Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-01964
Ref.
Dato: 18. oktober 2018

Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter

Virksomhedens adresse

Karolinevej 1, 4200 Slagelse

CVR nummer

25313763

Virksomhedstype

6.4c Behandling/forarb af ublandet mælk >200 tons/dag

Tidspunkt for tilsynet

24. september 2018

Baggrunden for tilsynet

Basistilsyn samt kampagnetilsyn vedr. olieudskiller

Varsling af tilsynet

7. september 2018

Deltagere fra virksomheden

Jan Knudsen og Ulrik Brockstedt-Hansen

Tilsynet udført af

Malene Jozeffa Sørensen og Mette Thorsen

Tilsynet omfattede

Hele miljøgodkendelsen af 2. maj 2006 samt
tillægsgodkendelse af 3. juni 2015.

Miljøstyrelsen • Virksomheder • Haraldsgade 53, 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Håndhævelser
Der har ikke været håndhævelser siden sidste tilsyn.
Jordforurening
”Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.”

Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse af 2. maj 2006.
2. Tillæg til miljøgodkendelse af 3. juni 2015.

Gennemgang af miljøforhold
Generelle forhold
I 2015 blev der givet tilladelse til opsætning af en AdBlue tank. Pladsen hvor tanken er
placeret, blev inspiceret, uden nogen bemærkninger.

Indretning og drift
Pga. nedlukning af et andet af Arlas mejerier, vil der ske en stigning i produktion. Denne
stigning medfører dog ikke, at virksomheden kommer til at producere mere, end
miljøgodkendelsen giver mulighed for.
Luftforurening
Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter får årligt gennemført præstationsmåling på deres
kedler.
Der var ingen støvgener, på virksomheden.
Lugt
Miljøstyrelsen kunne ikke konstatere nogen lugtgener fra virksomheden.

Spildevand
I miljøgodkendelse er der vilkår for virksomhedens spildevand, det er ikke Miljøstyrelsen der
er spildevandsmyndighed. Derfor er der ikke ført tilsyn med vilkårene. I forbindelse med
Den kommende revurdering, vil de 2 godkendelser blive skilt ad.
Støj
Virksomhedens sidst opdaterede støjrapport, er fra 2010. Produktionsflytning vil ikke
medføre ændringer i ydertimerne, det vil primært være i dagtimerne.
En mindre ombygning på mejeriet, medførte at den ”stille” side af mejeriet blev udsat for
flere støjgener i ugerne 28-32. Mejeriet havde på forhånden orienteret naboerne, om dette.
Der kom en enkelt henvendelse til mejeriet i forbindelse med ombygningen, på grund af støj
om søndagen. Dette blev håndteret med det samme.
2

Affald
Virksomhedens affald, blev håndteret på en tilfredsstillende måde.
Virksomheden har en affaldsopsamling til spildolie. Denne bliver afhentet at Dansk
Olieservice når den er fuld. Der er monteret overfyldningsalarm på spildolien.
Underjordiske olietanke
Der er i alt 4 underjordiske olietanke. Pt. er kun de 2 af tankene i brug. I forbindelse med
tilsynet i 2015, blev redegjort for kontrollen af tankanlæggets tilstand. Anlæg til elektronisk
overvågning af oliestand blev fremvist på værkstedet. Værkføreren fremviste hvordan der
føres kontrol med forbrug og oplagsmængder. Dokumentation for tæthedsprøvning blev
fremvist, sammen med en rapport om opgravning og kontrol af tanke og rørledninger på
tankene. Der er ikke ændret på måden, til at kontrollere olietankene. Vedligeholdelse af
dieselstanderne bliver styret af virksomhedens værksted.
Driftsforstyrrelser og uheld
Der har siden sidste tilsyn, ikke været uheld på mejeriet. Der har kun været en nærved uheld.
En Modulvogn tabte en trailer i vogngården. Diseltanken sprang læk. Beredskab/miljøvagt
var ude med flydespærre. 20-40 liter løb i kloak. Håndteret som miljøuheld og vil indgå som
korrigerende handling.
Der er monteret dobbeltfølere på råvaretankene, for at sikre, at der ikke længere sker
overfyldningshændelser.
Risiko/Forebyggelse af større uheld
Der er den 24. september 2018, også ført tilsyn med virksomhedens risikoforhold.
Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev aftalt, at:


Den seneste tæthedsprøvning for olietankene skal fremsendes. (Fremsendt 28.
september 2018)

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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