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1. INDLEDNING 
Dong Energy Power A/S, Kyndbyværket, har den 22. marts 2010 søgt om 
miljøgodkendelse af overjordisk tank på 2.000 liter til dieselolie. Ansøgnin-
gen kan ses i bilag A. 
 
Kyndbyværket ønsker at fjerne den eksisterende overjordiske dieseltank på 
6.000 liter og erstatte den med en 2.000 liters overjordisk dieseltank. Samti-
dig fjernes den eksisterende overjordiske benzintank på 6.000 liter. Benzin-
tanken erstattes ikke er ny tank. 
 
Den overjordiske dieseltank forudsætter ifølge § 3 i olietankbekendtgørel-
sen en miljøgodkendelse. Vilkår i miljøgodkendelsen er fastsat i henhold til 
§ 3, stk.3, punkt 3 i olietankbekendtgørelsen. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A godkender Miljøcenter Roskilde her-
med etablering og drift af overjordisk tank på 2.000 liter til diesel.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 
  

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
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. Driftspersonalet skal være orienteret om godken-
delsens indhold. 

 
 
Indretning og drift 
 
B1 Virksomheden skal senest 2 uger før arbejdet med etablering af tan-

kene oplyse tilsynsmyndigheden om datoen herfor. 
 
B2 Virksomheden skal umiddelbart efter etableringens færdiggørelse 

sende kopi af tankattest til tilsynsmyndigheden. 
 
B3 Virksomheden skal sikre, at tanken er typegodkendt. 
 
B4 Virksomheden skal sikre, at krav til etablering, som er anført i tankat-

testen, opfyldes ved etablering af anlægget. 
 
B5 Virksomheden skal sikre, at etableringen udføres af en sagkyndig. 
 
B6 Anlægget må ikke anbringes så tæt ved bygninger, at det ikke kan 

fjernes. 
 
B7 Pejlehullet skal være lettilgængeligt 
 
B8 Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. 
 
B9 Tanken skal være monteret med overfyldningsalarm. Overfyldnings-

alarmen skal være placeret således, at den kan registreres ved på-
fyldningsrøret.  
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B10 Tanken skal være hævet over underlaget ved hjælp af en konstrukti-
on, således at inspektion af bunden kan foretages. 

 
B11 Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være 

mindst 5 cm. 
 
B12 Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om at 

anlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Des-
uden skal virksomheden straks træffe foranstaltninger, der kan brin-
ge en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved tømning af anlæg-
get. 

 
B13 Såfremt der under påfyldning af tanken sker udstrømning af olie, 

herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden 
straks underrette tilsynsmyndigheden. 

 
B14 Virksomheden skal sikre at anlægget er i en sådan vedligeholdelses-

tilstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at 
der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand, her-
under må der ikke forefindes væsentlige synlige tæringer af tank, 
rørsystem eller understøtning af tanken. 

 
 Virksomheden skal tillige sikre, at anlægget fortsat står på et varigt 

stabilt underlag. 
 
 Virksomheden skal som led i vedligeholdelse foranledige at de nød-

vendige reparationer finder sted. 
 
B15 Reparation af anlægget skal udføres af en særlig sagkyndig. Virk-

somheden skal indhente dokumentation for det udførte arbejde fra 
den udførende virksomhed. 

 
B16 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller 

overensstemmelseserklæringen, tillæg til tankattesten, udarbejdede 
tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer. 

 
B17 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse 

m.v., som fremgår af tankattesten, overensstemmelseserklæringen 
eller øvrige attester, overholdes. 

 
 
Ophør 
C1 Ved sløjfning af tanken skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes, 

og anlægget skal fjernes. Alternativt skal påfyldningsstudsen og ud-
luftningsrør afmonteres og tanken afblændes således at påfyldning 
ikke kan finde sted. 

 
 Meddelelse om at anlægget er sløjfet, samt oplysninger om de trufne 

foranstaltninger skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger 
efter sløjfningen.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Det er miljøcenterets sammenfattende vurdering, at virksomheden har truf-
fet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurenin-
gen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det er endvidere 
miljøcenterets vurdering, at dieseltanken med de fastsatte vilkår kan drives 
på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med 
hensynet til omgivelserne sårbarhed og kvalitet. 
 
