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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Koppers Denmark A/S – etab-
lering og drift af cirkulationspumpe på tank 39 
 
Miljøcenter Odense har den 18. marts 2010 modtaget ansøgning fra Kop-
pers Denmark om etablering og drift af cirkulationspumpe på tank 39.  
 
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 
Koppers Denmark ønsker at opsætte en pumpe til cirkulering af medie i 
færdigvaretank 39. 
 
Ved at cirkulere mediet opnår Koppers Denmark følgende: 
 

 Modvirker lag-deling af medie, der bevirker usikkerhed omkring me-
diets endelige kvalitet. 

 
 Homogenisering af mediets temperatur. 

 
 Reduktion af reaktionstid ved opvarmning. 

 
Der er i dag ingen former for cirkulation/omrøring i tanken. Flanger (med 
dyser) er påsvejset tanken i 2009, hvorved tanken ikke skal tages ud af drift 
med risiko for spild til følge ved montering af rørsystem. 
 
Systemet opbygges som en lukket pumpesløjfe med 1 udtag og 5 returløb 
fordelt på tankens periferi. Pumpen placeres ved siden af tanken i dennes 
tankgrav. Hele installationen holdes inden for den nuværende tankgrav. 
 
Proces 
 
Pumpen suger mediet i tanken fra en sugestuds i svøbet. Mediet bliver 
sendt tilbage ind i tanken under tryk gennem de 5 dyser. Dette frembringer 
en hvirvelstrøm i tanken hvorved mediet bliver blandet rundt. 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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Pumpen bliver udstyret med temperatur-overvågning i pumpehuset for be-
skyttelse mod for kold tilstand (frosset medie). Ligeledes bliver der påsat 
tryk-overvågning i rørføring før og efter pumpen. Begge dele er for at fore-
bygge havari af pumpe med spild til følge. 
 
Design 
 
Pumpen opsættes udendørs i tankens tankgrav. Der er kun en meget lille 
del af tankens volumen, som bliver pumpet rundt. 
 
Pumpehuset forsynes med temperatur transmitter og på både suge- og 
trykstuds monteres 1 stk. tryktransmittere. Pumpen er udført med dobbelt 
mekanisk kobling med spærrevæske, og der monteres i barrieretank for 
spærrevæske til pumpen 1 stk. niveau transmitter med alarm for lavt niveau. 
 
Pumpen har en lydeffekt på LWA = 90 dB ved tank 39. Koppers Denmark 
vurderer at der er behov for støjdæmpning af pumpe og motor til mindre 
end LWA = 80 dB. 
 
Støjdæmpningen bliver udført som en isoleret kasse som dækker pumpe og 
motor. Støjkassen er LxBxH: 2500x900x900 og er foret med 100 mm rock-
wool. 
 
Herved kan forøgelsen af den samlede støjbelastning i referencepunkterne 
holdes under 0,1 dB. 
 
Pumpesystemet er omfattet af virksomhedens nuværende beredskabsplan. 
 
Miljøcenterets vurdering 
 
VVM 
 
Opstilling og drift af cirkulationspumpe på tank 39 er efter Miljøcenter 
Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i VVM-
bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer, at ændringen af an-
lægget kan betragtes som vedligeholdelse og ændringen vurderes ikke 
at være til skade for miljøet. 
 
Cirkulationspumpen påvirker ikke Koppers Denmarks samlede kapaci-
tet. 
 
Miljøforhold 
 
Miljøklagenævnet har den 22. marts 1996 meddelt samlet miljøgod-
kendelse til Koppers Denmark, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 33 
for særligt forurenende virksomheder. Koppers Denmark er omfattet af 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, listens punkt C 104: ”Tjæredestillati-
onsanlæg. 
                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Udsendelse af lugt 
 
Pumpen er udført med dobbelt mekanisk kobling med spærrevæske. 
Pumpen er endvidere beskyttet mod havari med påsat tryk-
overvågning i rørføring før og efter pumpen og temperatur-overvågning 
i pumpehuset. 
 
Samlinger for rørledninger og armaturer udføres fortrinsvis som svejse-
samlinger. Hvor der undtagelsesvis anvendes flangesamlinger, anven-
des grafitforstærket pakning med strækmetal.  
 
Miljøcenter Odense vurderer derfor, at der bør være minimal lugt fra 
cirkulationspumpen. 
 
Sikring af overfladevand 
 
Det er kun en lille del af tankens volumen, som bliver pumpet rundt og hele 
installationen holdes inden for den nuværende tankgrav. Samlingerne i sy-
stemet udføres som hermetisk tætte samlinger eller samlinger af meget høj 
kvalitet.  
 
Miljøcenter Odense vurderer derfor at overfladevandet vil være sikret til-
strækkeligt under drift af cirkulationspumpe ved tank 39. 
 
Støj 
 
Støjbelastningen omkring Koppers Denmark er senest kortlagt i 2007. Kon-
klusionen fra støjkortlægningen er, at virksomheden overholder vejledende 
støjgrænser for de omliggende områder. 
 
Den beskedne øgning af støjelastning vurderes ikke at medføre overskri-
delse af de vejledende støjgrænser i omgivelserne.  
  
Risiko. 
 
Miljøcenter Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder 
vurderet etablering og drift af cirkulationspumpe på tank 39. 
 
Såfremt cirkulationspumpen etableres i overensstemmelse med det 
fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at etablering og drift af cir-
kulationspumpe ved tank 39 ikke vil medføre betydende ændringer i 
Koppers Denmarks sikkerhedsniveau.  
 
Sammenfatning 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at etablering og drift af cirkulations-
pumpe ved tank 39, ikke vil betyde væsentlige ændringer af Koppers Den-
marks forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, 
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eller overfladevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for foru-
rening af jord. 
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 21. maj 2010 har Nyborg Kommune oplyst, at Kommu-
nen ingen bemærkninger har til Miljøcenter Odenses udkast til afgørel-
se om godkendelsespligt for etablering og drift af cirkulationspumpe på 
tank 39 ved Koppers Denmark A/S. 
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 4. juni 
2010 oplyst, at Beredskabsafdelingen ikke har bemærkninger til frem-
sendte udkast. Beredskabsafdelingen udsteder efterfølgende en tilla-
delse efter Beredskabslovens bestemmelser. 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 18. maj 2010 har Arbejdstilsynet meddelt, at Arbejdstilsynet 
ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast. Arbejdstilsynet fremsen-
der særskilt afgørelse. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens3 § 21, stk. 1, ikke påkla-
ges til anden administrativ myndighed.  
 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør 
72548486  
johje@ode.mim.dk  
 
 
Kopi til:  
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-
miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
cap@nyborg.dk. 
Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C; jfa004@politi.dk.   

                                                 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
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