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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af nitrogen tank 
 
Miljøcenter Odense har den 28. september 2009 modtaget en anmodning 
fra Esbjerg Kommune om at kommentere på en byggesag vedrørende Vita-
Lys I/S, der ønsker at opstille en 6 m3 nitrogen tank. Miljøcenter Odense er 
miljømyndighed for virksomheden. 
 
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 
Vitalys har den 21. oktober oplyst, at de ønsker at udfase de nuværende 
flaske batterier indeholdende komprimeret nitrogen (200 bar), så der i ste-
det tappes gasformig nitrogen fra et kryoanlæg. 
Kryoanlægget består af en 6 m3 nitrogentank til flydende nitrogen (maks 19 
bar) samt en trykopbygger og en fordamper.  
 
Nitrogen anvendes som drivmiddel for udtag af ammoniak og rørledningen 
fra kryoanlæggets fordamper skal således forbindes til den eksisterende 
reduktionsstation. Der vil ikke ske ændringer i og ved ammoniaktanken. 
 
Det gennemsnitlige oplag af nitrogen på matriklen vil svarer til 1200 Nm3, 
hvilket er det samme som hidtil. 
 
Kryoanlægget vil blive placeret på et nyt fundament der placeres over den 
eksisterende tankgrav. Tankgraven fungerer som uheldsbassin ved udslip 
fra svovlsyre- og fosforsyretanke, og da det nye fundament hæves og pla-
ceres over den ene ende af tankgraven ændres der ikke ved opsamlings-
muligheden.  
 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøcenterets vurdering 
Miljøcentret vurderer, at da der hverken er tale om en øget mængde nitro-
gen eller en væsentlig anden placering, kræver etableringen af kryoanlæg-
get ikke en miljøgodkendelse, men kan rummes inden for den allerede eksi-
sterende godkendelse af 22. april 2003. 
 
Nitrogen er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, så de sikkerhedsmæssi-
ge forhold falder under arbejdstilsynets og beredskabets regler.  
 
Eftersom der ikke gives en ny godkendelse er anlægget omfattet af den 
eksisterende godkendelse og her henledes opmærksomheden primært på 
vilkår 4 og 5, der omhandler eftersyn og vedligehold med virksomhedens 
tanke og herunder således også den 6 m3 nitrogentank. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Da VitaLys I/S er en IPPC virksomhed kan afgørelsen, jf. godkendelsesbe-
kendtgørelsens § 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 Esbjerg Ugeavis den 25. november 2009 
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 23. december 2009 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi 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.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
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Med venlig hilsen 
 

Rikke Beider 
72548402 

ribei@ode.mim.dk 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
Kopi til:  Esbjerg Kommune v/Hans Sonne Frederiksen 

Arbejdstilsynet  at@at.dk
Embedslægeinstitutionen   syd@sst.dk
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
Friluftsrådet   kreds@friluftsraadet.dk 
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