted
CVR-nummer:
25313763
P-nummer:
1003029548
Listepunkt nummer: F105

Godkendelsen omfatter:
Udskiftning af eksisterende renseanlæg samt ændret udløbssted for det
rensede spildevand.
Dato: 16. marts 2010

Godkendt: Henning Christiansen

Annonceres den 17. marts 2010
Klagefristen udløber den 14. april 2910
Søgsmålsfristen udløber den 17. september 2010
Revurdering påbegyndes senest i 2018

Miljøcenter Odense • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ
Tlf. 72 54 45 00 • Fax 33 32 22 01 • CVR 30811054 • EAN 5798000872820 • post@ode.mim.dk • www.blst.dk

Plan- og virksomhedsområdet
J.nr. ODE-430-00069
Ref. hechr & idhan
Den 16. marts 2010

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.

INDLEDNING ..............................................................................................................3

2.

AFGØRELSE OG VILKÅR .......................................................................................4
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen .................................................................................. 4
Generelle forhold ............................................................................................... 4
Indretning og drift.............................................................................................. 4
Spildevand........................................................................................................... 5
Affald..................................................................................................................... 7
Jord og grundvand ............................................................................................ 7
Indberetning/rapportering ............................................................................... 7
Driftsforstyrrelser og uheld............................................................................. 8
Ophør .................................................................................................................... 8

3.

VURDERING OG BEMÆRKNINGER.....................................................................9
3.1 Begrundelse for afgørelse ...................................................................................... 9
3.2 Miljøteknisk vurdering.............................................................................................. 9
3.2.1 Planforhold og beliggenhed.................................................................. 9
3.2.2 Generelle forhold ................................................................................... 10
3.2.3 Indretning og drift .................................................................................. 10
3.2.4 Luftforurening......................................................................................... 10
3.2.5 Lugt ........................................................................................................... 10
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. ......................................................... 10
3.2.7 Støj ............................................................................................................ 11
3.2.8 Affald......................................................................................................... 12
3.2.9 Overjordiske olietanke.......................................................................... 12
3.2.10 Jord og grundvand.............................................................................. 12
3.2.11 Til og frakørsel ..................................................................................... 12
3.2.12 Indberetning/rapportering ................................................................. 12
3.2.13 Sikkerhedsstillelse .............................................................................. 13
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld............................................................... 13
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld................................................ 13
3.2.16 Ophør...................................................................................................... 13
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik.................................................................. 13
3.3 Udtalelser/høringssvar .......................................................................................... 14
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder....................................................... 14
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv...................................................................... 14
3.3.3 Udtalelse fra ansøger............................................................................ 14

4.

FORHOLDET TIL LOVEN ......................................................................................15
4.1 Lovgrundlag ............................................................................................................ 15
4.1.1 Miljøgodkendelsen ................................................................................ 15
4.1.2 Listepunkt ................................................................................................ 15
4.1.3 Revurdering............................................................................................. 15
4.1.4 Risikobekendtgørelsen......................................................................... 15
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen .......................................................................... 15
4.1.6 Habitatdirektivet ..................................................................................... 15
4.2 Øvrige afgørelser ................................................................................................... 15
4.3 Tilsyn med virksomheden ..................................................................................... 16
4.4 Offentliggørelse og klagevejledning .................................................................... 16
Søgsmål .............................................................................................................. 16
4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen........................................................ 16

5.

BILAG.........................................................................................................................18

1.

INDLEDNING

I forbindelse med revurdering af mejeriets miljøgodkendelse udsendt den
31. januar 2000 blev der tillige givet tilladelse til udvidelse af produktionen
fra en indvejet mælkemængde på 56.000 tons til 112.000 tons pr. år. Af
godkendelsen fremgår det, at dette forventedes at kunne finde sted indenfor
det eksisterende renseanlægs godkendte kapacitet på 200 m³/dg.
Det har imidlertid vist sig, at der er behov for at rense og udlede op til 600
m³ pr. dg. Arla har endvidere erfaring for, at et renseanlæg som det eksisterende jordbassin med membraner har en begrænset levetid, idet membranerne har en begrænset holdbarhed. Mejeriet har derfor ansøgt om at opføre et nyt renseanlæg i beton. De nye renseanlæg vil have en hydraulisk
kapacitet på 600 m³ pr. dg.
I forbindelse med behandling af ansøgningen har Miljøcenter Odense vurderet, at der ikke kan gives en ny godkendelse til udledning af det rensede
spildevand til den nuværende recipient Vadsbækken. Dette skyldes 3 forhold:
♦
♦
♦

Målsætning i Vadsbækken som yngle og opvækstområde for laksefisk
er ikke opfyldt
Målsætningen i Stevning Dam, som Vadsbækken løber til er ikke opfyldt på grund af for stor fosforbelastning. Stevning Dam er habitatområde
Den mængde salt, der ønskes udledt vil give anledning til uacceptable
saltkoncentrationer i Vadsbækken.

Arla har i den forbindelse ændret projektet således, at vandet på sigt vil blive afledt direkte til Lillebælt. Da det er hurtigere at opføre et nyt renseanlæg
end at anlægge en trykledning til det rensede spildevand til Lillebælt, og da
det eksisterende anlæg er nedslidt og trænger til hurtig udskiftning, giver
denne godkendelse tilladelse til, at udledning fra det nye renseanlæg fortsat
sker til Vadsbækken i en kortere periode på vilkår, som sikrer, at der ikke
sker en øget tilledning af forurenende stoffer til Vadsbækken.
Bortset fra ændringen af vilkår for udledning af renset spildevand ændres
der ikke på den eksisterende godkendelses vilkår. Udskiftning af renseanlægget skal således ske på en måde, som kan holdes inden for den eksisterende godkendelses vilkår om f.eks. støj og lugt.
Mejerier er omfattet af bilag 2 pkt. 7c i bekendtgørelse om vurdering af visse
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Ændring af virksomheden skal vurderes efter bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14. Renseanlæg er
endvidere selvstændigt optaget på bilag 2 som pkt. 12c. Miljøcenteret har
derfor screenet projektet efter VVM reglerne og i afgørelse fra 9. september
2009 konkluderet, at projektet ikke vil få væsentlig indflydelse på miljøet,
hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVM redegørelse og kommuneplantillæg.

2.

AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne afsnit 3 og virksomhedens ansøgning om
miljøgodkendelse (vedlagt i bilag A), godkender Miljøcenter Odense hermed
udskiftning af renseanlæg, forøgelse af renseanlæggets kapacitet samt
ændring af udledningssted for det rensede spildevand.
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.
Godkendelsen gives på følgende vilkår:

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
Generelle forhold
1.
Vilkår 12 i Sønderjyllands Amts miljøgodkendelse fra 31. januar
2000 ophæves og erstattes af nedenstående vilkår.
2.