Driften af dieseltanken giver ikke anledning til ændringer i til- og frakørsel til 
Kyndbyværket. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
 
Kyndbyværket ligger i et område der i Regionplan 2005 for Hovedstadsregi-
onen er udpeget til område med drikkevandsinteresser. 
 
I området syd for Kyndbyværket ligger indvindingsoplandet til vandværket i 
Kyndby Huse. Afstanden fra den overjordiske, indendørs tank til den nordli-
ge afgrænsning af indvindingsoplandet er ca. 650 meter. 
 
Nærmeste indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg ligger 600 
meter fra tanken. 
 
Kyndbyværket råder over eget vandværk og egne boringer. Værket har til-
ladelse til indvinding af 500.000 m3 pr. år. Grundvandet, der har drikke-
vandskvalitet forsyner værket og 170 husstande i Kyndbyhuse med drikke-
vand, samt værket med procesvand. De 5 boringer ligger i den sydligste del 
af værkets grund. Afstanden fra den indendørs, overjordiske tank til den 
nærmeste boring er ca. 200 meter. 
 
Sydvest og nordvest for Kyndbyværket ligger Natura 2000 område N244, 
Kyndby Kyst. Det er miljøcenterets vurdering, at etablering af dieseltanken 
ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Der skal derfor ikke udfø-
res en nærmere konsekvensvurdering af påvirkningen af Natura 2000 om-
rådet. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Ifølge § 3, stk. 3, punkt 3 i olietankbekendtgørelsen skal vilkår for anlæg 
under 6.000 liter mindst omfatte kravene i § 25, § 26, § 27, stk. 1 og3, § 29, 
§ 31, § 32, § 33, stk. 1 og §§ 35-40, jf. dog § 50 og § 51. 
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I nedenstående skema er en oversigt over disse krav, og hvordan de er 
indarbejdet i denne miljøgodkendelse. § 50 giver bl.a. mulighed for at stille 
skærpede krav, mens § 51 bl.a. giver mulighed for at lempe kravene i § 27. 
Miljøcenteret har hverken fundet anledning til at skærpe eller lempe krave-
ne. 
 

Paragraf Bestemmelse i paragraf Bemærkninger 
§ 25, stk. 1 Den ejer eller bruger, der vil etablere 

et nedgravet anlæg på 100.000 l eller 
derunder eller et overjordisk anlæg 
på 200.000 l eller derunder, skal 
senest 4 uger før arbejdet påbegyn-
des, meddele tilsynsmyndigheden, 
hvornår anlægget skal etableres, jf. 
dog § 30 for anlæg under 6.000 l. 
Sammen med meddelelsen frem-
sendes beskrivelse af anlægget samt 
skitse over anlæggets placering på 
ejendommen. 

Kravet om anmeldelse af tidspunkt 
for etablering af tanken er indarbej-
det i vilkår B1. Tidsfristen er fastsat 
til 2 uger i henhold til § 30. 
 
Krav om beskrivelse af anlægget 
samt placering er ikke indarbejdet 
som vilkår, da disse oplysninger 
fremgår af ansøgningen om miljø-
godkendelse. 

§ 25, stk. 2 Den ejer eller bruger, der etablerer 
anlægget, skal sikre, at etableringen 
udføres af en sagkyndig. 

Kravet er indarbejdet i vilkår B5. 

§ 25, stk. 3 Tilsynsmyndigheden kan i forbindel-
se med etablering kræve, at anlæg-
get tæthedsprøves for ejerens eller 
brugerens regning. Dette gælder dog 
ikke anlæg, som opfylder kravene i 
bekendtgørelse om forebyggelse af 
jord- og grundvandsforurening fra 
benzin- og dieselsalgsanlæg samt 
andre anlæg med tilsvarende dob-
beltvæggede tanke og rørsystemer. 

