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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for anlæg af parkeringsplads på 
Strandmøllen A/S, Ejby 
 
Miljøstyrelsen har den 28. juni 2012 modtaget en anmeldelse om etablering af 
parkeringsplads til virksomhedens egne lastbiler og trailere på Strandmøllen A/S, 
Industribuen 32, 5592 Ejby. Virksomheden har vedlagt en risikovurdering til 
anmeldelsen.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 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 
Virksomheden oplyste til risikomyndighederne2 ved inspektionen i foråret 2011, at 
den planlagde at anlægge en parkeringsplads på virksomhedens matrikel nr. 22 e, 
nordvest for nuværende fabriksareal. Den nye parkeringsplads er beregnet til 
parkering af trailere og lastbiler samt til oplag af tomme stationære cryotanke og 
fordampere.  
 
Risikomyndighederne udbad sig i forbindelse med oplysningen om planlægningen 
af parkeringspladsen, at virksomheden udførte en risikovurdering og 
risikoanmeldelse før parkeringspladsen kunne tages i anvendelse. 
 
Virksomheden har i meddelelsen af 28. juni 2012 oplyst følgende:  
 
De parkerede trailere indeholder inaktive gasser og oxygen. Tanke indeholdene 
hydrogen vil ikke være parkeret i dette område men i EX-zone for brint. På 
pladsens sydlige område vil der være parkering af personalets personbiler. 

                                                             
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
2 Arbejdstilsynet, Middelfart Beredskab, Miljøstyrelsen og Fyns Politi 
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Der er ikke fortaget nogen ændringer i oplaget af risikostoffer på virksomheden. I 
det nærvedliggende lager (koldhal) er der ikke længere oplag af medicinske flasker. 
Hallen anvendes udelukkende til oplag af reservedele til produktionen og teknisk 
service. Endvidere er der et oplag af ventiler. Der er ingen risikostoffer i hallen. 
 
Virksomheden har redegjort for, at der ikke sker forøgelse af virksomhedens oplag 
af risikostoffer, lige såvel som virksomheden har redegjort for følgende eventuelle 
risikoscenarier: 
 

1. Oplag på lastbil hænger 
2. Oplag i koldhal (lager) ved flaske vedligehold 
3. Sprængning af flasker ved brandsmitte fra koldhal 
4. Parkeret tankbiler med oxygen 

 
Ingen af de ovenfor nævnte beskrivelser, samt forhåndsanalyser af eventuelle 
scenarier, har medført forøget risiko.  
 
Ved det første (1) og andet (2) scenarie resulterede screeningen i, at 
sandsynligheden for et større uheld er forsvindende.  
 
Ved det tredje (3) scenarie er den resulterende sandsynlighed for en hændelse 
beregnet til at være 1 *10-7.  
 
Ved fjerde (4) scenarie, hvor oxygen er lastet på tankbil, er det beskrevet, at 
eksterne forhold normalt ikke kan udløse et farligt uheld  
på grund af den høje isolering af tanken med vakuum, samt det faktum, at tanken 
er beskyttet mod trykstigning med 2 sikkerhedsventiler. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
 
Miljø: 
Miljøstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag, at en parkeringsplads på 
virksomhedens areal kan etableres uden at det medfører forurening.  
 
Risiko: 
Miljøstyrelsen vurderer samtidig, at virksomheden har redegjort for de 
sikkerhedsmæssige overvejelser ved parkering af lastbiler og hængere med 
flydende inaktive gasser og oxygen, og at beskrivelserne, forhåndsanalyserne og 
screeningen dokumenterer, at der ikke er tale om en forøgelse af virksomhedens 
samlede risiko. 
 
Der lægges til grund, at der ikke sker en forøgelse af virksomhedens oplag af 
risikostoffer.  
 
Afgørelsen er truffet under forbehold, at tankbiler fyldt med oxygen parkeres 
således, at evt. uheld, jf. bilag 4.1 til sikkerhedsrapporten dateret 18.2.2010, kan 
rummes inden for rammerne af eksisterende isorisikokurve som angivet i Bilag F2 
i Miljøgodkendelsen af 8. december 2010. 
 
VVM: 
Det vurderes, at etablering af parkeringspladsen ikke er omfattet af VVM reglerne. 
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Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Denne afgørelse annonceres på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 49, ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. 

Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er annonceret.   
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Bechmann Nielsen 
Miljøstyrelsen Virksomheder 
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