Det nye renseanlæg med tilhørende faciliteter skal kunne drives inden for de vilkår, som i øvrigt er opstillet i Sønderjyllands Amts miljøgodkendelse fra 31. januar 2000.

3.

Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om, hvornår det
nye renseanlæg tages i brug. Tilsynsmyndigheden skal have beskeden senest en uge efter at anlægget er taget i brug.

4.

Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om, hvornår
den nye afløbsledning til Lillebælt tages i brug. Tilsynsmyndigheden
skal have beskeden senest en uge efter at ledningen er taget i brug.

Indretning og drift
5.
Den til enhver tid fungerende driftsleder for renseanlægget skal være under uddannelse til eller have gennemført uddannelsen som
driftsleder iht. bekendtgørelse nr. 1446 af 11. december 2007 om
undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand.
6.

Renseanlægget skal etableres med SRO-anlæg til kontinuert overvågning af driften. SRO-anlægget skal sende besked til døgnbemandet vagt, således at det sikres, at der hurtigt bliver foretaget afhjælpende foranstaltninger ved svigt af renseprocesser, pumpestationer mm.

7.

Der skal være mulighed for prøveudtagning inde på mejeriets matrikel, således at der kan udtages prøver af spildevandet, efter dette
har gennemgået samtlige renseprocesser.

8.

Det rensede spildevand skal afledes gennem kommunevandløb 1K,
Vedsted til Vadsbækken. Denne udledning skal ophøre senest den
1. januar 2012.

9.

Det rensede spildevand skal senest fra den 1. januar 2012 afledes
gennem trykledning til Lillebælt. Udledningen skal ske gennem diffusor placeret på 8 m dybde ud for Vilstrup Strand.

10.

Mejeriet skal senest den 1. april 2011 indsende en redegørelse til
Miljøcenter Odense, som viser, at mejeriet har fået alle nødvendige
tilladelser, og at der er truffet aftale med de nødvendige lodsejere,
således at trykledningen kan være etableret og i drift senest den 1.
januar 2012. Såfremt der ikke foreligger de nødvendige aftaler, skal
der redegøres for, hvorledes spildevandet tænkes bortskaffet efter
den 1. januar 2012.

11.

Spildevandsledningen til Lillebælt skal renses med rensegris en
gang om måneden for at undgå belægninger med biofilm i kloakledningen.

12.

Der skal fremsendes dokumentation til tilsynsmyndigheden for korrekt udførsel af udløbet. Kontrollen skal ske ved dykkerinspektion og
dokumentation skal fremsendes i form af vidoeoptagelser af udløbet,
samt oplysninger om udløbets nøjagtige placering ved x, y, zkoordinater.

Spildevand
13.
Der må kun tilledes spildevand fra produktionen til renseanlægget.
Sanitært spildevand skal ledes til offentlig kloak.
14.

Anlægget må i gennemsnit dagligt belastes med 600 m³ spildevand
indeholdende 3.000 kg COD, 100 kg kvælstof og 40 kg fosfor. Dette
svarer til en belastning med iltforbrugende stoffer på omkring 30.000
pe.

15.

Det rensede spildevand skal, når det ledes til Vadsbækken overholde nedenstående udlederkrav i prøvetagningsbrønd på virksomheden efter sidste rensetrin.
Parameter
Vandmængde
Suspenderet
stof
BI5,mod
COD
Ammonium-N
Ammonium-N
Total kvælstof
Total fosfor
Chlorid
pH
Temperatur

Kontrolkrav
300
m³/dg
13
mg/l

Kontrolmetode
Årsgennemsnit
Transport

6,7
75
1,3
3,3
5,3
0,33
830
>6,5 og
<8,5
25

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Tilstand
Transport
Tilstand
Absolut
Transport
Transport
Transport
Absolut

°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.
16.

Det rensede spildevand skal, når det ledes til Lillebælt overholde
nedenstående udlederkrav i prøvetagningsbrønd på virksomheden
efter sidste rensetrin.
Parameter
Vandmængde
Suspenderet
stof
BI5,mod
COD
Total kvælstof
Total fosfor
pH
Temperatur
Iltindhold

Kontrolkrav
600
m³/dg
25
mg/l

Kontrolmetode
Årsgennemsnit
Transport

15
75
8
1,5
>6,5 og
<8,5
25
85

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Transport
Transport
Transport
Transport
Absolut

°C
%

Absolut
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. Vandmængden kontrolleres på gennemsnittet af vandmængden på de dage, der er udtaget spildevandsprøver.
17.

Til kontrol af udlederkrav i vilkår 15 og 16 skal der jævnt fordelt over
året udtages 12 flowproportionelle døgnprøver, som skal analyseres
for de parametre, som er angivet i vilkår 15 i den periode, hvor vandet afledes til Vadsbækken, og vilkår 16 i den periode, hvor vandet
afledes til Lillebælt. Samtidigt skal der udtages prøver i indløbet,
som analyseres for COD, total kvælstof og total fosfor til overvågning af dimensioneringforudsætningerne i vilkår 14.
Prøvetagning og analyse skal foretages som akkrediteret prøvning
af et laboratorium, som er akkrediteret til prøvetagning og de aktuelle analyser af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond eller et
tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s
multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.
Prøverne skal udtages i henhold til teknisk anvisning for punktkilder
(Miljøstyrelsen, oktober 2004).

Prøverne skal analyseres med en kvalitet, som mindst svarer til kravene i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.
Analyseresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden umiddelbart
efter, at de foreligger. Analyseresultaterne skal indsendes i et af tilsynsmyndigheden beskrevet format.
18.

Til løbende kontrol af driften skal der i perioder, hvor mejeriet er i
drift på hverdage (mandag – torsdag) udtages døgnprøver og weekend prøver (fredag – søndag) i indløbet og udløbet. Alle prøver analyseres for COD, kvælstof og fosfor, bortset fra indløbsprøverne,
hvor kvælstof og fosfor kun analyseres i en prøve pr. uge.
Der stilles ikke krav til analysekvaliteten. Analyseresultaterne kan ikke indgå i kontrollen af vilkår 15 og 16.

Affald
19.
Der må på virksomheden maksimalt opbevares 3.500 m³ slam. Miljøcenteret kan kræve slamlageret overdækket, såfremt det giver anledning til lugtgener i omgivelserne.
20.

Hvis slammet ikke bortskaffes efter særlige regler, for tiden slambekendtgørelsen, skal det bortskaffes efter kommunens anvisninger.

21.

Farligt affald skal opbevares indendørs på en måde, som sikrer, at
der ikke sker udledning til kloak eller jord, hvis emballagerne bliver
utættet.

Jord og grundvand
22.
Beholdere til renseprocesser og slam samt kloakrør skal udformes
tætte, således at spildevandet ikke kan sive ud i jorden og til grundvandet. Mejeriet skal have en procedure for kontrol af, at beholdere
og kloakrør forbliver tætte. Hvis der konstateres skader, som gør
beholdere og kloakrør utætte, skal skaden straks udbedres.
Indberetning/rapportering

23.