Der tale om dieselcontainer med 
tank med anodebeskyttelse.  Miljø-
centeret vurderer, at der ikke er 
behov for at stille krav om tætheds-
prøvning af tanken. Kravene i den-
ne bestemmelse er derfor ikke 
indarbejdet som vilkår i miljøgod-
kendelsen. 

§ 25, stk. 4 Den ejer eller bruger, der etablerer 
anlægget, skal fremsende kopi af 
tankattest eller overensstemmelses-
erklæring og eventuel dokumentation 
for anlæggets tæthed til tilsynsmyn-
digheden umiddelbart efter etablerin-
gens færdiggørelse. 

Kravet er indarbejdet i vilkår B2. 

§ 26, stk. 1 Den ejer eller bruger, der etablerer et 
nedgravet anlæg på 100.000 l eller 
derunder eller et overjordisk anlæg 
på 200.000 l eller derunder, skal 
sikre, at tanken er typegodkendt. 
Ejeren eller brugeren skal desuden 
sikre, at nedgravede ståltanke har 
typegodkendt, indvendig korrosions-
beskyttelse. Den, der ejer eller bru-
ger en entreprenørtank, skal sikre, at 
tanken er typegodkendt.  

Kravet om typegodkendelse er 
indarbejdet i vilkår B3. 
 
Der er hverken tale om en nedgra-
vet tank eller en entreprenørtank. 
Kravene hertil er derfor ikke indar-
bejdet som vilkår i miljøgodkendel-
sen. 

§ 26, stk. 2 Ejer eller bruger skal sikre, at rørsy-
stemet, som hører til de i stk. 1, 
nævnte anlæg, er typegodkendt.  

Der er ikke rør i tilknytning til tan-
ken. Kravet er derfor ikke indarbej-
det som vilkår i miljøgodkendelsen. 

§ 27, stk. 1 Ved etablering af et nedgravet anlæg 
på 100.000 l eller derunder eller et 
overjordisk anlæg på 200.000 l eller 
derunder skal ejeren eller brugeren 
sikre, at følgende krav er opfyldt:  
1) Anlægget må ikke etableres inden 
for en afstand af 50 m fra indvin-

I forbindelse med sagsbehandlin-
gen har miljøcenteret forholdt sig til 
tankens placering i forhold til krave-
ne i punkt 1. Kravene i punkt 1 er 
derfor ikke indarbejdet som vilkår i 
miljøgodkendelsen. 
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Paragraf Bestemmelse i paragraf Bemærkninger 
dingsboringer til almene vandforsy-
ningsanlæg og 25 m fra andre borin-
ger og brønde, hvorfra der indvindes 
drikkevand. Afstandskravet omfatter 
ikke overjordiske, indendørs anlæg 
under 6000 l, med overjordiske rør-
systemer, der ikke er indstøbte eller 
indmuret. 
2) Anlæg må ikke nedgraves inden 
for det beskyttelsesområde for 
grundvandsindvinding, som er fast-
lagt i forbindelse med en vandindvin-
dingstilladelse efter de til enhver tid 
gældende regler i miljøbeskyttelses-
loven.  
3) Anlæg må ikke nedgraves eller på 
anden måde anbringes under eller så 
tæt ved bygninger, at anlæggene 
ikke kan fjernes.  
4) Pejlehuller og mandehuller skal 
være let tilgængelige.  
5) Nedgravede rør skal overalt være 
omgivet af mindst 15 cm sand til alle 
sider.  
6) Krav til etablering, som er anført 
på tankattesten eller overensstem-
melseserklæringen.  

Kravet i punkt 2 vedrører alene 
underjordiske tanke, og er derfor 
ikke relevant i forhold til denne tank. 
 
Kravet i punkt 3 om, at anlæg ikke 
må etableres så tæt på bygninger, 
at det ikke kan fjernes, er indarbej-
det i vilkår B6. Øvrige krav i punkt 3 
er ikke relevante i forhold til en 
overjordisk tank, og er derfor ikke 
indarbejdet som vilkår i miljøgod-
kendelsen. 
 
