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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed ændring af vilkår for tankinspektion.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Vilkårsændringen 
 
Tankinspektion 
Vilkår 21 i miljøgodkendelse af VT-anlæg, dateret 12. februar 2008 ændres 
fra: 
 

”Senest 2 måneder inden en tankinspektion skal virksomheden 
fremsende en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. 
Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige 
og indvendige undersøgelser de pågældende tanke planlægges 
underkastet. 
 
Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter Odense, inden 
inspektionen udføres.”; 

 
Vilkår I1 i miljøgodkendelse af tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke, 
dateret 29. maj 2009 ændres fra: 
 

” Senest 1 måned inden en tankinspektion af Tankgård I og II skal 
virksomheden fremsende en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. 
Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige 
og eventuelle indvendige undersøgelser de pågældende tanke 
planlægges underkastet. 
 
Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter Odense, inden 
inspektionen udføres.”; 

 
Vilkår H3 revurdering af miljøgodkendelse til modtagerampe og 
cisternevognstømning, dateret 20. november 2009 ændres fra: 
 

” Senest 1 måneder inden en tankinspektion skal virksomheden 
fremsende en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. 
Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige 
og indvendige undersøgelser de pågældende tanke planlægges 
underkastet. 
 
Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter Odense, inden 
inspektionen udføres.” og 

 
Vilkår H3 revurdering af miljøgodkendelse til dagolieanlæg og slamtanke, 
dateret 27. november 2009 ændres fra: 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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” Senest 1 måneder inden en tankinspektion skal virksomheden 
fremsende en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. 
Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige 
og indvendige undersøgelser de pågældende tanke planlægges 
underkastet. 
 
Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter Odense, inden 
inspektionen udføres.” 

 
til: 

Tankinspektionen skal foretages af en uvildig sagkyndig.  
 
Miljøstyrelsen Odense skal til enhver tid være informeret om hvilke 
firmaer der udfører tankinspektion på Kommunekemi. Såfremt 
Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede 
anerkendte, skal Miljøstyrelsen Odense informeres herom senest 1 
måned før firmaet ønskes anvendt. 

 
Fremsendelse af inspektionsrapporter 
Vilkår 22 i miljøgodkendelse af VT-anlæg, dateret 12. februar 2008 ændres 
fra: 
 

”Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som skal fremsendes til Miljøcenter Odense. Inspektionsrapporten 
skal indeholde følgende oplysninger: 
 
- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i 

inspektionsplanen 
- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 
 

Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
firmaet / laboratoriets anbefalinger. 
 
Kommunekemi a/s skal fremsende dokumentation for reparation af 
skader og tæringer til Miljøcenter Odense, når reparationen er udført. 
 
Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt 
inspektionsrapporterne berettiger hertil.” 
 

Vilkår I2 i miljøgodkendelse af tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke, 
dateret 29. maj 2009 ændres fra: 
 

” Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som skal fremsendes til Miljøcenter Odense. Inspektionsrapporten 
skal indeholde følgende oplysninger: 
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- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i 

inspektionsplanen 
- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 
 

Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
firmaet / laboratoriets anbefalinger. 
 
Kommunekemi a/s skal fremsende dokumentation for reparation af 
skader og tæringer til Miljøcenter Odense, når reparationen er udført. 
 
Miljøcenter Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt 
inspektionsrapporterne berettiger hertil.” 

 
til: 

Resultaterne fra inspektionen skal noteres i en inspektionsrapport, 
som på forlangende skal fremsendes til Miljøstyrelsen Odense. 
Inspektionsrapporten skal indeholde følgende oplysninger: 
 
- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i 

inspektionsplanen 
- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 
 

Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
firmaet / laboratoriets anbefalinger. 
 
Kommunekemi a/s skal fremsende dokumentation for reparation af 
skader og tæringer til Miljøstyrelsen Odense, når reparationen er 
udført. 
 
Miljøstyrelsen Odense kan ændre inspektionsintervallet, såfremt 
inspektionsrapporterne berettiger hertil. 

