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1. INDLEDNING 
Kommunekemi A/S, har den 29. marts 2011 ansøgt om miljøgodkendelse af 
en overjordisk tank på 2500 liter til dieselolie. Ansøgningen kan ses i bilag 
A. 
 
Kommunekemi A/S ønsker at opstille ovennævnte tank til erstatning for en 
tilsvarende eksisterende tank, som skal udskiftes i henhold til olietankbe-
kendtgørelsen1 på grund af 30 års reglen. Den eksisterende tank vil blive 
fjernet og afmeldt. 
  
Den overjordiske dieselolietank forudsætter ifølge § 3 i olietankbekendtgø-
relsen der skal meddeles en miljøgodkendelse. Vilkår i denne miljøgodken-
delse er fastsat i henhold til § 3, stk. 3, punkt 3 i olietankbekendtgørelsen. 
 
Da etablering af tanken er en udskiftning 1:1, vil ingen forhold omkring drif-
ten blive ændret, og på den baggrund er der ikke gennemført en VVM-
screening, se afsnit 4.1.5. 
 

                                                 
1 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 
259 af 23. marts 2010 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed etablering og drift af overjordisk tank på 
2500 l til dieselolie til entreprenørmateriel.  
 
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-

ken oplyse tilsynsmyndigheden om datoen herfor. 
 
B2 Virksomheden skal sikre, at tanken og det tilhørende rørsystem er 

typegodkendt. 
 
B3 Virksomheden skal sikre og dokumentere, at krav til etablering, som 

er anført i tankattesten, opfyldes ved etablering af tanken. 
 
B4 Virksomheden skal sikre, at etableringen udføres af en sagkyndig. 
 
B5 Tanken med tilhørende rørsystem skal anbringes, så det er muligt at 

fjerne igen. 
 
B6 Pejlehullet skal være lettilgængeligt. 
 
B7 Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Tanken 

skal placeres i et kar med med minimum 15. cm opkant. Karret skal 
være lavet af et oliebestandigt materiale, og være tæt, så evt. spild 
kan opsamles heri. 

  
B8 Virksomheden skal sikrer sig, at tankbilen som leverer dieselolien er 

forsynet med automatisk stop af påfyldning, når dieselolietanken er 
fuld. 
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B9 Tanken skal være hævet over underlaget ved hjælp af en konstrukti-

on således, at inspektion af bunden kan foretages. 
 
B10 Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være 

mindst 5 cm. 
 
B11 Hvis virksomheden konstaterer eller får begrundet mistanke om at 

tanken med tilhørende rørsystem er utæt, skal tilsynsmyndigheden 
straks underrettes. Desuden skal virksomheden straks træffe foran-
staltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. 
ved tømning af tanken med tilhørende rørsystem. 

 
 Udsivende olie skal opsamles og bortskaffes i henhold til kommu-

nens regulativer/anvisninger. 
 
B12 Såfremt der under påfyldning af tanken sker udstrømning af olie, 

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

 
B13 Virksomheden skal sikre at tanken med tilhørende rørsystem er i en 

sådan vedligeholdelsestilstand, 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 syn-
lige tæringer af tank, rørsystem eller understøtning af tanken. 

 
 Virksomheden skal som led i vedligeholdelse foranledige, at de nød-

vendige reparationer finder sted. 
 
B14 Reparation af tanken med tilhørende rørsystem skal udføres af en 

særlig sagkyndig. Virksomheden skal indhente dokumentation for 
det udførte arbejde fra den udførende virksomhed. 

 
B15 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af tankattesten eller 

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

 
B16 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse 

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

 
B17   Tanken skal være påmonteret en brudventil (brakeaway valve) mel-

lem tanken og slangen. Denne anordning her dels den funktion, at 
slangen knækker over hvis der rykkes hårdt i den, og man undgår 
derved, at tanken eksempelvis vælter. Samtidig lukker ventilen 
straks for udpumpning af diesel.  

 
B18    Selve tankpistolen må ikke være indrettet sådan, at den kan fastlåses 

under tankning. 
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B19      Tankning skal foregå på tæt oliebestandig flade. En sten og    
            flisebelægning er ikke at betragte som tæt belægning.  
 