Krav i punkt 4 om pejlehullet til-
gængelighed er indarbejdet i vilkår 
B7. Tanken har ikke mandehul. 
Derfor er krav mandehullets tilgæn-
gelighed ikke indarbejdet som vilkår 
i miljøgodkendelsen. 
 
Der etableres ikke nedgravede rør i 
tilknytning til tanken. Kravet i punkt 
5 er derfor ikke indarbejdet som 
vilkår i miljøgodkendelsen. 
 
Kravet i punkt 6 er indarbejdet i 
vilkår B4. 

§ 27, stk. 3 For overjordiske anlæg gælder yder-
ligere:  
1) Tanken skal opstilles på et jævnt 
og varigt stabilt underlag.  
2) Der skal på tanken være monteret 
overfyldningsalarm. Overfyldnings-
alarmen skal være placeret således, 
at den kan registreres ved påfyld-
ningsrøret.  
3) Ståltanke skal på en konstruktion 
være hævet over underlaget, således 
at inspektion af bunden kan finde 
sted.  
4) Afstand fra tanken til væg eller 
anden konstruktion skal være mindst 
5 cm.  
5) Plasttanke, der er godkendt til 
placering direkte på underlaget, skal 
etableres på et tæt underlag, som 
strækker sig mindst 10 cm uden om 
tanken. 

Kravene i punkt 1-4 er indarbejdet i 
vilkår B8-B11. 
 
Kravet i punkt 5 er ikke relevant, da 
der her er tale om en ståltank. Der-
for er kravet ikke indarbejdet som 
vilkår i miljøgodkendelsen. 

§ 29, stk. 1 Ved sløjfning af et nedgravet anlæg 
på 100.000 l eller derunder eller et 
overjordisk anlæg på 200.000 l eller 
derunder skal eventuelt restindhold i 
anlægget fjernes, og anlægget skal 
fjernes, eller påfyldningsstuds og 
udluftningsrør afmonteres, og tanken 
afblændes, således at påfyldning 
ikke kan finde sted. 

Kravet er indarbejdet i vilkår C1. 

§ 29, stk. 2 Meddelelse om, at anlægget er sløj-
fet, samt oplysning om de trufne 
foranstaltninger, skal indgives af 

Kravet er indarbejdet i vilkår C1. 
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Paragraf Bestemmelse i paragraf Bemærkninger 
ejeren til tilsynsmyndigheden senest 
4 uger efter sløjfningen. 

§ 29, stk. 3 Såfremt brugen af et nedgravet an-
læg på 100.000 l eller derunder eller 
et overjordisk anlæg på 200.000 l 
eller derunder varigt ophører, skal 
ejeren sørge for, at det sløjfes i over-
ensstemmelse med stk. 1 og 2. 

Kravet er indarbejdet i vilkår C1. 

§ 31, stk. 1 For etablering af anlæg under 6.000 l 
tilsluttet fyringsanlæg til bygnings-
mæssig opvarmning med en indfyret 
effekt på højest 120 KW gælder, 
udover bestemmelserne i kapitel 6, 
følgende:  
1) Sugerøret skal være enstrenget.  
2) Sugerøret skal udføres i overens-
stemmelse med bilag 2, afsnit 1, nr. 
4, eller afsnit 2, nr. 2.  
3) Sugerøret skal på overjordiske 
tanke være påmonteret en afspær-
ringsordning (ventil) ved overgangen 
mellem tank og sugerør eller, hvis 
tankens konstruktion ikke muliggør 
dette, på sugerøret så tæt som mu-
ligt på forbindelsen til tanken. 
4) Sugerøret skal afsluttes ved oliefy-
ret med en smeltesikringsventil.  
5) Sugerør, som fremføres overjor-
disk og som ikke er indstøbt, skal 
være forsvarligt understøttet med 
rørbærere. Olieafluftere, filtre og 
lignende komponenter skal være 
forsvarligt fastmonteret.  
6) Påfyldningsrør og udluftningsrør 
skal være fremført med fald mod 
tanken, afsluttet med henholdsvis 
aflåseligt standard-
påfyldningsdæksel og standard-
udluftningshætte. 
7) Udluftningsrør skal være ført 
mindst 50 cm over terræn. 