24.

Eftersyn og vedligeholdelse af anlæg
Virksomheden skal udarbejde og iværksætte procedurer for drift og
vedligeholdelse af renseanlæg og afløbssystem, herunder vedligeholdelse af pumper og spildevandsledning, kalibrering af måleapparatur, samt registrering af driftsparametre.
Virksomheden skal udarbejde og iværksætte en procedure til forebyggelse af uheld med udledning af urenset eller ikke tilstrækkeligt
renset spildevand.
Driftsjournal

25.

Virksomheden skal føre driftsjournal for renseanlæg og udløbsledning. Driftsjournalen skal ud over resultaterne af egenkontrollen og
driftskontrollen som minimum indeholde oplysninger om:
♦

Driftsforstyrelser og unormale forhold (art, tidspunkt, varighed og afværgeforanstaltninger).

♦

Forbrug af anvendte mængder kemikalier og hjælpestoffer,
der anvendes på renseanlægget

♦

Tidspunkt for rensning af afløbsledningen

♦

Slamdisponering (bortkørte mængder, modtagere og anvendelse).

Driftsjournalen skal være tilgængelig for og på forlangende indsendes til tilsynsmyndigheden, Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.
Driftsforstyrrelser og uheld
26.
Virksomheden skal have en beredskabsplan for håndtering af driftsuheld på renseanlægget, herunder alternative muligheder for bortskaffelse af spildevandet, hvis det rensede spildevand ikke kan
overholde udlederkravene. Beredskabsplanen skal også beskrive
den i vilkår 6 beskrevne døgnvagt.
Beredskabsplanen skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest
en uge efter, at anlægget er taget i drift.
Ophør
27.
Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger
for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at
bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvis.
Redegørelsen skal udfærdiges under hensyntagen anden gældende
lovgivning, fx jordforureningsloven, og skal som minimum omfatte
disse punkter:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Rengøring af tanke, produktionslokaler og –udstyr
Fjernelse af produktionsudstyr og råvarer/hjælpestoffer der
kan udgøre en miljømæssig risiko
Tømning af lagre
Bortskafning af slam, kemikalier, rengøringsmidler, farligt
affald og andet affald efter gældende regler
Tømning af evt. sandfang og olieudskillere
Evt. jordforurening

3.

VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse
Høgelund Mejeri har valgt at rense spildevand fra produktionen på eget
renseanlæg. Det nye renseanlæg vil have en større hydraulisk kapacitet,
idet den udvidede produktion medfører større spildevandsmængder. Som
det fremgår af afsnit 3.2.17 er såvel mængden af produceret spildevand
som det niveau vandet renses til udtryk for bedst tilgængelig teknik (BAT).
Som det fremgår af afsnit 3.2.11 vil udskiftningen af renseanlægget ikke
medføre nævneværdig forøgelse af trafikken i området.
Som det fremgår af nedenstående begrundelser, er det miljøcenterets opfattelse, at renseanlægget kan etableres og drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

3.2 Miljøteknisk vurdering
3.2.1 Planforhold og beliggenhed
Det nye renseanlæg vil blive opført på det areal, hvor det nuværende renseanlæg findes. Området er om fattet af lokalplan 99-03 udarbejdet af den
tidligere Vojens Kommune. Renseanlægget vil ligge i delområde 2, som er
udlagt til mejeriets renseanlæg. Området er beliggende i landzone.
Det rensede spildevand ledes gennem det rørlagte kommunevandløb 1K,
Vedsted, til Vadsbækken. Vadsbækken er i Sønderjyllands Amts regionplan
2005 - 2016 (nu landsplandirektiv) målsat som gyde og opvækst område for
laksefisk. Dette indebærer, at faunaklassen bestemt efter Dansk Vandløbs
Fauna Indeks (DVFI) skal være 5 eller højere. Ved Sønderjyllands Amts
løbende bestemmelser af vandløbets fauna, er der generelt fundet værdier
af DVFI under 5. De seneste bedømmelser er udført af Miljøcenter Ribe i
foråret 2007. Disse viste, at DVFI øverst i Vadsbækken, umiddelbart efter
ophør af rørlægningen, var 3. Bedømmelser foretaget to steder op til 1 km
længere nedstrøms viste DVFI på 4. Vandløbets målsætning er således
ikke opfyldt. Det rensede spildevand fra mejeriet er sammen med andre
kilder i området medvirkende til, at målsætningen ikke er opfyldt.
Vadsbækken løber ud i Stevning Dam. Stevning Dam er en del af habitatområde nr. 81, ”Pamhuleskov og Stevning Dam”. I udpegningsgrundlaget
indgår naturtypen 3150, ”Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter
eller stor vandaks”. I basisanalysen udført i henhold til Lov om miljømål har
Sønderjyllands Amt i marts 2006 vurderet, at målsætningen for Stevning
Dam ikke er opfyldt. En undersøgelse udført af Miljøcenter Ribe som undersøgelsesovervågning i forhold til lov om miljømål har vist at en forudsætning
for at genoprette god miljøtilstand i søen er en reduktion af fosfortilførslen
på 500 – 800 kg pr. år.

3.2.2 Generelle forhold
Denne tilladelse omfatter udskiftning af eksisterende renseanlæg. Samtidigt
udvides kapaciteten på anlægget til det tredobbelte. Der er således tale om
nyanlæg og godkendelsen gives derfor efter miljøbeskyttelseslovens § 33
med tilhørende retsbeskyttelse. Retsbeskyttelsen gælder dog kun vilkår i
denne godkendelse. Denne godkendelse fastslår, at en række vilkår i Sønderjyllands Amts miljøgodkendelse fra 31. januar 2000, er gældende for
hele virksomheden inklusive det nye renseanlæg. Der ændres ikke på retsbeskyttelsen for disse vilkår.
3.2.3 Indretning og drift
Denne godkendelse omfatter udledning af det rensede spildevand på det
hidtidige udledningssted og på et senere tidspunkt udledning direkte til Lillebælt. Forholdene omkring dette er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.6.
Det er i en bekendtgørelse fastslået, at driftsansvarlige for kommunale renseanlæg skal have gennemgået en uddannelse som driftsleder. Da det ansøgte renseanlæg får en ret stor kapacitet, har miljøcenteret fastsat vilkår
om, at den for renseanlægget driftsansvarlige på Høgelund Mejeri er omfattet af samme regler.
3.2.4 Luftforurening
Der vil ikke på det nye renseanlæg være kilder til luftforurening. Der stilles
derfor ikke specielle vilkår om luftforurening.
3.2.5 Lugt
Renseanlægget forventes ikke at ændre på udsendelsen af lugtstoffer i forhold til det eksisterende. Der stilles derfor ikke særskilte lugtvilkår.
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v.
Det ansøgte renseanlæg er et traditionelt biologisk renseanlæg med nitrifikation/denitrifikation og afsluttende efterpolering i lamelseparator og laguner. Dette er en type renseanlæg, som er velkendte i Danmark, og som kan
forventes at rense spildevandet således, at de stillede udlederkrav til udledning i Lillebælt kan overholdes. I perioden frem til etablering af havledningen forventer Arla at kunne overholde de skærpede vilkår. Det er miljøcenterets opfattelse, at dette vil kræve god overvågning og kan føre til perioder,
hvor spildevandet skal bortskaffes på anden vis i henhold til beredskabsplanen for renseanlægget.
Den nuværende udledning bidrager til, at målsætningen i Vadsbækken og
Stevning Dam ikke er opfyldt. De ansøgte udledte mængder af chlorid giver
anledning til en koncentration på 170 mg/l ved lav vandføring i vandløbet.
Dette er væsentligt mere end den værdi på 15 mg/l, som er anbefalet i et
notat fra miljøstyrelsen. I ovennævnte beregning er det forudsat, at der sker
en fuldstændig opblanding af det salte afløbsvand med vandløbsvandet,
hvilket måske ikke finder sted.
Den ønskede forøgelse af udledningen kan således ikke forventes godkendt
med den nuværende recipient, ligesom det må formodes, at en uændret

