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1.

INDLEDNING

Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, producerer konsummælk samt en række
surmælksprodukter og mælkebaserede desserter. I virksomhedens køle- og isvandsanlæg
er der et samlet oplag på ca. 12,5 ton ammoniak. Da den samlede mængde ammoniak
overstiger 5000 kg, og oplaget samtidig ligger mindre end 200 meter fra boligområder,
institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig, er
virksomheden kategoriseret som en kolonne 2 virksomhed i henhold til
risikobekendtgørelsen.
Virksomheden har i 2015 udarbejdet et sikkerhedsdokument, der viser, at virksomheden
systematisk har identificeret mulige farekilder og etableret de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge og begrænse de mulige farer.
Risikomyndighederne har i fællesskab vurderet sikkerhedsdokumentet, og på den
baggrund afgjorde Miljøstyrelsen den 4. september 2015, at sikkerhedsniveauet er
acceptabelt.
Virksomheden har i henhold til § 8 i risikobekendtgørelsen ansøgt om at foretage en
ændring af køleanlægget, der består i at en eksisterende pumpeseparator placeret i
kælderen flyttes til en placering udendørs.
Ansøgningen er begrundet i at den eksisterende pumpeseparator er af ældre dato og ikke
længere er i tilfredsstillende stand. Beholderens størrelse er ligeledes
underdimensioneret. På grund af nye lovbundne krav til trykbærende udstyr, er det ikke
muligt at opstille en ny tidsvarende pumpeseparator i kælderen. Virksomheden har derfor
ansøgt om, at opstille den udendørs i et lukket rum.
Virksomheden har redegjort for, at den nye pumpeseparator kan etableres på en måde,
der sikrer, at risikoen for større uheld ikke øges. Det betyder, at pumpeseparatoren
placeres i et lukket rum, der sikres mod udløb til det fri, og der monteres overvågning og
hurtiglukkeventil på væskerøret.
På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at ændringen af køleanlægget kan gennemføres
uden at risikoen for at der sker et større uheld øges.
Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen af køleanlægget ikke giver anledning til øget
forurening. Projektet er således ikke omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og
projekter.
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2.

AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, samt den fremsendte risikovurdering godkender
Miljøstyrelsen hermed en ændring af køleanlægget, herunder opstilling af en udendørs
pumpeseparator. Kort over virksomedens placering er angivet i Bilag B.
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en
periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i
overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder
når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører
virksomhedens hovedlistepunkt.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen
A. Generelle forhold
A1

Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens
dato.

A2

Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på
virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens
indhold.

A3

Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne
godkendelse ikke overholdes.
Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører
umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at
påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.
Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at
vilkårene igen overholdes.

B. Risiko/forebyggelse af større uheld
B1

Pumpeseparatoren skal placeres i et lukket rum uden afløb.

B2

Der skal indbygges en automatisk hurtiglukkeventil på rørafgangen fra
pumpeseparatoren. Ventilens lukketid må maksimalt være 10 sekunder.
Hurtiglukkeventilen, herunder lukketiden, skal regelmæssigt funktionstestes jf.
vilkår N8 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 4. september 2015.
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3.

VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse
Miljøstyrelsen har med afgørelse af 4. september 2015 vurderet, at virksomhedens
sikkerhedsniveau er acceptabelt. Virksomheden har redegjort for, at der ved opstilling af
den nye pumpeseparator etableres sikkerhedsforanstaltninger, der betyder at risikoen for
større uheld ikke øges i forhold til grundlaget for Miljøstyrelsens tidligere accept af
sikkerhedsniveauet.
På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at ændringen af køleanlægget kan gennemføres
uden at risikoen for at der sker et større uheld øges.

3.2 Miljøteknisk vurdering
Planforhold og beliggenhed
Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, ligger i et område, der ifølge i følge Slagelse
Kommunes Kommuneplan 2013-2017 ligger i byzone i et område, der er udlagt til
erhvervsformål. Virksomhedens område er endvidere omfattet af lokalplan nr. 25 og
lokalplan nr. 145. Mod øst og syd grænser virksomheden op til boligområder. De
nærmeste boliger er placeret 15-20 m fra virksomhedens skel. Mod nord og vest grænser
virksomheden op til andre erhvervsvirksomheder.
Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at
etablering af aktiviteter eller anlæg, der medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt
muligt skal undgås, hvis der er risiko for forurening af vandindvindingsinteresser. Det
ansøgte medfører ikke risiko for øget forurening af jord- og grundvand, da
pumpeseparatoren placeres i et lukket rum uden afløb.
Virksomheden ligger ca. 15 km fra de nærmeste Natura-2000 områder, nr. 163 Susåen
mod øst og nr. 116 Storebælt mod vest. Ifølge § 4 i ”Bekendtgørelse om afgrænsning og
administration af internationale naturbeskyttelsesområder” må der ikke gives en
godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og
levestederne for de arter, området er udpeget for, eller hvis det kan indebære
forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. Det ansøgte
medfører ikke forurening.

