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Annonceres den 22. august 2013. 
Klagefristen udløber den 19. september 2013. 
Søgsmålsfristen udløber den 22. februar 2014. 
Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-
konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt på bilag 1.  

Miljøstyrelsen • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax  • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ode@mst.dk • www.mst.dk 



På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om ændring af vilkår, godkender 
Miljøstyrelsen hermed ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for 
destillationsrestprodukt.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
 
Vilkårsændringen 
Vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt af 12. februar 
2008 ændres fra: 
  
”Opsamlingsbrønden skal være forsynet med niveaukontrol for indhold af væske. 
Eventuel væske i den lukkede brønd skal efterfølgende fjernes. Kontrol af brønden 
skal dokumenteres i virksomhedens vedligeholdelsessystem.” 
 
til: 
 
”Brønd til opsamling af regnvand, tømmes efter behov, således at det sikres, at der 
ikke henstår regnvand i spildbakken”. 
 
Sagens oplysninger 
Nordgroup har ved brev af 20. februar 2013 søgt om ændring af vilkår om 
niveaukontrol for indhold af væske i opsamlingsbrønd i virksomhedens 
miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt, dateret 12. februar 
2008. 
 
Nordgroup a/s ansøger om, at der ikke stilles krav om etablering af niveaukontrol.  
I tanken opbevares et højviskost produkt, der ved normale 
omgivelsestemperaturer er fast og direkte sammenligneligt med asfalt 
vejbelægning. Af samme årsag opretholdes der en temperatur på 130-150 ºC i 
tanken, for at mediet er pumpbart. En eventuel lækage fra tanken vil størkne ved 
udløb i spildbakken, og således ikke løbe til opsamlingsbrønden.  
 
Desuden befinder der sig løbende personer i området, som vil konstatere en 
eventuel lækage fra tankanlæggene. Tømning af lastbiler til tanken foregår altid 
under opsyn.  
 
Nordgroup vurderer, som følge heraf, at etablering af niveaukontrol ikke 
umiddelbart har nogen miljømæssig effekt, og vilkåret ønskes derfor ændret. 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
VVM 
Ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for 
destillationsrestprodukt, er efter Miljøstyrelsen Virksomheders opfattelse 
ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2. Miljøstyrelsen 
Virksomheder vurderer at ændringen af vilkåret vedrører egenkontrol og 
ændringen vurderes ikke at være til skade for miljøet. 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt 
påvirker ikke Kommunekemis samlede kapacitet for behandling af affald. 
 
Miljøforhold 
Ændringen af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt 
sker i sammenhæng med miljøgodkendelse af lagertank for 
destillationsrestprodukt, dateret 12. februar 2008. 
 
Affaldet i tanken ved en temperatur på 130-150 ºC, for at affaldet er pumpbart.  
 
Ved normale omgivelsestemperaturer er affaldet fast og direkte sammenligneligt 
med asfalt vejbelægning.  
 
Det er Miljøstyrelsen Virksomheders vurdering at en eventuel lækage af affald fra 
tanken vil størkne ved udløb i spildbakken, og således ikke løbe til 
opsamlingsbrønden.  
 
Nordgroup oplyser endvidere at der løbende er personer i området, som vil 
konstatere en eventuel lækage af affald fra tankanlægget. Tømning af lastbiler til 
tanken foregår altid under opsyn.  
 
Det er derfor Miljøstyrelsen Virksomheders opfattelse, at ændring af vilkår 19 i 
miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt ikke vil betyde 
væsentlige ændringer af Nordgroup udsendelse af forurening til omgivelserne, 
hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spildevand. Bortfald af krav til 
niveaumåler vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af jord eller 
grundvand. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for 
destillationsrestprodukt på Nordgroup, ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse 
af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet 
virksomheden ikke i forbindelse med ændringen anvender, fremstiller eller frigiver 
farlige stoffer der vurderes at være omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger. 
 
Risiko 
Såfremt ændringen af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for 
destillationsrestprodukt etableres i overensstemmelse med det fremsendte 
projekt, er det vores opfattelse, at ændringen ikke vil medføre betydende 
ændringer i Nordgroups sikkerhedsniveau.  
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
Ved e-mail af 25. februar 2013 har Nyborg Kommune oplyst, at Kommunen ingen 
bemærkning har til ansøgning fra Nordgroup om ændring af vilkår 19 i 
miljøgodkendelse af lagertank for destillationsrestprodukt. 
 
Virksomhedens bemærkninger til sagen 
Nordgroup har modtaget et udkast af godkendelsen til kommentering, og har den 
30. juli 2013 meddelt, at virksomheden ikke har nogen bemærkninger til 
godkendelsen. 
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Offentliggørelse og klagevejledning 
Ansøgning om ændring af vilkår 19 i miljøgodkendelse af lagertank for 
destillationsrestprodukt har ikke været annonceret, da Miljøstyrelsen 
Virksomheder vurderer, at ansøgningen ikke omhandler en væsentlig ændring. 
 
Denne miljøgodkendelse (vilkårsændring) vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Følgende parter kan klage 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 klageret 

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 underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 19. september 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Virksomheder 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. Klagegebyret 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 opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget 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 mulighed for at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg; kommune@nyborg.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C; at@at.dk, 
att. Lene Stubgaard. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
cap@nyborg.dk. 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; kreds@friluftsraadet.dk. 
NOAH, Nørrebrogade 39 1.tv., 2200 København N; noah@noah.dk.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring. 
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