udledning vil blive reguleret i forbindelse med kommende revurdering af
mejeriets samlede miljøgodkendelse eller i forbindelse med gennemførelse
af den kommende vandplan.
Mejeriet har fået vurderet, at det vil tage 1½ til 2 år at få etableret en trykledning, så det rensede spildevand kan afledes til Lillebælt. På grund af det
nuværende renseanlægs tilstand, ønskes renseanlægget udskiftet hurtigst
muligt.
Miljøcenteret havde helst set, at renseanlæg og afløbsledning blev etableret
samtidigt. Dette skyldes, at der ikke findes erfaring for privates mulighed for
at etablere spildevandsledninger over en så lang strækning, hvor der skal
indgås aftaler med et antal lodsejere. I fald dette ikke kan lade sig gøre, kan
investeringen i renseanlægget være spildt, idet udledning til Vadsbækken
ikke kan forventes tilladt ud over den frist, der er stillet vilkår om. For at sikre, at der findes anden bortskaffelse af spildevandet, hvis der ikke kan opnås enighed med lodsejerne, er der fastsat vilkår om, at arbejde med andre
bortskaffelsesmuligheder skal påbegyndes, såfremt lodsejeraftalerne ikke er
indgået inden det i mejeriets tidsplan oplyste tidspunkt.
Det er miljøcenterets opfattelse, at forøgede udledninger til recipienter, som
i forvejen er overbelastede ikke kan tillades i en periode på 2,5 år. De angivne udlederkrav i den periode, der udledes til Vadsbækken, er fastsat således, at den tilladte stofmængde med den øgede vandmængde er uændret
i forhold til den eksisterende tilladelse. For chlorid er der taget udgangspunkt i den faktisk udledte stofmængde i årene 2006 – 2008.
Der er i forbindelse med ansøgningen foretaget en vurdering af det rensede
spildevands fortynding ved udledning på en vanddybde på 8 m. Det er vurderet, at spildevandet på grund af lavere massefylde vil stige til vejrs og at
det vil nå overfladen 4 – 7 m fra udløbet ved 1 udløbsport, og at vandet, når
det når overfladen vil være fortyndet 400 – 600 gange. På denne baggrund
har Miljøcenter Ribe vurderet, at udledningen ikke vil have betydning for
vandmiljøet. I denne vurdering er der ikke taget hensyn til badevandskvaliteten ved de nærliggende badestrande, idet det er antaget, at der ikke
tilledes sanitært spildevand til renseanlægget. Der er derfor stillet vilkår om,
at sanitært spildevand ikke tilledes mejeriets eget renseanlæg, men fortsat
afledes til kommunalt renseanlæg.
3.2.7 Støj
Der vil komme støj fra kompressorer til indblæsning af luft i vandet under
rensningen. Desuden vil der være forøget trafik i forbindelse med afhentning af slam fra renseanlægget.
Det forventes, at støjbidrag fra det nye renseanlæg vil kunne holdes inden
for de støjvilkår, der er fastsat i Sønderjyllands Amts miljøgodkendelse fra
31. januar 2000. Hvis der viser sig behov, vil miljøcenteret efter vilkår 11 i
miljøgodkendelsen fra 31. januar 2000 kunne kræve dokumentation gennem måling for, at støjvilkår er overholdt.

Der stilles ikke særlige støjvilkår i denne godkendelse.
3.2.8 Affald
På renseanlægget produceres der affald i form af slam og farligt affald fra
spildevandsanalyser.
Slammet kan bortskaffes efter reglerne i slambekendtgørelsen uden yderligere tilladelse. Såfremt slammet ikke bortskaffes efter slambekendtgørelsens regler, stilles der vilkår om, at det bortskaffes efter kommunens anvisning.
Slammet opbevares i en tank bygget af betonelementer. Den samlede kapacitet til opbevaring af slam er 3.500 m³.
Der er stillet vilkår om, at farligt affald skal opbevares indendørs i lukkede
beholdere.
3.2.9 Overjordiske olietanke
Der etableres ikke olietanke i forbindelse med anlæg af renseanlægget.
3.2.10 Jord og grundvand
Renseanlægget opføres i beton, som er tæt for udsivning af vand. Materialet anses for væsentligt mere holdbart end det eksisterende anlæg, som er
jordbassiner med plastmembraner. Renseanlæg opført i beton er en kendt
teknologi, som erfaringsmæssigt ikke giver anledning til udsivning til jord og
grundvand.
Pumpning af spildevand over store afstande er ligeledes en kendt teknologi,
men erfaringsmæssigt kan der forekomme ledningsbrud. I vurderingen af
konsekvenser ved ledningsbrud er der lagt vægt på, at der er tale om renset
spildevand som ikke vil indeholde farlige stoffer eller sygdomsfremkaldende
organismer. På denne baggrund er der ikke stillet særlige vilkår, selvom
ledningen føres gennem indvindingsoplande til vandværker.
Der er stillet vilkår om, at virksomheden skal have en procedure for kontrol
af, at renseanlæg og spildevandsledning forbliver tæt, og at skader skal
udbedres straks.
3.2.11 Til og frakørsel
I forbindelse med renseanlæggets øgede kapacitet vil der også kunne dannes mere slam i takt med at den organiske belastning af anlægget øges.
Dette vil give øget behov for bortkørsel af slam. Kørsel med slam udgør dog
kun en ubetydelig del af kørsler til og fra mejeriet. På baggrund af oplysninger i det grønne regnskab udgør slammet vægtmæssigt kun omkring 1
promille af den indvejede mælkemængde.
3.2.12 Indberetning/rapportering
Der er stillet vilkår om, at resultater af egenkontrolprøver af det udledte spildevand løbende skal sendes til tilsynsmyndigheden.

