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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for: 
 

Påfyldning af acetylenbatterier med opløsningsmidlet DMF 
Samt 

Anlægs- og procedureændringer i forbindelse med renoveringen af 
batterifyldehallen efter branden 18. januar 2011. 

 
 
Miljøstyrelsen har den 16. november 2011 modtaget ansøgning fra Air Li-
quide A/S om at fylde acetylenbatterier med opløsningsmidlet Dimethylfor-
mamid (DMF). Endvidere har Air Liquide A/S samtidigt udarbejdet et tillæg 
til sikkerhedsdokumentet, der godtgør for de ændringer der finder sted i 
forbindelse med renoveringen af batterifyldehallen.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget foru-
rening. 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 
I forbindelse med branden i batterifyldehallen den 18. januar 2011 blev Mil-
jøstyrelsen bekendt med, at Air Liquide A/S var begyndt at fylde acetylen på 
batterier med opløsningsmidlet DMF, uden at Air Liquide A/S havde foreta-
get en risikovurdering af ændringen. Risikovurdering af ændringer som lig-
ger ud over 1:1 indgår som en del af Air Liquide´s sikkerhedsledelsessy-
stem som Miljøstyrelsen (dengang Miljøcenter Odense) har truffet afgørelse 
på baggrund af (”Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerheds-
niveau” af 24. august 2009). Den manglende risikovurdering er efterfølgen-
de blevet indskærpet. 
 
Endvidere er Air Liquide A/S blevet bedt om, at redegøre for brugen af 
DMF, og hvorledes det adskiller sig fra flasker med acetone, f.eks. i forbin-
delse med håndtering, oplag og lignende. Det er denne redegørelse som 
Miljøstyrelsen har modtaget den 16. november 2011. 
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Batterifyldehallen har efter branden været under renovering, og Air Liquide 
A/S har den 9. november 2011 meddelt, at anlægget igen er klar til idriftsæt-
telse. 
 
I forbindelse med renoveringen er der foretaget en del ændringer i forhold til 
det oprindelige anlæg, og forbedringer hvad angår sikkerhed og alarme-
ring/beredskab. Air Liquide A/S har fremsendt et tillæg til sikkerhedsdoku-
mentet, der redegør for anlægsændringer, beskrivelse af anlæg, tegninger, 
ændrede procedurer mv. (afsnit II, III, IV og V i kravene til et sikkerhedsdo-
kument, jf. bilag 3 i Miljøstyrelsens risikobekendtgørelse2). 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
VVM: 
Det vurderes, at den nye aktivitet med fyldning af acetylenbatterier med 
DMF som opløsningsmiddel og ændringerne i forbindelse med renoverin-
gen af batterifyldehallen ikke er omfattet af VVM reglerne. 
 
Miljø: 
Air Liquide A/S har i dag tilladelse til at fylde acetylenbatterier med acetone 
som opløsningsmiddel, samt at genopfylde batterier med acetone. Den 
ændrede produktion med DMF vil ikke give anledning til øget antal fyldte 
acetylenbatterier og produktionen vil finde sted inden for det allerede tilladte 
tidsrum. Air Liquide A/S har redegjort for, at de kemiske og fysiske egen-
skaber ved acetone og DMF er sammenlignelige. Air Liquide A/S har endvi-
dere fremhævet at DMF har den fordel, at dette opløsningsmiddel ikke kræ-
ver så hyppig efterfyldning, da der afrives mindre mængder DMF i forbin-
delse med brug af flaskerne sammenlignet med acetone. Hos Air liquide vil 
der fortsat kun finde efterfyldning sted med acetone. Batterier, der skal ef-
terfyldes med DMF, vil blive sendt til eksternt firma. 
 
Da antallet af efterfyldninger med opløsningsmiddel således ikke øges, og 
DMF og acetone har sammenlignelige egenskaber vurderes det, at den nye 
aktivitet med fyldning af acetylenbatterier med DMF som opløsningsmiddel 
ikke giver anledning til forurening ud over det allerede tilladte. 
 
Ændringerne i forbindelse med renoveringen af batterifyldehallen vurderes 
også at være indenfor de gældende miljøgodkendelser. 
 
Risiko: 
På baggrund af det fremsendte tillæg til sikkerhedsdokumentet, vurderes 
det, at ændringerne i forbindelse med renoveringen af batterifyldehallen og 
brugen af DMF som opløsningsmiddel kan omfattes af ”Sikkerhedsvurde-
ring og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau” af 24. august 2009. 
 
Klagevejledning  
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Odense og kan 
ses på www.mst.dk/annoncering. 
 
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberet-
tigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §98-100. Klageberettiget er bl.a. 
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enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal 
være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 
40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest 
4 uger fra annonceringstidspunktet kl. 16.00. Miljøstyrelsen Odense videre-
sender 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet på-begynder be-
handlingen 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 Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Mil-
jøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer 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 adgang til at ænd-
re eller ophæve godkendelsen. 

Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Susie Björch  
+4572544394  
subjo@mst.dk  


