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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for nyt gravimetrisk afsnit 
Miljøcenter Odense har den 7. maj 2010, med supplerende oplysninger af 
7. juni 2010 modtaget ansøgning fra Strandmøllen A/S om nyt fyldeafsnit til 
specialgas med gravimetrisk fyldning af gasser.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 Ejby har søgt godkendelse til gra-
vimetrisk fyldning i den eksisterende hal med specialgasser. Gravimetrisk 
fyldning er en meget præcis blanding af gasser ved afvejning.  
 
Ved processen håndteres en enkelt flaske af gangen. Flasken placeres på 
en vægt og de enkelte gasser afvejes efter en recept. Systemet er recept-
styret over et automatisk batchstyringssystem, der kontrollerer processen. 
Selve påfyldningen af korrekt gas foregår manuelt. 
 
Strandmøllen A/S, Ejby er omfattet af listepunkt D101 og godkendt til frem-
stilling af luftgasser og brint. Produkterne oplagres i kryotanke og tappes via 
kompressor på trykflasker eller flaskebatterier.  
 
Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsen bilag 2, punkt 6a og 10. Mil-
jøcenter Odense har den 30. juni 2010 truffet afgørelse om at projektet ikke 
er VVM-pligtigt.  
 
Miljøcenterets vurdering 
Strandmøllen A/S, Ejby er omfattet af risikobekendtgørelsen2 som en ko-
lonne 2 virksomhed og har derfor foretaget en risikovurdering af projektet. 
Med risikovurderingen har virksomheden klarlagt risikoen for større uheld. 
Dette viser, at projektet ikke medfører en øget risiko for forurening eller 
skade på mennesker udenfor virksomheden. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
2 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
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Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at det anmeldte afsnit til specialgas-
fyldehallen ikke vil medføre betydende ændringer i Strandmøllen A/S’ miljø-
belastning eller risikopotentiale. 
 
Miljøcenter Odense vurderer derfor at det anmeldte gravimetriske fyldeaf-
snit kan indeholdes i Strandmøllen A/S’ eksisterende miljøgodkendelse.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
Annie Aa. Rigbolt 
anaar@ode.mim.dk
72 54 84 59  
 
  

 
 
Klagevejledning 
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 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Melfar Posten den 30. juni 2010 og på 
www.blst.dk. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget den 28. juli 2010 kl. 16.00.  
 
Miljøcenter Odense sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet 
sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen 
af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis miljøcenteret modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets 
adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er annonceret.  
 
 
 
Kopi til:  
Arbejdstilsynet, at@at.dk, att. Tove Albrecthsen 
Middelfart Beredskab, ole.olsen@middelfart.dk
Fyns Politi, ovh002@politi.dk
Middelfart Kommune, middelfart@middelfart.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
NOAH, noah@noah.dk
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