Virksomheden skal desuden gennem journalføring kunne dokumentere, at
anlægget drives forsvarligt. Disse journaler skal ikke løbende sendes til tilsynsmyndigheden, men skal kunne fremvises, når myndigheden finder det
nødvendigt, f.eks. i forbindelse med tilsyn eller til vurdering af hændelsesforløb ved eventuelle uheld.
3.2.13 Sikkerhedsstillelse
Virksomheden er ikke omfattet af regler om sikkerhedsstillelse.
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld
Ud over driftsforstyrrelser, forårsaget af mekaniske fejl, kan der i biologiske
renseanlæg opstå problemer med masseopblomstring af bakteriekulturer
med dårlige bundfældningsegenskaber. Medens mekaniske fejl kan forebygges gennem systematisk vedligeholdelse, er det sværere at styre sammensætningen af de bakteriekulturer, der indgår i renseprocessen. Der er
derfor stillet vilkår om, at mejeriet skal have en beredskabsplan, som bl.a.
skal beskrive alternativ bortskaffelse af spildevandet, hvis renseanlægget
ikke kan overholde de fastsatte udlederkrav.
For at sikre recipienterne mod akutte forueninger uden for arbejdstiden, er
der endvidere stillet krav om, at anlæggets SRO-system skal sende besked
til døgnbemandet vagt i tilfælde af driftsforstyrelser.
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld
Der findes hverken på renseanlægget eller på den øvrige virksomhed stoffer i mængder, som gør at virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er derfor ikke stillet specielle vilkår på baggrund af risikobekendtgørelsen.
3.2.16 Ophør
Det er ikke umiddelbart sandsynligt, at der sker forurening af omgivelserne i
forbindelse med fjernelse af anlægget ved eventuel ophør af brugen. Der er
dog stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden skal acceptere en oprydningsplan i forbindelse med ophør af anlæggets drift.
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik
Høgelund Mejeri har valgt at rense spildevand fra produktionen på eget
renseanlæg. Den nye renseanlæg vil have en større hydraulisk kapacitet,
idet den udvidede produktion medfører større spildevandsmængder. Der
findes i BREF-noten for levnedsmiddelindustri niveauer for bedst tilgængelig
teknik for forholdet mellem spildevand og indvejet mælk for konsummælks
mejerier på mellem 0,8 og 1,7 l spildevand pr. kg indvejet mælk. Der findes
ikke tilsvarende værdier for ostemejerier. I BREF-noten citeres en engelsk
undersøgelse for at spildevandsmængden på nye mejerier kan begrænses
til 1 l/kg indvejet mælk og på eksisterende mejerier på 1,5 l/kg indvejet
mælk. På baggrund af det grønne regnskab for Høgelund Mejeri kan den
udledte spildevandmængde beregnes til 1 l/kg indvejet mælk i årene 2004 til
2007. Miljøcenteret har på denne baggrund vurderet, at der ikke er basis for
at kræve spildevandsmængden nedbragt ved anvendelse af bedst tilgængelig teknik.

Den valgte spildevandsrensning giver anledning til koncentrationer i afløbsvandet, som ligger inden for de emissionsniveauer der er angivet i BREFnoten for renseanlæg til luft og spildevand. Den valgte anlægstype kan derfor betegnes som bedst tilgængelig teknik.

3.3 Udtalelser/høringssvar
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Ribe, som er ansvarlig for de kommende vandplaner. Miljøcenter Ribe har ikke haft bemærkninger til udkastet.
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.
:
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Haderslev Ugeavis
den 17. juni 2009.
Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.
3.3.3 Udtalelse fra ansøger
Udkast til afgørelse har været sendt til høring hos ansøger, Arla Foods amba, Høgelund Mejeri. Ansøger har ønsket vilkår 27 om ophør præciseret.
Den ønskede præcisering er ikke i strid med miljøcenterets intentioner med
det stillede vilkår. Vilkåret er derfor ændret til det forslag ansøger har indsendt.

4.

FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E
4.1.1 Miljøgodkendelsen
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 31. januar 2000 og
gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i
førnævnte godkendelse overholdes.
4.1.2 Listepunkt
F 105. Virksomheder for behandling og forarbejdning af mælk eller flydende mælkefraktioner,
når den modtagne mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons pr. dag i
gennemsnit på årsbasis. Eksempelvis mejerier og virksomheder for fremstilling af ost,
tørmælk, smør og smørblandingsprodukter. (i) (s)
4.1.3 Revurdering
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse skal revurderes. I forbindelse med næste revurdering som forventes
at finde sted i 2010, vil vilkår i denne godkendelse blive overført uændret og med uændret retsbeskyttelse.
4.1.4 Risikobekendtgørelsen
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 9. september
2009 truffet særskilt afgørelse herom. På baggrund af et screeningsnotat er det afgjort, at opførelse og drift af renseanlægget ikke er VVM-pligtigt.
4.1.6 Habitatdirektivet
Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000 området “Pamhuleskov og Stevning Dam” og
der er i området registreret 3 artikel IV arter. Afgørelsen er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1 og notat for VVM-screening.

4.2 Øvrige afgørelser
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat:
”Godkendelse og revision af godkendelser i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 5 til fortsat
drift af eksisterende mejeri, til etablering af ny skummesal m.v., til udledning af overfladevand til
Vadsbæk via kommunevandløb nr. 1K, Vedsted samt til fortsat drift af eksisterende spildevandsrenseanlæg og til fortsat udledning af renset spildevand til Vadsbæk via kommunevandløb nr. 1 K, Vedsted. MD Foods Høgelund Mejeri, Bregnehøjvej 16, Høgelund, 6500 Vojens.
Matr. Nr. 1 m. fl. Høgelund, Vojens Kommune” Sønderjyllands Amt, 31. januar 2000.

”Tilladelse til udledning af overfladevand fra et område på Arla Foods amba, Høgelund. Udledningen sker, via er forsinkelsesbassin med vandbremse og et dykket afløb til kommunevandløb
nr. 1 Vedsted”, Sønderjyllands Amt, 12. november 2003.

4.3 Tilsyn med virksomheden
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Haderslev Ugeavis og kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside www.blst.dk.
Miljøgodkendelsen
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes 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 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 ønsket underretning om afgørelsen
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. Tietgens Boulevard
40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk.
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen 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 miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer
dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen.
Søgsmål
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder
fra offentliggørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen
Haderslev Kommune, Gåskærgade 26 – 28, 6100 Haderslev, post@haderslev.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, syd@sst.dk
Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, post@rib.mim.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, dn@dn.dk
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk
DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V, natur@dof
DOF, Haderslev Lokalafdeling, haderslev@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, post@sportsfiskerforbundet.dk
Greenpeace Danmark, Bredgade 20, 1260 København K, hoering@nordic.greenpeace.org
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Bilag A
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Miljøteknisk beskrivelse for Arla Foods,
Høgelund Mejeri renseanlæg, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens.
A

Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1)

Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer

Arla Foods, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, telefon nr.
89 28 10 00.