Der er ikke tale om en tank tilsluttet 
fyringsanlæg til bygningsmæssig 
opvarmning. Kravene i denne be-
stemmelse er derfor ikke indarbej-
det som vilkår i miljøgodkendelsen. 

§ 31, stk. 2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at 
ejeren eller brugeren, der etablerer 
anlægget, fremsender dokumentati-
on eller en skriftlig bekræftelse af, at 
kravene i stk. 1, er overholdt. 

Der er ikke tale om en tank tilsluttet 
fyringsanlæg til bygningsmæssig 
opvarmning. Kravene i denne be-
stemmelse er derfor ikke indarbej-
det som vilkår i miljøgodkendelsen. 

§ 32 Følgende anlæg under 6.000 l må 
ikke tages i brug til opbevaring af 
olieprodukter:  
1) Anlæg, der har været anvendt til 
opbevaring eller opsamling af andet 
end olieprodukter  
2) Anlæg, der har været anvendt til 
opbevaring af olieprodukter, som 
kræver opvarmning for at kunne 
transporteres.  
3) Nedgravede anlæg, der er sløjfet. 

Der er tale om etablering af en ny 
olietank som godkendes med den-
ne miljøgodkendelse. Der er såle-
des ikke tale om en tank, som be-
skrevet i punkt 1-3. Kravene i den-
ne bestemmelse er derfor ikke 
indarbejdet som vilkår i miljøgod-
kendelsen. 

§ 33, stk. 1 Overjordiske tanke under 6.000 l, der 
flyttes, må etableres uanset be-
stemmelsen i § 26, stk. 1, såfremt 

Bestemmelsen er ikke relevant for 
tanken, og er derfor ikke indarbej-
det som vilkår i miljøgodkendelsen. 
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Paragraf Bestemmelse i paragraf Bemærkninger 
tanken er forsynet med oprindeligt 
mærkeskilt, der som minimum oply-
ser om fabrikantens navn og hjem-
sted, tankrumfang og -type, fabrikati-
onsnummer og -år. 

§ 35, stk. 1 På overjordiske anlæg under 6.000 l 
tilsluttet fyringsanlæg til bygnings-
mæssig opvarmning skal være instal-
leret overfyldningsalarm. 

Der er ikke tale om en tank tilsluttet 
fyringsanlæg til bygningsmæssig 
opvarmning. Kravene i denne be-
stemmelse er derfor ikke indarbej-
det som vilkår i miljøgodkendelsen. 

§ 35, stk. 2 På anlæg under 6.000 l tilsluttet 
fyringsanlæg til bygningsmæssig 
opvarmning med en indfyret effekt på 
højst 120 KW skal være installeret 
enstrenget rørsystem. 

Der er ikke tale om en tank tilsluttet 
fyringsanlæg til bygningsmæssig 
opvarmning. Kravene i denne be-
stemmelse er derfor ikke indarbej-
det som vilkår i miljøgodkendelsen. 

§ 35, stk. 3 På anlæg over 6000 l, men højst 
100.000 l, til nedgravning og overjor-
diske anlæg på 6.000 l og derover, 
men højst 200.000 l, som er omfattet 
af § 34, stk. 4, jf. dog § 34, stk. 5, 
skal være påmonteret volumenmåler 
eller timetæller 

Der er ikke tale om en tak på over 
6.000 liter. Kravene i denne be-
stemmelse er derfor ikke indarbej-
det som vilkår i miljøgodkendelsen. 

§ 36, stk. 1 Hvis ejeren eller brugeren af et an-
læg eller en pipeline konstaterer eller 
får begrundet mistanke om, at an-
lægget eller pipelinen er utæt, skal 
tilsynsmyndigheden straks underret-
tes. Såfremt brugeren er en anden 
end ejeren, skal brugeren tillige un-
derrette ejeren. Desuden skal ejer 
eller bruger straks træffe foranstalt-
ninger, der kan bringe en eventuel 
udstrømning til ophør, f.eks. ved 
tømning af anlægget. 