B20 Når tank og tankplads er indrettet i henhold til gældende miljøgod-

kendelse, skal skemaet i bilag D udfyldes med oplysninger om både 
den sløjfede og den nye tank og returneres til Svendborg Kommune. 

 
Ophør 
 
C1 Ved sløjfning af tanken skal eventuelt restindhold i tanken med tilhø-

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

 
 Meddelelse om at tanken med tilhørende rørsystem er sløjfet, samt 

oplysninger om de trufne foranstaltninger skal indgives til tilsyns-
myndigheden og Svendborg kommune senest 4 uger efter sløjfnin-
gen.  

 
 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
Når olietanken bliver opført i henhold til olietankbekendtgørelsen, suppleret 
med vilkår om opsamlingsvolumen under tanken samt etablering af tæt be-
lægning hvor påfyldning af diesel skal finde sted, samt karv om brudventil 
på tanken, er det Miljøstyrelsens sammenfattende vurdering, at virksomhe-
den har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse 
forureningen og tanken med tilhørende rørsystem betragtes som etableret 
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det er endvidere Miljø-
styrelsens vurdering, at dieselolietanken 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 dieselolietanken giver ikke anledning til ændringer af kørsel til og 
fra Kommunekemis deponi A/S. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Kommunekemis deponi ved Klintholm ligger i et område uden drikkevands-
interesser. Dieselolietanken placeres indendørs i et opsamlingskar, og vil 
derfor ikke påvirke særlige naturområder, hverken under etablering eller 
drift af olietanken. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Ifølge § 3, stk. 3, punkt 3 i olietankbekendtgørelsen skal vilkår for anlæg 
under 6.000 liter til entreprenørmateriel mindst omfatte kravene i § 25, § 26, 
§ 27, stk. 1 og 3, § 29, § 32, § 33, stk. 1 og §§ 36-40, 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 anført i 
§ 27. Miljøstyrelsen har fundet anledning til at skærpe, så det sikres at hvis 
der opstår spild i forbindelse med driften af tanken, vil dieselolien ikke kun-
ne komme til jord og grundvand. Vilkårene B7,B8 og B17 – B19 sikrer dette. 
 

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 påbe-
gyndes, meddele tilsynsmyndighe-
den, hvornår anlægget skal etable-
res, jf. dog § 30 for anlæg under 
6.000 l. Sammen med meddelelsen 
fremsendes 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 tanken med 
tilhørende rørsystem samt placering 
er ikke indarbejdet som vilkår, da 
disse oplysninger fremgår af an-
søgningen om miljøgodkendelse. 

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

Kravet er indarbejdet i vilkår B4. 

§ 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. 

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke 
er behov for at stille krav om tæt-
hedsprøvning af tanken. Kravene i 
denne 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 etable-
ringens færdiggørelse. 

Tankattesten er fremsendt sammen 
med ansøgningsmaterialet.  

§ 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 B2. 
 
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.  

Er indarbejdet i vilkår B2. 

§ 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 Miljøstyrelsen forholdt sig til 
tankens placering i forhold til krave-
ne i punkt 1. da tanken er overjor-
disk, placeret indendørs og under 
6000 liter er der ikke vilkår om disse 
forhold i miljøgodkendelsen. 
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Paragraf Best emmelse 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 skal 
kunne fjernes igen, er indarbejdet i 
vilkår B5.  
 
Krav i punkt 4 om pejlehullet til-
gængelighed er indarbejdet i vilkår 
B6. 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 B3. 
 

§27, stk 2  Omfatter nedgravede tanke og er 
derfor ikke medtaget i denne god-
kendelse 

§ 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 B7-B10. 
 
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 

Kravet er indarbejdet i vilkår C1. 
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Paragraf Best emmelse i paragraf Bemærkninger 
foranstaltninger, skal indgives af 
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. 

§ 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 
tanken er forsynet med oprindeligt 
mærkeskilt, der som minimum oply-
ser om fabrikantens navn og hjem-
sted, tankrumfang og -type, fabrikati-
onsnummer og -år. 

Bestemmelsen er ikke relevant for 
tanken, og 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 B11. 

§ 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 B12. 

§ 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 

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B13. 
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Paragraf Best emmelse i paragraf Bemærkninger 
sikre, at anlægget fortsat står på et 
varigt stabilt underlag. 