2)

Virksomhedens navn,
adresse, matrikelnummer samt CVR- og Pnummer

Arla Foods, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens.

3)

Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af
ejendommen, hvorpå
virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er
identisk med ansøgeren

./.

4)

Oplysning om virksomhedens kontaktperson:
Navn, adresse og telefonnummer

Ejvind Skødt, Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens.
Telefon nr. 73 54 52 00

B

Oplysninger om virksomhedens art

5)

Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 og 2 i
bek. om godkendelse af
listevirksomheder, for
virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle
biaktiviteter

F105, Virksomheder for behandling og forarbejdning af
mælk eller flydende mælkefraktioner, når den modtagne
mængde mælkebaseret råvare er på mere end 200 tons
pr. dag i gennemsnit på årsbasis.

6)

Kort beskrivelse af det
ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om
nyanlæg, eller om driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis
der er tale om udvidelse
af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som
bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen

I dag udledes sanitetsspildevand direkte til det kommunale renseanlæg. Processpildevand renses på Høgelund
Mejeris eksisterende rensningsanlæg. Regnvand tilledes
offentligt regnvandssystem
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Matrikelnr 1, 10,292 Høgelund, Vedsted
CVR nr. 25313763,
P. nr. 1003029548.

Det ansøgte projekt er en drifts- og bygningsmæssig ændring af det nuværende rensningsanlæg. Ved projektets
gennemførelse bygges et rensningsanlæg med udledning
direkte i Lillebælt. Det skal fortsat udelukkende anvendes
til rensning af processpildevand.
Der er valgt en renseteknik, som er identisk med den teknik der anvendes ved rensning på det nuværende renseanlæg, nemlig en såkaldt interval beluftning hvor den eksisterende Flocas erstattes med en efterklaringstank.
Rensningen i et rensningsanlæg med intervalbeluftning
1

Bilag A
12-03-2010
CCQE/BIKO
sker kontinuerligt. Fra rensetanken ledes spildevandet
over en efterklaringstank.
Det rensede spildevand ledes efterfølgende over laguner
som sikrer at udledningskravene overholdes. Udledning til
Lillebælt sker via en trykledning til Lillebælt
Det biologiske overskudsslam udtages direkte fra anlægget og afvandes, hvorefter det pumpes til slamlagertank.
Herfra kan det afdisponeres til nyttiggørelse.
7)

Vurdering af om virksomheden er omfattet af
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol
med risiko for større
uheld med farlige stoffer

Hverken selve mejeriet, serviceanlæg eller det ansøgte
projekt er omfattet af ’Risikobekendtgørelsen’.

8)

Hvis det ansøgte projekt
er midlertidigt, skal det
forventede ophørstidspunkt oplyses

./.

C

Oplysninger om etablering

9)

Oplysning om, hvorvidt
det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer

10) Forventet tidspunkt for
start og afslutning af
bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis
ansøgningen omfatter
planlagte udvidelser eller
ændringer, jf. lovens §
36, oplyses tillige den
forventede tidshorisont
for gennemførelse af disse

D

./.

Renseanlægget vil være i døgndrift alle årets dage.

Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11) Situationsplan med nordpil i ex. 1:4000

Se tegning nr. 2.

12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser

Der med projektet ikke gjort overvejelser om ændret placering, da en del af anlægsdelene skal genanvendes. Det
nye rensebassin flyttes dog lidt og placeres øst for det
nuværende rensebassin, hvor det ene slamlager i dag er
placeret.

13) Virksomhedens daglige
driftstid

Døgndrift alle ugens dage.
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14) Oplysninger om til- og
frakørselsforhold samt
en vurdering af støjbelastning i forbindelse hermed.

E

Transport af kemikalier til anlægget samt afhentning af
slam vil ske i dagtimerne på hverdage.

Tegninger over virksomhedens indretning

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H , skal
ledsages af tegninger,
der – i relevant omfang –
viser følgende:
a) placering af alle bygninger og andre dele
af virksomheden på
ejendommen
b) produktions- og lagerlokalers placering
og indretning, herunder placering af produktionsanlæg mv.
Hvis der foretages
arbejder udendørs,
angives placeringen
af dette
c) placering af skorstene og andre luftafkast
d) placering af støj- og
vibrationskilder
e) virksomhedens afløbsforhold, herunder
kloakker, sandfang,
olieudskiller, brønde,
tilslutningssteder til
offentlig kloak og befæstigede arealer
f) placering af oplag af
råvarer, hjælpestoffer
og affald, herunder
overjordiske såvel
som nedgravede
tanke og beholdere
samt rørføring
g) interne transportveje

Se vedlagte tegninger.
Med hensyn til foreslået linjeføring for trykledning samt
udløb i Lillebælt henvises til vedlagte oversigt over trace
Høgelund – Lillebælt
Støjende anlæg i form af blæsere er placeret i maskinbygning. Ekstern støj fra disse indgår i øvrigt i den samlede kortlægning af støj fra Høgelund mejeri.
Opbevaring af jernklorid, polymer - og evt. andre for renseprocessen nødvendige kemikalier - placeres i driftsbygning.
Der vil være almindeligt rumudsug samt udsug fra stinkskab i laboratorium.

Tegningerne skal forsynes med målestok og
nordpil

F

Beskrivelse af virksomhedens produktion

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art
og forbrug af råvarer,
energi, vand og hjælpeM:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc

./.
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stoffer, herunder mikroorganismer