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B12. 

§ 36, stk. 2 Såfremt der under påfyldning af et 
anlæg sker udstrømning af oliepro-
dukter, herunder spild, der ikke 
umiddelbart kan fjernes, skal den, 
der har forestået påfyldningen, straks 
underrette tilsynsmyndigheden og 
ejeren eller brugeren af anlægget. 
Konstateres spildet af ejeren eller 
brugeren af anlægget, skal denne 
straks underrette tilsynsmyndighe-
den.  

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B13. 

§ 37 Ejeren og brugeren af et anlæg skal 
sikre, at anlægget er i en sådan 
vedligeholdelsesstand, at der ikke 
foreligger en åbenbar, nærliggende 
risiko for, at der kan ske forurening af 
jord, grundvand eller overfladevand, 
herunder må der ikke forefindes 
væsentlige synlige tæringer af tank, 
rørsystem eller understøtningen af 
overjordiske tanke. Ejeren og bruge-
ren af et overjordisk anlæg skal tillige 
sikre, at anlægget fortsat står på et 
varigt stabilt underlag. 

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B14. 

§ 38, stk. 1 Som led i vedligeholdelse, jf. § 37, 
skal ejer og bruger af anlægget for-

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B14. 



   

 11 

Paragraf Bestemmelse i paragraf Bemærkninger 
anledige, at de nødvendige reparati-
oner finder sted. 

§ 38, stk. 2 Reparation af et anlæg skal udføres 
af en særlig sagkyndig. Den udfø-
rende virksomhed skal udlevere 
dokumentation for det udførte arbej-
de til tankens ejer eller bruger. 

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B15. 

§ 39 Ejeren og brugeren skal opbevare et 
eksemplar af tankattesten eller over-
ensstemmelseserklæringen, tillæg til 
tankattesten, udarbejdede tilstands-
rapporter, og dokumentation for 
udførte reparationer. 

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B16. 

§ 40 Ejeren og brugeren af et anlæg skal 
sikre, at krav om vedligeholdelse, 
anvendelse m.v., som fremgår af 
tankattesten, overensstemmelseser-
klæring eller øvrige attester, overhol-
des. 

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B17. 

 
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Frederikssund Kommune har den 14. april 2010 oplyst, at kommunen ikke 
har bemærkninger til ansøgningen. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Kyndbyværket er omfattet af listepunkt G101, som er i-mærket.  
 
I følge § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen må der ikke træffes afgørelse 
om miljøgodkendelse før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om 
ansøgningen og udkast til afgørelse i sager om væsentlige ændringer eller 
udvidelser af listevirksomhed, som er i-mærket. 
 
Ved væsentlige ændringer eller udvidelser forstås ifølge § 11, stk. 3 i god-
kendelsesbekendtgørelsen: 

1) Driftsændringer, der efter godkendelsesmyndighedens vurdering 
kan have negativ og betydelig indvirkning på mennesker eller miljø 
eller 

2) Ændringer eller udvidelser, der i sig selv opfylder de eventuelle mi-
nimumsgrænser for godkendelsespligt i bilag 1 til godkendelsesbe-
kendtgørelsen 

 
Der er tale om en forholdsvis lille tank som opstilles udendørs, og som lever 
op til kravene i olietanksbekendtgørelsen, herunder kravene til afstand til 
boringer for indvinding af drikkevand. Der er ikke fastsat vilkår, som går ud-
over bestemmelserne i olietanksbekendtgørelsen. 
 
Etablering af tanken på 2.000 liter opfylder ikke i sig selv minimumsgrænser 
for godkendelsespligt i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. 
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På den baggrund vurderer miljøcenteret, at der ikke er tale om en væsentlig 
ændring eller udvidelse, og at der derfor ikke skal foretages forudgående 
offentlig høring. 
 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Kyndbyværket har den 3. maj 2010 oplyst, at Kyndbyværket ikke har be-
mærkninger til udkast til miljøgodkendelse. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D. 
 