§ 38, stk. 1 Som led i vedligeholdelse, jf. § 37, 
skal ejer og bruger af anlægget for-
anledige, at de nødvendige reparati-
oner finder sted. 

Kravene i denne bestemmelse er 
indarbejdet i vilkår B13. 

§ 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 B14. 

§ 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 B15. 

§ 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 B16. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Svendborg  Kommune har den 5. maj 2011 fremsendt bemærkninger til 
virksomhedens ansøgningsmateriale. Kommunen anfører at ud over krave-
ne i olietankbekendtgørelsen, stiller Svendborg Kommune en række krav for 
at sikrer jord og grundvand ved etablering eller udskiftning af olietanke. Kra-
vene er beskrevet i forskriften ”Brændstoftanke og tankpladser med én 
stander – retningslinjer for indretning”. Disse retningslinjer er i alt væsentligt 
indarbejdet i vilkårene i denne godkendelse. Retningelinjerne er vedlagt i 
bilag B. 
 
Kommunen har anført at når tank og tankplads er indrettet, bedes et vedlagt 
skema udfyldt og fremsendt til Svendborg Kommune for både den nye og 
den sløjfede tank. Skemaet er vedlagt i bilag C. Der er indarbejdet et vilkår 
om at skemaet skal fremsendes.  
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Kommunekemis deponi ved Klintholm er omfattet af listepunkt K102, 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 indendørs, og som le-
ver op til kravene i olietankbekendtgørelsen, herunder kravene til afstand til 
boringer for indvinding af drikkevand. 
  
Etablering af tanken på 2500 liter indebærer ikke i sig selv en godkendel-
sespligt i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke er tale om en væsent-
lig ændring eller udvidelse, og at der derfor ikke skal foretages forudgående 
offentlig høring. 
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3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Kommunekemi A/S har den 13. maj 2011 kommenteret et fremsendt ud-
kast. Kommunekemi kommenterede på vilkår B7 hvor der var lagt op til, at 
tanken skulle placeres i et kar, som kunne rumme tankens indhold. Kom-
munekemi tilkendegav, at dette krav er ud over kravene i olietankbekendt-
gørelsen, og virksomheden anmodede om at vilkåret udgik, med henvisning 
til at tanken er designet til at kunne stå udendørs, og tanken på kommune-
kemi skal inde. 
 
Miljøstyrelsen finder imidlertid det er vigtigt at sikre at eventuelt spild ikke 
kan komme til jord og grundvand hvis der sker et uheld. Vilkåret er revide-
ret, så der skal etableres et kar med 15 cm opkant. 
 
I udkastet var der lagt op til at der skulle monteres en overfyldningsalarm på 
anlægget. Kommunekemi anførte at dette ikke er et krav i hht. olietankbe-
kendtgørelsen og at tanken vil være overvåget under påfyldning. Kommu-
nekemi foreslog at vilkåret blev ændret til at kommunekemi skal sikre at der 
er automatisk stop for påfyldning når tanken er fuld, på de tankbiler som 
fylder tanken. Vilkåret er ændret til det foreslåede. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven2 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Det er en forudsætning for udnyttelse af godkendelsen, at de vilkår, der er 
anført i godkendelsen, overholdes straks fra start af drift. 
 
4.1.2 Listepunkt3 
Kommunekemi A/S er omfattet af listepunkt K102, som omfatter: ”Anlæg for 
bortskaffelse af farligt affald ved deponering”.  Der er tale om en i-mærket 
virksomhed. 
 
4.1.3 Revurdering3 
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.  
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen4  
Kommunekemis deponi ved Klintholm er ikke omfattet af Risikobekendtgø-
relsen. 
 
Dieselolieolietanken ændrer ikke ved vurderingen af Kommunekemis depo-
ni i forhold til risikobekendtgørelsen. 
 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen5  
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af diseslolietanken i forhold til 
VVM-reglerne. Miljøstyrelsen vurderer, at dieselolietanken ikke kan siges at 
være ”til skade for miljøet”. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-
screening, endsige VVM. 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni 2010 
3 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 

1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
4 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendt-

gørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 med senere ændringer 
5 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 
(VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
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4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat:  
 
Etape 6.2 Miljøgodkendelse af 7. oktober 2008 
Etape 1 - 4 Miljøgodkendelse af 25. oktober 1984 
Etape 5 Miljøgodkendelse af 14. juli 1989 
Etape 6.1 miljøgodkendelsen af 19. maj 1993 
 
Der er meddelt en afgørelse om revurdering af miljøgodkendelserne for 
etaperne 1  6.1, men afgørelsen er påklaget, og derfor er det de gamle af-
gørelser der er gøldende. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden.  