17) Systematisk beskrivelse
af renseanlæggets

Anlægsopbygning herunder udligningssystem
Rensningen foregår i et anlæg med intervalbeluftning og
efterklaringstank. Det vil sige at rensningen sker kontinuerligt.
Spildevandet ledes fra mejeriet i en samlet ledning.
Spildevandet ledes i ind et udligningssystem, hvor spildevandsmængden bliver udlignet og udligningstanken etableres, så der kan foregå biologisk fosfor-fjernelse i denne.
Herfra pumpes det ind i procestanken, hvor den biologiske rensning forløber ved, at spildevandet skiftevis gennemløber nitrifikation- og denitrifikationsfaser samt en klaringsfase. Fra procestanken ledes spildevandet til den
centrerede efterklaringstank, hvor det aktive slam udskilles. Det rensede spildevand ledes til en lamelseparator,
hvor svæv mv. kan tilbageholdes. Der vil her være mulighed for tilsætning af kemikalier.
I procestanken er der ligeledes mulighed for tilsætning af
kemikalier, hvis det måtte være nødvendigt at hensyn til
slamegenskaber eller fældning af fosfor.
Efter efterklaring ledes vandet hen over de eksisterende
laguner der sikrer tilstrækkelig iltning af det rensede spildevand.
Endelig vil spildevandet via en udløbpumpestation blive
ledt til Lillebælt.
Det biologiske overskudsslam udtages direkte fra procestanken og afvandes over den eksisterende slamafvander.
Herfra kan det afhentes med slamsuger.
Udligningssystemet er opbygget således at evt. spild fra
mejeriet kan isoleres (se punkt 39).
Drift
Anlægget er udformet, så det er service og vedligeholdelsesvenligt samtidig med, at der er lagt vægt på høj driftssikkerhed og overvågning af anlægget.
Væsentlige maskininstallationer er forsynet med opdeling
og reservekapacitet, så en tilnærmelsesvis normal drift
kan opretholdes, selv om en enhed er ude af drift.
Samtidig er anlægget forsynet med omfattende on-line
måling af parametre som, iltmålere, pH m.m.

M:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc
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18) Oplysninger om energianlæg (brændselstyper
og maksimal indfyret effekt)

./.

19) Oplysninger om mulige
driftsforstyrrelser eller
uheld, der kan medføre
væsentlig forøget forurening i forhold til normal
drift

Uheld der kan påvirke anlæggets drift, vil være forårsaget
af udslip fra mejeriet. Se endvidere under punkt 39 og 40

20) Oplysninger om særlige
forhold i forbindelse med
opstart/nedlukning af anlæg

Opstart af anlægget vil ske, mens der fortsat renses på
det eksisterende rensningsanlæg.

G

Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknikker

21) Redegørelse for den
valgte teknologi og andre
teknikker med henblik på
at forebygge, og hvis
dette ikke er muligt, at
begrænse forureningen
fra virksomheden, herunder begrundelse for
hvorfor dette anses for
den bedste tilgængelige
teknik.
Redegørelsen skal indeholde oplysninger om
mulighederne for
o at effektivisere råvareforbruget
o at substituere særligt
skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer,
o at optimere produktionsprocesserne
o at undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette
ikke kan lade sig gøre,
om mulighederne for
genanvendelse og recirkulation samt
o at anvende bedste tilgængelige renseteknik

Arla Foods har erfaring fra forskellige typer af renseanlæg
til behandling af processpildevand. Der er naturligvis forskel på forbrug af energi og kemikalier fra anlæg til anlæg.
Erfaringen viser, at det i høj grad afhænger af udsving i
belastning ind i anlægget samt naturligvis udlederkrav.
Ved valg af renseproces og anlægsopbygning er det derfor vigtigt at der sker en tilpasning i forhold til både stofbelastning og volumen. Desuden skal opbygning af udligning før renseprocessen sikre en så ensartet belastning
på anlægget som muligt.
Ved drøftelse med Cowi blev det oplyst, at med udgangspunkt i en vis belastning og visse udlederkrav vil
der ikke være den store forskel på forbrug af energi og
kemikalier.
Cowi anbefalede den valgte løsning, idet anlægget er
passer godt til sammensætningen af spildevandet, samt
den varierende mængde spildevand, der ledes til anlægget hen over døgnet.
For at sikre en så ensartet belastning af anlægget som
muligt - for derved at spare såvel energi som kemikalier tilledes spildevandet fra mejeriet en udligningstank, hvorfra tilløb og dermed belastning ind i procestanken reguleres.

Redegørelsen skal tillige
belyse de energimæssige konsekvenser ved
den valgte teknologi, herM:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc
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under om der er valgt
den meste energieffektive teknologi
Desuden skal redegørelsen indeholde resumé af
de væsentligste af de
eventuelle alternativer,
som ansøger har undersøgt

H

Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
Luftforurening

22) For hvert enkelt stof eller
stofklasse angives massestrømmen for hele
virksomheden og emissionskoncentrationen fra
hvert afkast, som er
nævnt under punkt 15.
Endvidere angives emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

./.

Stofklasser, massestrøm
og emission angives som
anført i Miljøstyrelsens
gældende vejledning om
begrænsning af lugt- og
luftforurening fra virksomheden
For mikroorganismer oplyses det systematiske
navn, generel biologi og
økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt
muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre
miljø. Koncentrationen af
mikroorganismer i emissionen angives
Beskrivelse af de valgte
rensningsmetoder og
rensningsgraden for de
enkelte tilførte stoffer og
mikroorganismer
23) Oplysning om virksomhedens emissioner fra
diffuse kilder

./.

24) Oplysning om afvigende
emissioner i forbindelse

./.

M:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc
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med opstart/nedlukning
af anlæg
25) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens
gældende vejledning om
begrænsning af lugt- og
luftforurening fra virksomheder

./.

Spildevand
26) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden
udarbejde en spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde følgende:
o oplysninger om spildevandets oprindelse,
herunder om der er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand
eller kølevand
o for hver spildevandstype oplyses om mængde, sammensætning
og afløbssteder for det
spildevand som virksomheden ønsker at
aflede, herunder oplysninger om temp., pH
og koncentrationer af
forurenende stoffer,
samt oplysninger om
mikroorganismer
o maksimale mængder
af spildevand pr. døgn
og pr. år samt variationen i afledning over
døgn, uge, måned eller
år
o oplysning om størrelse
af på sandfang og olieudskillere
en beskrivelse af de
valgte rensemetoder og
rensningsgraden for de
enkelte tilførte stoffer og
mikroorganismer

M:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc

Anlægget skal anvendes til rensning af processpildevand
og vand fra laboratorium placeret i tilknytning til renseanlægget. Vandet fra laboratoriet vil ikke indeholde stoffer,
der ikke i øvrigt forekommer i processpildevandet. Sanitetsspildevand ledes fortsat til kommunalt renseanlæg.
Regnvand føres til kommunal regnvandsledning.
Sanitetsspildevand fra sociale faciliteter i driftsbygning
ved renseanlæg vil blive tilledt en samletank.
Ved fuld udbygget produktion til 15.000 tons pr. år ansøges om følgende belastning af anlæg:
Parameter

Gennemsnitlig

Vandmængde
COD
Total kvælstof
Total fosfor
Chlorid
pH

600 m³/d
3000 kg/d
100 kg/d
40 kg/d
2000 kg/d
2 – 11

Der søges om tilladelse til følgende udledning til Lillebælt:
Parameter

Udløb
Gennemsnitlig

Vandmængde
BI5
COD
SS
Total kvælstof
Total fosfor
Chlorid
pH*

600 m³/d
15 mg/l
75 mg/l
25 mg/l
8 mg/l
1,5 mg/l
2000 mg/l
6–9

* spildevandet skal overholde dette interval ved udløb til
Lillebælt.
Det nødvendige iltindhold i spildevandet ved udledning til
recipient sikres ved at spildevandet ved afgang fra Høgelund Mejeri indeholder > 80% ilt.
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27) Oplysninger om, hvorvidt
spildevandet skal afledes
til kloak eller udledes direkte til recipient eller
andet . Ansøgning om
tilslutning til offentligt
spildevandsanlæg indsendes særskilt til kommunen jf. miljøbeskyttelseslovens § 28

Det rensede processpildevand ønskes udledt i Lillebælt.
For placering af udløb henvises til oversigt over trace Høgelund – Lillebælt. Ledningen vil være etableret 1. januar
2012

28) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til recipient, skal der
indsendes oplysninger
om opblandingsforhold i
det modtagende vandområde

Se ovennævnte rapport fra Watertech af 5. marts 2008.

