
 

Andels-Kartofelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a Odense 
Tøndervej 3 J.nr. MST-1272-00616 
6520 Toftlund Ref. hebec/idhan 
 Den 24. juni 2011 
Att. Christian Kragh  
E-post: kraghchr@post3.tele.dk   
 
 
 
 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændring af placering af ke-
mikalietanke 
 
Andels-Kartofelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a. har i mail af 16 og 22. 
juni 2011 til Miljøstyrelsen Odense ansøgt om tilladelse til ændret placering 
af kemikalietanke på virksomheden. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Andels-Kartofelmelsfabrikken Sønderjylland A.m.b.a har oplyst at virksom-
heden ønsker at flytte en eksisterende 30 m3 tank for natriumbisulfit, der i 
dag er placeret på virksomheden uden tankgård, til en ny opført tankgård i 
forlængelse af en eksisterende tankgård umiddelbart syd for bygning 23. 
 
Herudover ønsker virksomheden at nedlægge den eksisterende tank for 
natriumhydroxid, der i dag er placeret i virksomhedens bygning 8 og erstatte 
denne med en ny 30 m3 tank for natriumhydroxid, der ligeledes placeres i 
den nye tankgård i forlængelse af den eksisterende tankgård umiddelbart 
syd for bygning 23. 
 
I forbindelse med etablering af den nye tankgård flyttes den eksisterende 
LP-gas tank til en placering syd for den nye tankgård. 
 
Det nye sikkerhedsbassin forsynes med en pumpesump, hvortil knyttes 2 
uafhængige alarmer, dels et rotorblink og dels en alarm (PLC) til fabrikkens 
operatørrum, der er beliggende i virksomhedens bygning 5. 
 
Der etableres en ny tankgård for tankene til hhv. natriumbisulfit og natrium-
hydroxid. Tankgårdens bassinvolumen vil kunne rumme 35 m3. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Langs den eksisterende og den nye tankgård ønskes etableret et pumpe-
hus, hvor pumper fra de 4 kemikalietanke i de to tankgårde kan dosere di-
rekte til kemikaliernes brugssted i fabrikken via PLC. Det er oplyst, at nye 
pumper er i størrelsen under 1 kW, og at støjniveauet for nye pumper er 
minimal og at de i modsætning til eksisterende pumper vil blive støjdæmpet 
yderligere ved etableringen af pumpehuset. 
 
Det er endeligt oplyst, at tankene for natriumbisulfit (eksisterende tank) 
samt ny tank for natriumhydroxid andrager en højde på ca. 5-6 meter i rela-
tion til bygning 23 som har en højde på ca. 8 meter. 
 
Miljø- og risikomæssige konsekvenser 
Det er oplyst, at flytningen af natriumbisulfittanken er en betydelig miljø-
mæssigt forbedring, idet den nuværende placering ved en eventuel påkør-
sel vil medføre risiko for afløb til nedløbsbrønde og dermed til recipienter 
(vandløb og grundvand).  
 
Det er endvidere oplyst, at etablering af den nye natriumhydroxidtank og 
flytning af den eksisterende LP-gastank ikke giver anledning til miljømæssi-
ge ændringer. 
 
Miljøstyrelsen Odenses vurdering 
Miljøstyrelsen Odense vurderer på ovennævnte grundlag, at flytning, ned-
tagning samt etablering af ny 30 m3 tank for natriumhydroxid kan etableres 
uden at det medfører øget forurening. 
 
Miljøstyrelsen Odense lægger til grund for afgørelsen, at: 
 

- mængden af natriumbisulfit og natriumhydroxid ikke andrager stør-
relser, som ændrer ved virksomhedens klassifikation i fht. risikobe-
kendtgørelsen;  

- at der sker en flytning af allerede eksisterende oplag af hjælpestof-
fer, - godkendt i den eksisterende miljøgodkendelse; 

- at der ved støjmæssigt sker en forbedring ved etablering af nye 
pumper med støjdæmpende pumpehus; 

- at der etableres tankgård for natriumbisulfittanken – en sikkerhed 
mod spild og eventuel forurening, som ikke er tilgodeset under de 
nuværende forhold; 

- at virksomheden har oplyst, at den eksisterende 25 cm betonmur 
mellem det hidtidige og den nye tankgård forbliver som adskillelse 
mellem de 2 bassiner for at hindre, at der ved uheld sker sammen-
blanding af stoffer, samt endelig, 

- at de nye tanke andrager en højde, som er mindre end den tilstø-
dende bygning 23. 

 
Det vurderes endelig, at flytningen af tankene ikke er til fare for miljøet og 
derfor ikke omfattet af planlovens VVM-regler. 
 

 2 



Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen. 

 
Klager til nævnet er pålagt et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3000 kr. 
for alle andre klagere, herunder organisationer og offentlige myndigheder. 
Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.  
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Tønder Ugeavis den 6. juli 2011 og 
kan ses på: 
www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/mst_decentrale_enheder
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller på e-mail til ode@mst.dk. 
Klagen skal være modtaget inden den 3. august 2011 kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen 
med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sa-
gen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur– og 
Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Henrik Bechmann Nielsen 
Miljøstyrelsen Odense 
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Kopi til:  
 

- Tønder Kommune, Kongevej 57 - 6270 Tønder, E-post: 
toender@toender.dk  

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ri-
be,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  
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