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Svendborg og 
kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen. 
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen 
besvares på 72544191 eller evalu@mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og 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 sendes til MST Odense, C.F.Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense 
SØ, eller ode@mst.dk der videresender klagen til Natur- og Miljøklagenæv-
net.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer 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 ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
mt@svendborg.dk, Svendborg Kommune, Miljø- og teknik, Svendborgvej 135,  

           5762 Svendborg  
 
klintholm@klintholm-is.dk, Klintholm I/S, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager  
 
syd@sst.dk, Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe syd  
 
dn@dn.dk, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn Ø 
 
kreds@friluftsraadet.dk, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 
 
post@sportsfiskerforbundet.dk, Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4,  

         7182 Bredsten 
 
info@nordic.greenpeace.org. Greenpeace, Bredgade 20, baghuset 4. sal,  

     1250 København K  
 
mail@dkfisk.dk, Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia 
 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,  

                 Vormstrupvej 2, 7540 Haderup 
 
teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelin-
gen, Torvet 1, 5800 Nyborg 
 
 

 
 

5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 

Bilag B: Retningslinier for indretning af brændstoftanke og tankplad-
ser med én stander, fra Svendborg Kommune 

Bilag C: Oplysningsskema om olietanke fra Svendborg Kommune 
 
 
 
 
 

 15 

mailto:mt@svendborg.dk
mailto:klintholm@klintholm-is.dk
mailto:syd@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:info@nordic.greenpeace.org
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk


Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 

  



TANKATTEST

Kommunekemi

Lindholmvej 3 
5800 Nyborg

Kommunekemis Deponi
Klintholmvej 56
5874 Hesselager

Tanknr. Fabrikationsår Deres ref G-nrLev. DatoTanktype

Opstillingssted :

Kingspan Miljøcontainere A/S
Mørupvej 27-35

7400 Herning
Tel: (+45) 96265620
Fax: (+45) 96265628

4518254 5023

01-5023 G-nr til tankattest

Tanken er en overjordisk ståltank, der er fremstillet i overensstemmelse med
miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010

ANVENDELSE:
Tanken kan anvendes til opbevaring af olieprodukter jvf. bekendtgørelsen

KORROSIONSBESKYTTELSE:
Indvendig: Anodekæder
Udvendig: Korrosionsklasse C3

PLACERING OG ETABLERING:
Tanken må placeres udendørs.
Den ejer eller bruger, der etablerer anlægget, skal sikre, at etableringen
udføres af en sagkyndig.

TRANSPORT:
Tanken må kun transporteres i tom tilstand

INSPEKTIONSKRAV:
Ingen.

Med venlig hilsen
Kingspan Miljøcontainere A/S

Vi gør opmærksom på, at en kopi af tankattesten skal indsendes til de kommunale
myndigheder, sammen med en skitse af tankens placering på ejendommen.

2011

2500l cyl,anode,hvid,C3

30-03-2011  00:00:00021845-11

Dimensioner

2500L

Højde : 1,35 1,15 2,50Bredde : Længde : 





Bilag B: Retningslinier for indretning af brændstoftanke og tankplad-
ser med én stander, fra Svendborg Kommune 
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Hvorfor retningslinier? 

 
 Formålet med retningslinierne er, at beskytte jord og grundvand 

mod forurening af olieprodukter.  
 

 Retningslinierne gælder for nyetablering af tankpladser med 1 
stander, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser med 1 
stander hos vognmænd, landmænd, råstofgrave eller andre 

lignende virksomheder. Retningslinierne bruges desuden ved 
udarbejdelse af godkendelser og tilladelser. 

 
 Tankene skal altid opfylde kravene i olietanksbekendtgørelsen. 

Derudover stiller Svendborg Kommune en række skærpede krav, for 

at sikre jord og grundvand bedst muligt mod forurening. 

 
 
Generelt for olie/benzin-tanke 

 
 Tanken skal placeres i et kar med en opkant på mindst 15 cm. 