A. Generelle forhold
Vilkår A1
Vilkåret er en følge af § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.
Vilkår A2
Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være
orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for
driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes
til enhver tid.
Vilkår A3
Vilkår A3 er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens krav til
vilkårsfastsættelse, § 21, stk. 1 nr. 6.
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B. Risiko/forebyggelse af større uheld
Virksomheden har i henhold til § 8 i risikobekendtgørelsen ansøgt om at foretage en
mindre ændring af køleanlægget, der består i at en eksisterende pumpeseparator placeret
i kælderen flyttes til en placering udendørs. Ændringen kan påvirke udbredelsen af
konsekvensområder i tilfælde af et større uheld, og betragtes derfor som en væsentlig
ændring.
Ansøgningen er begrundet i at den eksisterende pumpeseparator er af ældre dato og ikke
længere er i tilfredsstillende stand. Beholderens størrelse er ligeledes
underdimensioneret. På grund af nye lovbundne krav til trykbærende udstyr, er det ikke
muligt at opstille en ny tidsvarende pumpeseparator i kælderen. Virksomheden har derfor
ansøgt om, at opstille den udendørs i et lukket rum.
Virksomheden har redegjort for, at den nye pumpeseparator kan etableres på en måde,
der sikrer, at risikoen for større uheld ikke øges. Det betyder, at pumpeseparatoren
placeres i et lukket rum, der sikres mod udløb til det fri, og der monteres overvågning og
hurtiglukkeventil på væskerøret.
Vilkår B1
For at kunne begrænse spredning af ammoniak til luft og kloak i tilfælde af et udslip, er
der fastsat vilkår om, at pumpeseparatoren skal placeres i et lukket rum der begrænser
udslip til det fri.
Vilkår B2
For at sikre, at et eventuelt udslip fra pumpeseparatoren begrænses mest muligt, er der er
fastsat vilkår om, at der skal etableres en automatisk hurtiglukkeventil på rørafgangen fra
pumpeseparatoren, som maksimalt må have en lukketid på 10 sekunder. Vilkåret
fastholder ligeledes, at ventilen skal funktionstestes regelmæssigt.

3.3 Udtalelser/høringssvar
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder
Miljøstyrelsen har samarbejdet med Slagelse Kommune, Center for Beredskab om
vurdering af ændringen af køleanlægget. Beredskabet har vurderet de brandtekniske
forhold forbundet med at opstille den nye pumpeseparator, og har efterfølgende oplyst, at
indretningen af det nye teknikhus vil kunne godkendes brandteknisk.
Sydsjællands- og Lolland- Falsters Politi har ikke haft bemærkninger til ændringen.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden
Arla Foods amba, Slagelse Mejericenter, har haft udkast til miljøgodkendelse i høring.
Virksomheden har ikke haft bemærkninger.
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4.

FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag A

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 øvrige miljøgodkendelser og gives
under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i
førnævnte godkendelser overholdes.
Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på
hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt
Virksomheden er opført på bilag 1, punkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.3 Revurdering
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i
EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

4.1.4 Risikobekendtgørelsen
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt
vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at
forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede
forhold, er indarbejdet i godkendelsen.

4.1.5 Miljøvurderingsloven
Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 2, pkt.
7.c så er den ansøgte ændring eller udvidelse ikke omfattet dette punkt.
Da ændringen ikke medfører øget forurening, samt at risikoen for større uheld ikke øges,
har det ansøgte ikke væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Ændringen er dermed
heller ikke omfattet af krav om screening efter Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a.

4.1.6 Habitatdirektivet
Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 15 km fra virksomheden. Der henvises til
afsnit 3.2.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse/r fortsat:
 Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 2. maj 2006
 Miljøgodkendelse af AdBlue tank af 4. juni 2015
 Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau af 4. september 2015

4.3 Tilsyn med virksomheden
Miljøstyrelsen er miljøtilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Slagelse Kommune
tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet
til det fællesoffentlige spildevandsrenseanlæg.

7

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet
kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med
de begrænsninger, der følger af lovgivningen.
Klage
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:
 ansøgeren
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 kommunalbestyrelsen
 Styrelsen for Patientsikkerhed
 landsdækkende foreninger og organisationer 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 hovedformål, og som har ønsket underretning om
afgørelsen
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer,
typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En
klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr, som er på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og
organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden
om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget
for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed,
der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til
Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest den 11. januar 2018.
Betingelser, mens en klage behandles
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes
afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets
mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.
Orientering om klage
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over
afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer
ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en
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klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at
klage via Klageportalen.
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.
Søgsmål
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest
6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen
Arla Foods Amba:

Slagelse Kommune:
Center for Beredskab, Slagelse
Sydsjællands- og Lolland Falster Politi:
Arbejdstilsynet:
Danmarks Naturfredningsforening:
Friluftsrådet:

ole.e.hansen@arlafoods.com;
brian.stroger.hansen@arlafoods.com
jan.knudsen@arlafoods.com
thomas.nordkvist.jensen@arlafoods.com
hlnis@arlafoods.com
slagelse@slagelse.dk
olfri@slagelse.dk
hbvib@slagelse.dk
PJU001@politi.dk
at@at.dk
dn@dn.dk
fr@friluftsrådet.dk
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5. Bilag
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Bilag A Lovgrundlag
Love
 Miljøbeskyttelsesloven:


Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 6. juni 2017
Miljøvurderingsloven:
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Bekendtgørelser
 Godkendelsesbekendtgørelsen:






Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 725 af 6. juni 2017 med
senere ændringer
Miljøvurderingsbekendtgørelsen:
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for
planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 447 af 10. maj 2017
Risikobekendtgørelsen:
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372
af 25. april 2016
Habitatbekendtgørelsen:
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 med senere
ændringer

Vejledninger fra Miljøstyrelsen
 Miljøgodkendelsesvejledningen - http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/
 Risikohåndbogen - http://risikohaandbogen.mst.dk/
Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen






Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept
(http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1989/87-503-7938-0/pdf/87-503-79380.pdf )
Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU
(http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-814-6/pdf/978-877052-815-3.pdf)
Arbejdsrapport nr. 4/2007 om vurdering af sundheds- og miljømæssige risici i
forbindelse med gasudslip på risikovirksomheder
(http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-378-3/pdf/978-877052-379-0.pdf)

Andet materiale
 AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer,
jan. 2006 (http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/c-0-3-kontrolrisiko-for-storre-uheld)
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Bilag B Kortbilag
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