 
Sagens oplysninger 
Kommunekemi har ved brev af 28. december 2010 søgt om ændring af 
vilkår for tankinspektion i de anførte miljøgodkendelser og har endvidere 
ved e-mail af 14. december 2011 søgt om ændring af vilkår for 
fremsendelse af inspektionsrapport. 
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I nævnte vilkår stilles krav om, at Kommunekemi senest 1/2 måneder inden 
en tankinspektion fremsender en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. 
Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke udvendige og 
eventuelle indvendige undersøgelser de pågældende tanke planlægges 
underkastet. Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter 
Odense, inden inspektionen udføres. 
 
Kommunekemi finder vilkårets krav om fremsendelse af inspektionsplan 
minimum 1/2 måneder før inspektion uhensigtsmæssig i forhold til løbende 
vedligeholdelse, så længe der kontrakters med samme eksterne firma.  
 
Kommunekemi forslår derfor, at vilkåret/administrationen af vilkåret 
ændres til: 
 
”Tankinspektionen skal foretages af et af Miljøcenter Odense anerkendt 
firma. Såfremt Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de 
allerede anerkendte, skal Miljøcenter Odense informeres herom senest 1 
måned før firmaet ønskes anvendt.” 
 
Kommunekemi anvender i dag følgende firmaer, og ønsker disse anerkendt 
af Miljøstyrelsen Odense: 
 
Trykbærende tanke 
Jebru Inspektion, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel 
 
Øvrige tanke 
NSK, Nordisk Svejse Kontrol A/S, Susåvænget 1, 6710 Esbjerg V 
CPI, Reskavej 6, 4220 Korsør 
FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
Miljøforhold 
Tanke til kemikalier bør inspiceres hvert 5 år og tilsynsmyndigheden bør 
have adgang til at se inspektionsrapporten, så snart den foreligger. 
 
Det skal her præciseres at de jorddækkede tanke i forbindelse med 
Tankgård I og II ikke skal inspiceres hvert 5 år. Disse tanke skal fortsat 
trykprøves hvert år i overensstemmelse med vilkår H3 i miljøgodkendelsen 
af 29. maj 2009. 
 
Tankinspektionen bør foretages af en uvildig sagkyndig og følge en 
inspektionsplan. Inspektionsplanen bør indeholde oplysninger om, hvilke 
udvendige og indvendige undersøgelser den pågældende tank planlægges 
underkastet. 
 
Såfremt Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede 
anerkendte, bør Miljøstyrelsen Odense informeres herom senest 1 måned 
før firmaet ønskes anvendt. 
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Resultaterne fra inspektionen bør noteres i en inspektionsrapport, som til 
hver en tid skal kunne fremvises til tilsynsmyndigheden. 
Inspektionsrapporten bør indeholde følgende oplysninger: 
 

- resultaterne af inspektionen for hvert enkelt punkt i 
inspektionsplanen 

- vurdering af resultater 
- kortlægning af eventuelle skader og tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer 
- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 

skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 

 
Konstaterede skader og tæringer bør straks repareres i henhold til firmaet / 
laboratoriets anbefalinger. Miljøstyrelsen Odense kan ændre 
inspektionsintervallet, såfremt inspektionsrapporterne berettiger hertil. 
 
Journalerne bør være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden og journalerne bør opbevares på virksomheden i mindst 
3 år. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at ændring af vilkår for tankinspektion 
ikke vil betyde væsentlige ændringer af Kommunekemis udsendelse af 
forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller 
spildevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af 
jord eller grundvand. 
 
Risiko 
Såfremt ændringen af vilkår for tankinspektion sker i overensstemmelse med 
det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at ændringen ikke vil 
medføre betydende ændringer i Kommunekemis sikkerhedsniveau.  
 
VVM – vurdering af virkninger på miljøet  
Ændring af vilkår for tankinspektion, er efter Miljøstyrelsen Odenses 
opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. 
Miljøstyrelsen Odense vurderer at ændring af vilkårene vedrører 
vedligeholdelse og ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet. 
 
Ændring af vilkår for tankinspektion påvirker ikke Kommunekemis samlede 
kapacitet for behandling af affald. 
 
