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Ophævelse af godkendelse af den 5. maj 2006 vedrørende omlastning 
og oplag af op til 25.000 tons 30 % ethanolopløsning.   
 
Vejle Amt meddelte den 5. maj 2006 godkendelse til et mellemlager på op til 
25.000 tons ethanolopløsning i en 40.000 m3 stor tank (tank 7) samt om-
lastning til og fra tanken på Skærbækværket. 
 
Ethanolopløsningen stammede fra en destillationskolonne hos Novo Nor-
disk og skulle efterfølgende forbrændes på kraftvarmeværker. 
 
Godkendelsen med tilknyttede vilkår er ikke blevet revurderet i forbindelse 
med Skærbækværkets revurdering af 15. december 2009, men overført 
uændret med angivelse af den resterende retsbeskyttelsesperiode. 
 
DONG Energy – Skærbækværket har den 24. januar 2011 fremsendt ønske 
om at få godkendelsen ophævet. Ønsket er fremkommet i forbindelse med 
en VVM-sag vedr. brændselsomlægning på værket. Projektet vedr brænd-
selsomlægningen er senere blevet trukket tilbage.   
 
Skærbækværket har den 4.marts 2011 oplyst, at tank 7 er under rengøring 
og forventes rengjort ultimo marts 2011. Det blev vurderet, at der den 4. 
marts 2011 ca. er 150 m3 tilbage i tanken. Ved risikoinspektion den 12. ok-
tober 2011 blev det oplyst, at tanken er tom og at Skærbækværket ikke har 
planer om at anvende tanken til ethanoloplag igen. 
 
Ethanoloplaget er medtaget i værkets sikkerhedsrapport, som blev god-
kendt den 3. november 2010. En ophævelse af godkendelsen og dermed 
fjernelse af ethanoloplaget vil få en positiv betydning for risikobilledet på 
virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer umiddelbart, at sikkerhedsrapporten 
stadig er dækkende, men hvis virksomheden ønsker at udarbejde en opda-
teret udgave, har Miljøstyrelsen ingen bemærkninger hertil.  
 
Såfremt tanken igen på et tidspunkt tages i brug skal Miljøstyrelsen oriente-
res herom, for at vurdere om der skal træffes afgørelse. 
 
Det er blevet oplyst, at Skærbækværket overvejer at anvende tank 7 til op-
bevaring af letolie ved inspektion af tank 8 eller ved lækage af denne. Tank 
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8 anvendes normalt til oplagring af letolie. Miljøstyrelsen ønsker at blive 
orienteret om tank 7 ønskes anvendt til dette formål og hvordan det sikres, 
at tankens tilstand er miljømæssig forsvarlig til en sådan anvendelse.  
 
Miljøstyrelsen har derudover ingen bemærkninger til ønsket om at få god-
kendelsen ophævet. 
 
Godkendelsen af 5. maj 2006 vedr. omlastning og oplag af op til 25.000 
tons 30 % ethanolopløsning (vilkår I3 til I11 i revurdering af 15. december 
2009) ophæves derfor i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at ophævelsen af godkendelsen ikke kan 
have en negativ og betydelig indvirkning på mennesker og miljø. Modtagel-
se af ansøgningen har derfor ikke været annonceret efter § 11 i godkendel-
sesbekendtgørelsen1. 
 
Denne afgørelse vil blive annonceret kan ses på www.mst.dk/annoncering. 
 
Afgørelsen 
Følgende parter kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 skal sendes til Miljøstyrelsen Oden-
se, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Kla-
gen skal være modtaget senest den 10. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljø-
styrelsen Odense videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling.  
 
                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksom-
hed 
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Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 
kompetence.  

 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den 
eneste ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme 
afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen 
i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgø-
relsen. 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Heidi Clausen  
72544207  
hecla@mst.dk  
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Kopi til: 
 
Fredericia Kommune, Gothersgade 2, 7000 Fredericia, 
kommunen@fredericiakom.dk
Fredericia Beredskab v\Anders Rasmussen, bear@fredericiakom.dk
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 
Sydøstjyllandspoliti – OPA,  sojyl-opa@politi.dk
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, RIB@nst.dk 
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