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Tilsynsrapport
Virksomhedens navn

Arla Foods Amba Høgelund Mejeri

Virksomhedens adresse

Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens

CVR nummer

25313763

Virksomhedstype

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

Tidspunkt for tilsynet

15.11.2018
Basistilsyn samt kampagnetilsyn vedr. olieudskiller

Baggrunden for tilsynet
Varsling af tilsynet

18. oktober 2018

Deltagere fra virksomheden

Ritha Jessen, Claus Weber og Martin Quist Hjort

Tilsynet udført af

Malene Jozeffa Sørensen og Anne Mette Kloster

Tilsynet omfattede

Alle miljøforhold på virksomheden.

Håndhævelser
Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn.
Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde
Spildevand

Konklusion
Egenkontrollen viser, at vilkårene omkring spildvand er overholdt.

Jordforurening
Miljøstyrelsen så på virksomhedens oplag og belægninger, og fandt ikke tegn på spild som kan
medføre jordforurening.
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Liste over gældende afgørelser:
1. Miljøgodkendelse af nyt renseanlæg 16. marts 2010
2. Revurdering af miljøgodkendelse af 30. marts 2011

Gennemgang af miljøforhold
Indretning og drift
Virksomheden fremstod pænt og ryddelig.
Kemikalierum indenfor på mejeriet blev besigtiget. Der har været en ensretning i
anvendelsen af forskellige kemikalier på tværs af koncernen således at de forskellige
driftssteder i Arla Foods amba anvender de samme midler. Virksomheden har i
kemikalierummet et skema hængende som viser hvilke kemikalier der kan stå sammen og
hvilke der ikke kan.
Luftforurening
Miljøstyrelsen foretog en udendørs besigtigelse af virksomheden og kunne konstatere at der
ikke var tegn på støvgener udenfor eller på virksomhedens arealer. Der blev fremvist kedel
kontrolrapporter. Værdierne for CO og NOx er vurderet i orden i forholdet til virksomhedens
miljøgodkendelse.
Lugt
Der kunne på den udendørs rundering ikke konstateres lugtgener omkringvirksomheden.
Spildevand
Rensningsanlægget blev fremvist. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til driften af
rensningsanlægget. Virksomheden har fremsendt analyser af deres spildevand. Disse
analyser viser, at virksomheden overholder vilkårene i deres miljøgodkendelser.
Da der kun er produktion 4 dage om ugen, tilsættes der valle til rensningsanlægget på
lukkedage, for at sikre en god drift af renseanlægget.
Støj
Støj fra virksomheden til omgivelserne blev vurderet på den udendørs rundering, og
Miljøstyrelsen kunne konstatere at der ikke var tegn på problemer med hensyn til
støjudbredelsen.
Ved virksomhedens audit, i henhold til iso 14.001 certificering, kontrolleres støjvilkåret set i
forhold til seneste støjrapport/støjlægning af virksomheden. Det vurderes om der er sket
ændringer siden sidst, samt der foretages en fysisk gennemgang af støjkilder, for at høre om
støjniveauet for de enkelte kilder er driftet og dermed er blevet mere støjende end forudsat i
støjberegningen. Det er Miljøstyrelsen vurdering at der på denne måde udføres en god og
grundig kontrol af hvorvidt virksomhedens samlede støj overfor omgivelserne fortsat er
indenfor støjvilkåret.
Affald
Virksomhedens containere til affald fremstod pænt og ryddeligt. Der er stor fokus
på genanvendelse af virksomhedens affald.
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Indberetning/rapportering
Virksomheden har lavet de vilkårsfastsatte indberetninger i forbindelse med deres
rensningsanlæg.
Driftsforstyrrelser og uheld
Der har ikke været uheld på virksomheden, siden sidste tilsyn. For til enhver tid, at være
sikker på, at medarbejderne ved hvordan de skal reagere på et større spild, planlægger
virksomheden snart en beredskabsøvelse. Der er et spjæld i virksomhedens
overfladebassiner, og de personer, der er bekendt med håndtering af disse spjæld, arbejder i
dagsperioden. Af denne grund modtager virksomheden kun rengøringsmidler i
dagsperioden.
Olieudskiller
Arealer hvorfra overfladevandet bliver ledt til olieudskillerne, fremstod rene og ryddelige.
Der kunne ikke konstateres revner i belægningerne omkring olieudskillerne. Der kunne ikke
konstateres synlige spild. Ved de 2 sidste tømninger af olieudskilleren og sandfanget, har
der ikke været olie. Forholdene omkring olieudskillerne vurderes derfor i orden.
Opsummering:
Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.
Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden
offentliggørelsen.
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