29) Hvis virksomheden ønsker at udlede 22 tons
kvælstof eller 7,5 tons
fosfor pr. år eller derover
til recipient, skal ansøgningen tillige ledsages af
de oplysninger, der fremgår af den til enhver tid
gældende spildevandsbekendtgørelse

./.

Støj
30) Beskrivelse af støj- og
vibrationskilder, herunder
intern kørsel og transport
samt udendørs arbejde
og materialehåndtering
jf. punkt 15

De mest støjende kilder (kompressorer) er placeret i maskinbygning.

31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger for de enkelte
støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed

./.

32) Beregning af det samlede støjniveau i de mest
støjbelastede punkter i
naboområderne udført
som ”miljømåling – ekstern støj” efter Miljøstyrelsens gældende vej-

Ekstern støj indgår i den samlede belastning fra Høgelund
mejeri.

M:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc
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ledning om støj

Affald
33

Oplysninger om sammensætning og årlig
mængde af virksomhedens affald, herunder
farligt affald. For farligt
affald angives EAKkoderne

Affald vil bestå af slam fra renseprocessen og kemikalieaffald fra laboratorieanalyser.

34) Oplysninger om, hvordan
affaldet håndteres på
virksomheden og om
mængden af affald og
restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affald vil blive opbevaret og håndteret efter de til enhver
tid gældende regler.

35) Angivelse af, hvor store
affaldsmængder der går
til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse

Slam vil blive nyttiggjort eksempelvis i biogasanlæg eller
til gødningsformål på landbrugsjord, hvilket vil ske efter de
til enhver tid gældende regler.

Jord og grundvand
36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet
til beskyttelse af jord og
grundvand i forbindelse
med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast og lydende affald, samt nedgravede rør, tanke og beholdere

I

Kemikalier købes ved godkendt leverandør, med hvem
aflæsningssituationen er aftalt, hvorved risiko for kemikalieuheld minimeres.
Tilsvarende gælder for afhentning af slam.
Slamlageret vil bestå af en tank i betonelementer og med
en volumen på 3500 m³.

Forslag til egenkontrol

37) Virksomhedens forslag til
vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens
drift, herunder risikoforholdene.
Egenkontrolvilkår bør
indeholde:
o forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder
o forslag til rutiner for
vedligeholdelse og
kontrol af renseforanstaltninger
o forslag til metoder til
identifikation og overvågning af de aktuelle
mikroorganismer i proM:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc

Indløb;
Kontinuerlig måling af:
• flow
Udtagning af mængdeproportional prøve til analyse af;
• COD (daglig analyse) (mandag–torsdag)
• COD (samlet for fredag–søndag)
• Total N (én gang ugentlig)
• Total P (én gang ugentligt)
Analyserne vil foregå på eget laboratorium med anvendelse af hurtigmetoder).
Udløb;
Kontinuerlig måling af flow
Udtagning af mængdeproportional prøve til analyse af:
•

COD (daglig analyse) (mandag–torsdag)
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duktionen og i omgivelserne
o forslag til overvågning
af parametre, der har
sikkerhedsmæssig betydning
Hvis virksomheden har
et ledelsessystem opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår
med ledelsessystemets
rutiner

•
•
•
•
•

COD (samlet for fredag–søndag)
Total N (daglig analyse) (mandag–torsdag)
Total N (samlet for fredag–søndag)
Total P (daglig analyse) (mandag–torsdag)
Total P (samlet for fredag–søndag)

Analyserne vil foregå på eget laboratorium med anvendelse af hurtigmetoder.
Ovenstående vil blive justeret i det omfang der ikke er drift
på mejeri.
Eksterne analyser;
12 gange årligt udtages prøver til analyse af udløb fra
renseanlæg for:
 BI5
 COD
 Total N
 Total P


Iltindhold

Suppleret med de data der kræves af tilsynsmyndigheden.
J

Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

38) Oplysninger om særlige
emissioner ved de under
punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld

Ved uheld på mejeriet vil der normalt være tale om udledning af mælkebaserede produkter (mælk, valle m.v.) eller
saltlage.

39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet
for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld

Der etableres en spildtank til opsamling af eventuelt spild
fra mejeriet. Det betyder at uheld kan isoleres inden tilledning til selve procestankene. Efter isolation af et spild
kan der efterfølgende tages stilling til, hvordan det skal
behandles eller om det skal bortskaffes til eksempelvis
biogasanlæg. Spildtanken etableres i betonelementer,
som det resterende anlæg og placeres umiddelbart ved
siden af udligningstanken. Der vil være manuel omkobling
til spildtanken efter skriftlig procedure.
Såfremt spildet vurderes at kunne behandles på eget renseanlæg vil det blive ledt til renseprocessen i den takt,
hvor anlægget uden risiko for overskridelse af udlederkrav
kan behandle det.
Rensningsanlægget er dimensioneret med rigeligt iltningskapacitet, og der vil derfor være gode muligheder for
at håndtere spildet på eget rensningsanlæg.

40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet
for at begrænse virkningerne på mennesker og
miljø af de under punkt
19 nævnte driftsforstyrM:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc

I tilfælde af at en tilstrækkelig rensekvalitet ikke kan opfyldes vil spildevandet blive kørt væk til eksempelvis biogasanlæg eller gylletanke.
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relser eller uheld

K

Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

41) Oplysning om, hvilke foranstaltninger ansøgeren
agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør

L

Ikke-teknisk resumé

42

Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resumé

I tilfælde af ophør af Høgelund Mejeri vil Arla Foods i
henhold til aftale med relevante myndigheder udarbejde
en plan for eventuelle nødvendige foranstaltninger for at
forebygge forurening.

Ansøgningen omfatter en ombygning af det nuværende
renseanlæg så membraner undgås. Anlægges opbygges i
betonelementer. Desuden ønskes etableret en udbygning
af den nuværende driftsbygning, så den også indeholder
sociale faciliteter.

Ansøgning udarbejdet
Marts 2008

M:\ODE\Brugerdata\hechr\Høgelund\Bilag A.doc
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