Karret skal være lavet af et oliebestandigt materiale, og være tæt, 
så evt. spild opsamles heri.  

 
 Tank og beholder skal stå under tag således, at det ikke kan regne 

på tanken eller ned i opsamlingskarret.  

 
 Der skal være påmonteret en brudventil (breakaway valve) mellem 

tanken og slangen. Denne anordning har dels den funktion, at 
slangen knækker over hvis der rykkes hårdt i den, og man undgår 

derved, at tanken eksempelvis vælter. Samtidig lukker ventilen 
straks for udpumpning af diesel.  

 
 Kravet om brudventil, gælder dog ikke for tanke med håndpumpe. 

 
 Selve tankpistolen må ikke være indrettet sådan, at den kan 

fastlåses under tankningen. 
 

 Påfyldningsslangen må ikke kunne nå længere end til en meter 
inden for kanten af belægningen.  

 
 
Generelt for indretningen af tankpladsen 

 
 En tankplads skal bestå af et befæstet areal som er plant og tæt, og 

som er dimensioneret til tung trafik.  

 

 
 En sten- eller flisebelægning er ikke at betragte som en tæt 

belægning. Ved tæt belægning forstås et befæstet areal, der er 
uigennemtrængeligt for det olieprodukt, der håndteres på arealet.  

 
 Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af 

kattegrus eller lignende, og et evt. spild af olie skal straks 

opsamles. Opsamlet spild skal bortskaffes som farligt affald. 
 

 For udendørs tankpladser gælder desuden, at der ikke må kunne 
løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende terræn. 

 

Vær opmærksom på at 

 
 Tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljøministeriets 

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).   

                                                                        
 § 18 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og § 

50 i Olietankbekendtgørelsen, kan stille skærpede krav til 

etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild. Det kan 
eksempelvis være sikring mod påkørsel. 

 

 Brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 
liter. Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af 
brandmyndighederne, spørg Miljø og Teknik. 

 

 Der er skærpede regler for større tankpladser hos f.eks. 
servicestationer. Disse anlæg er omfattet af Miljø- og 
Energiministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og 
grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg 
(benzinstationsbekendtgørelsen). 

 

 Udskiftning af tanke altid skal anmeldes til Miljø og Teknik, læs 
mere på www.svendborg.dk/erhvervsservice/.../dieselolietanke  

 
 Der stilles en række skærpede krav til opstilling af plasttanke samt 

tanke af plast med en tynd metalkappe (DVT-tanke), læs mere på 
www.svendborg.dk/erhvervsservice/.../dieselolietanke  

 

 Ved etablering af overjordiske/nedgravede tanke, er der særlige 
hensyn i form af afstandskrav til brønde og vandindvindinger. 



  

Bilag C: Oplysningsskema om olietanke fra Svendborg Kommune 



NetBlanket Specialblanket Kommuneinformation
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BY 904_479 (02/2009)

Sendes til Udfyldes af kommunen
Modtaget dato

Anmeldelse af tankanlæg

Sløjfning af eksisterende tankanlæg
(Nedgravede tankanlæg på 100.000 l og derunder
samt overjordiske anlæg på 200.000 l og derunder)

Ved etablering af nyt tankanlæg skal du anmelde arbejdet til Miljø og Teknik senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. 
Ved sjøjfning af tankanlæg, skal du anmelde arbejdet til Miljø og Teknik senest 4 uger efter sløjfningen.

Adresse
Vejnavn, husnummer, postnummer og by

Anmeldelse af nyt tankanlæg

Brønd eller vandindvinding på ejendommen

Nedgravet

Sløjfning af eksisterende tankanlæg

Nedgravet tank

Bundsuget og afblændet, så 
påfyldning ikke kan finde sted

Overjordisk tank

Bortskaffet Nej Ja

Er der konstateret forurening i forbindelse med opgravning/fjernelse af tank Nej Ja

Tankattest skal vedlægges eller indsendes senest, når tanken etableres.

Tankenes placering skal indtegnes på en skitse. Du kan bruge næste side (eller rekvirere en kortskitse hos Miljø og Teknik).

Miljø og Teknik skal have mulighed for at syne evt. nedgravede tanke forinden tildækning.

Du er altid velkommen til at kontakte Svendborg kommune, Miljø og Teknik, tlf. 62 23 33 75 for yderligere oplysninger.

