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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for placering af tankcontainer 
med CFC-gasser ved Giftdoseringsanlæg 
 
Miljøcenter Odense har den 24. november 2010 via Nyborg Kommune, Be-
redskabsafdelingen modtaget ansøgning fra Kommunekemi om tilladelse til 
placering af tankcontainer med CFC-gasser ved Giftdoseringsanlægget.  
 
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 
Kommunekemi ansøger om tilladelse til oplagring af 20 fods tankcontainer 
indeholdende CFC-gasser, HCFC-gasser o.l., i forbindelse med levering af 
CFC-gas, der skal destrueres på Kommunekemis forbrændingsanlæg. For-
delen herved er dels, at kunden ikke er nødsaget til at omemballere affaldet 
til mindre enheder, dels at Kommunekemis håndtering af affaldet lettes. Der 
er tale om leverancer af 6 - 10 containere årligt. Den enkelte tankcontainer 
vil være oplagret i maks. 2 uger. 
 
Overførelsen af affaldet til rotérovnen sker via en separat indfyringsledning 
fra Giftdoseringsanlægget, som kobles på tankbeholderen med CFC-
gasser. Tankcontaineren ønskes som følge heraf placeret ved Giftdose-
ringsanlægget, der foruden overførsel af gift til rotérovnene, også anvendes 
til overførsel af CFC-gasser o.l. 
 
Kommunekemi vurderer, at selve oplagringen af CFC-gasser ikke udgør 
nogen former for risiko i relation til brand- og eksplosion, da affaldet ikke er 
brandbart og eksplosivt. 
 
Tankcontaineren med CFC-gasser vil indeholde mellem 15 og 25 m3 CFC 
affaldsgas. 
 
 
 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøcenterets vurdering 
 
VVM 
Oplagring af én tankcontainer med CFC-gasser påvirker ikke Kommuneke-
mis samlede kapacitet for behandling af affald. 
 
Det er endvidere miljøcentrets opfattelse, at oplagringen og håndteringen af 
tankcontaineren med CFC-gasser ikke er til skade for miljøet. Produktionen 
bryder ikke med planlagt arealanvendelse, opfylder gældende miljøkrav og 
forøger eller flytter ikke miljøpåvirkninger. Produktionen er således ikke om-
fattet af VVM-bekendtgørelsen og er derfor ikke screenet for VVM pligt. 
 
Miljøforhold 
Da miljøcentret vurderer, at den begrænsede ændring med oplagringen og 
håndteringen af tankcontaineren med CFC-gasser ikke kan betragtes som 
en væsentlig ændring, har modtagelsen af ansøgningen ikke været annon-
ceret i henhold til § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen.  
 
Tankcontaineren med CFC-gasser er placeret ved Giftdoseringsanlægget 
som er omfattet af miljøgodkendelse af 20. november 2009 ”Revision af 
miljøgodkendelse, Gifthåndtering”. Af miljøgodkendelsens vilkår fremgår at 
Giftdoseringsanlægget må anvendes til tømning af tryktank for CFC/Halon-
gasser. 
 
CFC-gasserne betegnes som flygtige organiske forbindelser der er farlige 
for ozonlaget. Begrænsning af udslip af CFC-gas er derfor vigtig. I miljø-
godkendelsen af Gifthåndteringen er der vilkår om, at giftdoseringsanlæg-
gets rørledning mellem tank og forbrændingsanlæggets giftlanse tætheds-
prøves inden hver ibrugtagning og at der under drift er trykovervågning af 
mellemrummet i den dobbelt væggede ledning. 
 
Den ansøgte håndtering af CFC-gasser medfører at en omemballering af 
affaldet til mindre enheder undgås, hvorved risikoen for utilsigtet spild af 
CFC-gas mindskes. 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at oplagring og håndtering af én 
tankcontainer til oplagring af kasserede CFC-gasser ved Giftdose-
ringsanlægget ikke vil betyde væsentlige ændringer af Kommunekemis 
udsendelse af forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, 
luftemissioner, affald eller spildevand. Ændringerne vil heller ikke med-
føre øget risiko for forurening af jord eller grundvand. 
 
Risiko 
Miljøcenter Odense har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder 
vurderet den midlertidige oplagring.  
 
De omhandlede gasser er ikke brand- eller eksplosionsfarlige og er 
ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. 
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Såfremt opstilling og drift af en tankcontainer med kasserede CFC-
gasser ved Giftdoseringsanlægget etableres i overensstemmelse med 
det fremsendte projekt, er det vores opfattelse, at tankcontaineren med 
CFC-gasser ikke vil medføre betydende ændringer i Kommunekemis 
sikkerhedsniveau.  
 
Øvrige myndigheders bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 9. december 2010 har Nyborg Kommune oplyst, at kom-
munen ingen bemærkninger har til ansøgning om placering af tankcon-
tainer med CFC-gasser ved Giftdoseringsanlægget. 
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 17. december 
2010 fremsendt tilladelse efter beredskabsloven.  
 
Arbejdstilsynet har ved e-mail af 14. december 2010 meddelt at Arbejdstil-
synet er enig med de øvrige myndigheder i at oplaget ikke er omfattet af 
risikobekendtgørelsen og har ikke yderligere bemærkninger til sagen. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 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 Lokal Avisen Nyborg den 28. december 
2010 og på www.blst.dk. 
 
Klagevejledning til og med 31. december 2010 
Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede 
fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. en-
hver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal 
være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C. F. Tiet-
gens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 25. januar 2011 inden kl. 16.00. Miljøcenteret 
videresender klagen til Miljøklagenævnet. 
 
Klagevejledning efter 1. januar 2011 
Miljøklagenævnet fusionerer pr. 1. januar 2011 med Naturklagenævnet og 
bliver til Natur- og Miljøklagenævnet. Miljøministeriet, Miljøcenter Odense 
skifter navn til MST Odense. Klager, som indgives efter 1. januar 2011 sen-
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des til MST Odense, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
post@ode.mim.dk. MST Odense videresender klagen til Natur- og Miljøkla-
genævnet.  
 
Afgørelsen kan indtil 31. december 2010 ses på www.blst.dk og herefter på 
www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøcenteret/MST Odense. 
Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen 
besvares på 7254 4500 eller post@ode.mim.dk. Virksomheden vil få be-
sked, 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.   
 
Med venlig hilsen 
 

 
Jørn H. Jeppesen 
Civilingeniør  
72548486  
johje@ode.mim.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  

  
Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg; kommune@nyborg.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; 
syd@sst.dk. 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C; 
at@at.dk, att. Tove Albrechtsen. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
pla@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. 
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