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Påbud om lovliggørelse af propanoplag 
 
Air Liquide A/S, Odense påbydes hermed, at vilkår 12 i godkendelsen af  
13. oktober 1999 ændres. Maksimalt oplag af propan øges fra 1,6 ton til 3 
ton. 
 
Vilkår 12 i godkendelsen af 13. oktober 1999: De i nærværende godkendel-
ses skema 1 nævnte maksimale oplagsmængder samt et maksimalt oplag 
på 250 tons calciumcarbid må ikke overskrides.  
 
Skemaet der henvises til ændres til følgende: 
 

Stof Max oplag (ton)  
godkendelse af 13/10 1999 

Nyt Max oplag (ton) 
Påbud af 10/9 2009 

Acetone 125 125 
Acetylen 40 40 
Ammoniumnitrat 50 40 
Dinitrogenoxid 30 30 
Flamal 1 1 
Hydrogen 0,2 0,2 
Oxygen 10 10 
Propan 1,6 3 

 
 
 
Påbuddet gives efter § 41 i miljøbeskyttelsesloven1. Påbuddet er blevet  
varslet Air Liquide A/S, hvor virksomheden jf. § 75 blev gjort bekendt med 
sin adgang til aktindsigt og ret til at udtale sig efter forvaltningsloven.   
  
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 27. november 2008 påbud om lovliggørelse af 
en stigning i propanoplag fra 1,6 tons til 2,5 tons. 
 
Vi har modtaget en bemærkning fra Air Liquide A/S om, at de ønsker tilla-
delse til et propanoplag på 3 tons. 
 
 
                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 
2006. 
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Baggrund for påbuddet 
Air Liquide A/S er en lattergas- (N2O) og acetylenfabrik (C2H2) beliggende 
Havnegade 151-153, Odense C. Grundet øget efterspørgsel, har Air Liquide 
A/S behov for at øge sit propanoplag fra 1,6 tons til 3 tons. 
Miljøcenter Odense vurderer, at denne justering af propan-oplaget ikke 
medfører nogen form for produktionstekniske ændringer, samt at justerin-
gen ikke medfører en negativ eller betydelig virkning på mennesker eller 
miljø. Da mængden af ammoniumnitrat samtidig sænkes vil det øgede pro-
panoplag ikke ændrer ved virksomhedens status som kolonne 2 jf. risikobe-
kendtgørelsen2. Ændringen er medtaget i virksomhedens sikkerhedssystem 
og det er vurderet, at risikoen for uheld, grundet øget propan oplag, ikke 
øges. 
 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal senest være modtaget senest den 8. oktober 2009 inden kl. 16.00. Vi 
videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen 
og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra påbuddet er meddelt. 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbuddet vil blive offentliggjort på miljøcenterets hjemmeside, www.blst.dk. 
 
 
 

                                                 
2 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Lovbekendtgø-
relse nr. 1666 af 14. december 2006 
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Med venlig hilsen 
 

Rikke Beider 
 
 

72 54 84 02 
ribei@ode.mim.dk 

  
 
  

 
   
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen: 
Odense Kommune, Byplan- og Miljøafdelingen,  odense@odense.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
Odense Brandvæsen, bert@odense.dk
Fyns Politi, ovh002@politi.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
NOAH, noah@noah.dk  

 3 

mailto:syd@sst.dk
mailto:at@at.dk
mailto:bert@odense.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk