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. 
 
Det er en forudsætning for godkendelsen, at de vilkår, der er anført i god-
kendelsen, overholdes straks fra start af drift, herunder i indkøringsperio-
den. 
 
 
4.1.2 Listepunkt 
Kyndbyværket er omfattet af listepunkt G101, som omfatter: ”Kraftværker, 
varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en 
samlet indfyret effekt på mere end 50 MW”.  Der er tale om en i-mærket 
virksomhed. 
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2018. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Kyndbyværket er som helhed klassificeret som kolonne 3 virksomhed efter 
risikobekendtgørelsen. Værket har en samlet oplagskapacitet af gasolie på 
120.000 m3, fordelt med 60.000 m3 i hhv. tank 5 og 6. 
 
Dieselolietanken ændrer ikke ved vurderingen af Kyndbyværket i forhold til 
risikobekendtgørelsen, og der er ikke fastsat særskilte risikovilkår til diesel-
tanken. 
 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Miljøcentret har foretaget en vurdering af dieseltanken i forhold til VVM-
reglerne. Miljøcenteret vurderer, at dieseltanken ikke kan siges at være ”til 
skade for miljøet”. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, 
endsige VVM. 
 
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 200 området N244, Kyndby kyst 
og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til 
afsnit 3.2.1. 
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4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat:  
 
Miljøgodkendelse af 15. juni 2004 (Jordrensningsanlæg) 
Miljøgodkendelse af 17. juni 2005 (Jordrensningsanlæg) 
Miljøgodkendelse af 19. september 2000 (§ 33), og ændringer hertil i: 

• Ændring af vilkår 5 til vilkår 5a af 8. januar 2003 (§ 33) 
• Ændring af vilkår 17 til 17a af 13. oktober 2004 (§ 33) 
• Ændring af vilkår 25 til 25a af 15. juli 2004 (§ 72, stk. 2) 
• Vilkår 25b af 13. oktober 2004 (§ 72, stk. 2) 

Miljøgodkendelse af 22. juni 2006, og ændringer hertil i: 
• Afgørelse af 8. december 2006 (vilkår 6a og 6b) 
• Afgørelse af 11. december 2006 (vilkår 12b) 
• Påbud af 4. februar 2008 (Vilkår 6a, 7, 10, 11, 12a, 21 og 34) 
• Fortolkning af 17. december 2007 (vilkår 6a, 26 og 35) 

Miljøgodkendelse af 15. juni 2007 (Indendørs olietank) 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. Miljøstyrelsen 
har i brev af 24. november 2006 besluttet, at Miljøcenter Roskilde er tilsyns- 
og godkendelsesmyndighed for Kyndbyværket. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Lokalavisen Frederikssund 
og kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan 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 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 8. juni 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet 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 be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Frederikssund Kommune (epost@frederikssund.dk) 
Embedslægeinstitutionen for Region Hovedstaden (hvs@sst.dk) 
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk) 
Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk) 
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5. BILAG 
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Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed 
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Bilag C: Lovgrundlag - Referenceliste 
Love  

• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. decem-
ber 2006. 

• Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 
2008. 

 
Bekendtgørelser  

• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendel-
sesbekendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med senere 
ændringer 

• Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 
af 6. december 2006 

• Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 

• Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsy-
stemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 259 af 23. marts 
2010 

• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 
1. maj 2007 med senere ændringer 
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Bilag D: Liste over sagens akter 
• Ansøgning om miljøgodkendelse. Dateret den 22. mats 2010. 
• Kvittering for modtaget ansøgning. Dateret den 25. marts 2010 
• Anmodning om udtalelse fra Frederikssund Kommune. Dateret den 

13. april 2010 
• Udtalelse fra Frederikssund Kommune. Dateret den 14. april 2010  
• Udkast til miljøgodkendelse. Dateret den 16. april 2010  
• Kyndbyværkets bemærkninger til udkast til miljøgodkendelse. Date-

ret den 3. maj 2010 
• Annoncetekst 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
       
      
 
 