Overjordisk Udendørs
Overdækket i lade, skur 
el.lign.

Bundsuget, afblændet og fjernet/
bortskaffet til godkendt modtage-
anlæg for jern og metal

Svendborg Kommune
Miljø og Teknik
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge

eller mt@svendborg.dk

Tankattest vedlagt
Ståltank
Plasttank

Etableret jf. ”Tankpladser med 1 stander”, Retningslinier for indretning

Placeret jf. Beredskabsstyrelsens vejledning af 17. september 2007

Ejers navn og adresse

Tanken er etableret/sløjfet i overensstemmelse med gældende olietankbekendtgørelse. 
Navn på anmelder (hvis ikke den samme som ejer) Telefonnr.

Andet eller bemærkninger

Underskrift

Dato og underskrift

Telefonnr.

Planskitse vedlagt

Nej Ja

Rumfang (liter) Fabrikationsnummer og årstal Indhold (benzin, diesel, andet)

Tankfabrikantens navn og adresse

Rumfang (liter) Fabrikationsnummer og årstal
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Anmeldelse og meddelelse skal ske efter den til enhver tid gældende Bekendtgørelse, om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietankbekendtgørelsen). Vær særligt opmærk-
som på kapitel 6 og 7.

Den ejer eller bruger, der vil etablere et anlæg, skal anmelde arbejdet senest 14 dage før arbejdet påbegyn-
des. Jf. Bekendtgørelsen § 30, stk. 1.

Skitse over placering af ny og gammel tank

Anmeldelse af villatank/meddelelse om sløjfning af eksisterende villatank

Etablering mv. af villatank under 6.000 l

Sammen med meddelelsen fremsendes en beskrivelse af anlægget. Det skal angives på en skitse, hvor på 
grunden den nye tank skal etableres. Benyt evt. side 3 til at indtegne dine oplysninger.

Skitsen skal indeholde:

• Omrids af alle bygninger
• Placering af evt. eksisterende olietank, angiv liter
• Placering af ny olietank, angiv liter
• Placering af evt. drikkevandsbrønde, (din egen eller dine naboers), med angivelse af antal meter til 

planlagt tank

Der er en række krav til placering jf. Bekendtgørelsen § 27, som skal være opfyldt når et nyt anlæg etable-
res. Man bør især være opmærksom på, at anlægget ikke må etableres inden for en afstand af 50 m fra 
indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg, og 25 m fra andre boringer og brønde, hvor der 
indvindes drikkevand.

Anlæg må ikke nedgraves inden for det beskyttelsesområde for grundvandsindvinding, som er fastlagt i 
forbindelse med en vandindvindingstilladelse efter de til enhver tid gældende regler i miljøbeskyttelsesloven.

Afstandskrav
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Vær særligt opmærksom på, at der stilles en række skærpede brandkrav samt krav med hensyn til place-
ring af plasttanke. For rådgivning kontakt producent/forhandler.

Tankattest skal vedlægges eller fremsendes umiddelbart efter at anlægget er etableret jf. Bekendtgørelsen § 
25, stk. 3. Tankattesten er en garanti for, at tanken er typegodkendt til opbevaring af fyringsolie.

Sløjfning af tanke

Plasttanke

Tankattest

Når brugen af en tank ophører, skal tanken sløjfes, se Bekendtgørelsen § 29.
Ved sløjfning skal:

• Evt. restindhold i tanken fjernes
• Tanken fjernes/bortskaffes eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken blændes, så 

påfyldning ikke kan finde sted.

Hvis tanken er nedgravet på et areal, på hvilket færdsel finder sted med transportmidler, tilrådes det at 
tanken forinden afblænding sandfyldes eller på anden måde sikres mod sammenstyrtning.

Benyt evt. nedenstående plads til indtegning af dine oplysninger

Man skal sikre sig, at rørsystemet til anlægget, er typegodkendt, se § 26. Derudover er der en række krav 
ved installeringen af rør som skal opfyldes, se Bekendtgørelsen § 27 og 31.

Rørføring

I særlige tilfælde kan kommunen stille henholdsvis skærpede krav eller lempelser, se Bekendtgørelsen 
§ 50-51.

Skærpede krav eller dispensationer
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