Høring af Nyborg Kommune  
Ansøgning om godkendelse til ændring af vilkår for tankinspektion har ikke 
været fremsendt via Nyborg Kommune, derfor valgte Miljøstyrelsen Odense 
at sende ansøgningen til kommunen med anmodning om at komme med 
bemærkninger til ansøgningen. Nyborg kommune har efterfølgende 
meddelt, at kommunen ingen bemærkninger har til Kommunekemis 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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ansøgning om ændring af vilkår for tankinspektion i diverse 
miljøgodkendelser på Kommunekemi. 
 
Høring af øvrige risikomyndigheder  
Ved e-mails af 23. marts og 28. marts 2012 har Arbejdstilsynet og Nyborg 
Kommune, Beredskabsafdelingen meddelt at de ikke har bemærkninger til 
det fremsendte udkast. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Ansøgning om ændring af vilkår for tankinspektion har ikke været 
annonceret, da Miljøstyrelsen Odense vurderer, at ansøgningen ikke 
omhandler en væsentlig ændring. 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på internettet og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 formål, og som har ønsket 
underretning om afgørelsen 

 
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 15. maj 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Odense 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  
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1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
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.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
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 Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknikmiljoeafdelingen@ 
nyborg.dk 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg, 
pla@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk, att. Lene Stubgaard. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, 
kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, noah@noah.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring      
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Miljøministeriet 

Miljøcenter Odense 

C. F. Tietgens Boulevard 40  

5220 Odense SØ 

 

Att.: Jørn H. Jeppesen 

28. december 2010 

NJO/ahj 

Ændring af vilkår/accept af ændring af administration af vilkår 

I henhold tidligere dialog ansøges hermed om ændring af vilkår/accept af ændring af admini-

stration af følgende vilkår: 

 

� Vilkår 29 i miljøgodkendelse af modtageanlæg for flydende affald, dateret 27. juni 

2002 

� Vilkår 21 i miljøgodkendelse af VT-anlæg, dateret 12. februar 2008 

� Vilkår I1 i miljøgodkendelse af tankgård I og II inkl. jorddækkede tanke, dateret 

29. maj 2009 

� Vilkår H3 i revurdering af miljøgodkendelse til modtagerampe og cisternevognstøm-

ning på Kommunekemi, dateret 20. november 2009 

� Vilkår H3 i revurdering af miljøgodkendelse til dagolieanlæg og slamtanke på Kom-

munekemi, dateret 27. november 2009. 

 

I de nævnte vilkår stilles krav om, at Kommunekemi senest 1/2 måneder inden en tankin-

spektion fremsender en inspektionsplan til Miljøcenter Odense. Inspektionsplanen skal inde-

holde oplysninger om, hvilke udvendige og eventuelle indvendige undersøgelser de pågæl-

dende tanke planlægges underkastet. Denne inspektionsplan skal godkendes af Miljøcenter 

Odense, inden inspektionen udføres. 

 

Kommunekemi finder vilkårets krav om fremsendelse af inspektionsplan minimum 1/2 måneder 

før inspektion uhensigtsmæssig i forhold til løbende vedligeholdelse, så længe der kontrakters 

med samme eksterne firma. Kommunekemi forslår derfor, at vilkåret/administrationen af vilkå-

ret ændres til: 

 

 ”Tankinspektionen skal foretages af et af Miljøcenter Odense anerkendt firma. Såfremt 

Kommunekemi ønsker at anvende andre firmaer end de allerede anerkendte, skal Miljø-

center Odense informeres herom senest 1 måned før firmaet ønskes anvendt.” 



- 2 - 

 

 

Kommunekemi anvender i dag følgende firmaer, og ønsker disse anerkendt af Miljøcenter 

Odense: 

 

Trykbærende tanke 

Jebru Inspektion, Vadgaardsvej 25, 6830 Nr. Nebel 

 

 

Øvrige tanke 

NSK, Nordisk Svejse Kontrol A/S, Susåvænget 1, 6710 Esbjerg V 

CPI, Reskavej 6, 4220 Korsør 

FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby 

 

Med venlig hilsen 
Kommunekemi a/s 
 

Ninna Johnsen 
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