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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for udskiftning af 40 m3 biogas-
tank med ny 70 m3 tank 
 
Biofac A/S har i mail af 31.5.2011 og 9.6 2011 til Miljøstyrelsen Odense 
meddelt ansøgning om udskiftning af 40 m3 biogastank med ny 70 m3 tank. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Biofac Esbjerg har oplyst, at en tankinspektion af 40 m3 biogastank 
”T205.01” har vist, at tanken står over for udskiftning inden for nær fremtid, 
da bundtykkelsen er under de 50 % af ny godstykkelse. 
 
Den nye tank vil blive placeret samme sted som den eksisterende biogas 
tank. 
 
I forhold til nuværende forhold, vil den omtalte etablering ikke medføre æn-
dringer i driftstider. 
 
Miljø- og risikomæssige konsekvenser 
En større tank vil samtidig kunne opfylde behov for bortkørsel af hele læs, 
samt drift uden at der er behov for weekend afhentning af spildevandsslam 
til biogas. Antallet af kørsler i forbindelse med afhentning af spildevands-
slam vil blive færre og miljøbelastningen til transport reduceres. 
 
Biofac A/S har oplyst, at der i forbindelse med etableringen af den nye tank 
hæves opkanten på den nordlige tankgård med 1 sokkelsten (ca. 20 cm), 
hvorved det totale tankgårdsvolumen opsamlingskapacitet øges til ca. 85 m3 
 
Tømning af tanken vil ske i lukket system uden diffus lugtafledníng. 
 

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Miljøstyrelsen Odenses vurdering 
Miljøstyrelsen Odense har lagt vægt på, at der i forbindelsen med udskift-
ningen af den eksisterende tank på 40m3 med en ny på 70 m3 etableres 
foranstaltning til sikring af tankgårdsvolumen, således at der kan tilbagehol-
des et volumen svarende til den største tank i tankgården. 
 
Herudover er det taget i betragtning, at udskiftning af en ældre tank med en 
ny med større godstykkelse alt andet lige skønnes at være mere sikker i 
forhold til brud og lækage. 
 
Endvidere ligger det til grund, at tømning som hidtil vil ske i et lukket system 
samt at antallet af transporter reduceres med mindre belastning for miljøet 
til følge. 
 
Ændringen af anlægget har karakter af vedligeholdelse af et bestående an-
læg. Ændringen af anlægget vurderes derfor ikke at være til skade for mil-
jøet. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer på ovennævnte grundlag, at udskiftningen 
af tanken kan etableres uden at det medfører øget forurening. 
  
Det vurderes endelig at udskiftningen ikke er omfattet af VVM-
bekendtgørelsen. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
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. 

 
Klager til nævnet er pålagt et gebyr på 500 kr. for privatpersoner og 3000. 
kr. for alle andre klagere, herunder organisationer og offentlige myndighe-
der. Nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk.  
 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Esbjerg Ugeavis den 29. juni 2011 
2011 og kan ses på: 
www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/mst_decentrale_enheder 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ Klagen skal være modtaget 
senest den 27. juli 2011 inden kl. 16.00. 
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Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen 
med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sa-
gen. 
 
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.   
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Henrik Bechmann Nielsen 
Miljøstyrelsen Odense 
 
 
 
Kopi til:  
 

- Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg, 
miljo@esbjergkommune.dk  

- Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ri-
be,syd@sst.dk  

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 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  
- Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, RIB@nst.dk  
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