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1. INDLEDNING 
 
H. Daugaard A/S er en lager- og distributionsvirksomhed med hovedsæde i 
Kolding. Virksomheden er indehaver af et lagerhotel med adresse på Bav-
nevej 13, 6580 Vamdrup 16 km sydvest for Kolding. 
 
Lagerhotellet er beliggende i et erhvervsområde med ca. 1 km til Vamdrup 
bycentrum. Der er 150 meter til nærmeste nabo. 
 
Lageret opbevarer planteværnsmidler til landbruget, herudover olie og far-
veprodukter og desuden i perioder stykgods. De opbevarede kemiprodukter 
klassificeres som giftige, meget giftige, miljøfarlige og brandnærende og 
enkelte betegnes som eksplosiver. Dog opbevares der ikke fyrværkeri, 
sprængstoffer, ammunition el. lign.  
 
Der foregår ingen produktion på virksomheden udover toning af maling. 
Toning af maling foranlediger en mindre emission af flygtige organiske for-
bindelser (VOC). Denne biaktivitet er godkendt efter en separat miljøgod-
kendelse og virksomheden overholder kravene til udslip af VOC. 
 
For at imødekomme et øget antal kundeforespørgsler på opbevaring af pro-
dukter ønsker virksomheden H. Daugaard at foretage en udvidelse af det 
eksisterende og godkendte oplag af risikobetonede stoffer på virksomhe-
dens lagerhotel. 
 
H. Daugaard A/S er omfattet af Risikobekendtgørelsen1 om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer på grund af mængde og klassifi-
cering af stoffer oplageret på lagerhotellet. Virksomheden er miljøgodkendt 
af Vejle Amt i 2004 som en § 5 (kolonne-3) virksomhed under det nuværen-
de listepunkt J 103.2 
 
H. Daugaard A/S er i dag omfattet af VVM bekendtgørelsens3 bilag 1, punkt 
254. Forøgelsen af oplagsstørrelser er i sig selv over tærskelmængden for 
en kolonne 3-virksomhed. Ændringen er derfor VVM-pligtig, og der skal så-
ledes udarbejdes en VVM-redegørelse med tilhørende kommuneplantillæg. 
Nærværende godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven5 udgør tillige 
VVM-tilladelsen. 
 

                                                 
 
1 BEK nr 1666 af 14/12/2006 (Risikobekendtgørelsen) 
2 J 103: Virksomheder omfattet af § 5 (kolonne 3-virksomhed) i bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punk-
terne C102, C 103, C 105 og D 108. (s) 
3 BEK nr. 1335 af 6. december 2006 
4 Pkt. 25: ”Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.” 
5 LBK nr 1757 af 22/12/2006 (Miljøbeskyttelsesloven) 
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Den ansøgte ændring af oplag af risikobetonede stoffer kræver samtidig en 
tillægs- miljøgodkendelse og en opdateret sikkerhedsrapport. Nærværende 
tillæg til miljøgodkendelse lægger derfor særlig vægt på virksomhedens 
sikkerhedsrapport dateret den 3. februar 2010. 
 
Tillægsgodkendelsen er et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse fra 
23. juni 2004 fra Vejle Amt. Tillægsgodkendelsen giver virksomheden lov til 
at opbevare et større parti miljø- gift- og brandfarlige stoffer på lageret som 
angivet i bilag 1 samt listet under vilkår B1 i driftsafsnittet. 
 
Vilkårene i miljøgodkendelsen af 23. juni 2004 udarbejdet af Vejle Amt er 
stadig gældende og retsbeskyttet. 
 
Ansøgningen om ændring af miljøgodkendelse kan ses i bilag A. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i ansøgningen om ændringer i miljøgodken-
delse, VVM redegørelsen samt virksomhedens opdaterede sikkerhedsrap-
port, godkender Miljøcenter Odense hermed at virksomheden H. Daugaard 
A/S opbevarer et ændret oplag af planteværnsmidler, olie og farvestoffer 
som angivet i vilkårspunkt B1 samt Bilag A. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Tillægsgodkendelsen følger miljøgodkendelsen fra den 23. juni 2004 og er 
retsbeskyttet indtil 23. juni 2012. Vilkårene i den nuværende miljøgodken-
delse er stadig gældende. Dog bortfalder grundlaget for miljøgodkendelsen 
af 23. juni 2004 for så vidt angår oplagets størrelse. Oplaget i ansøgning om 
ændring af miljøgodkendelse af 3. juni 2009 er grundlaget for nærværende 
afgørelse. 
 
Godkendelse af oplaget, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, bortfalder, hvis 
udnyttelsen af godkendelsen ikke er trådt i kraft inden 2 år fra godkendel-
sens dato. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
 
A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendel-
sens indhold. 

 
A2  Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af lagerdriften for en længere periode. 
 Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder. 
 
Indretning og drift 
 
 
B1 Virksomheden må på intet tidspunkt overskride de i nedenstående 

tabel nævnte oplagsmængder af risikobetonede stoffer som angivet 
i højre kolonne: 
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Klassificering Fareklasse Maksimalt tilladt 

mængde (T) 

Sundhedsfare 
- Gift T 100 

- Meget giftig Tx 150 

- Sundhedsskadelig Xi 8000 

- Ætsende C 400 

Miljøfare 

 - Meget giftig for organismer 
der lever i vand, kan forårsage 
uønskede langtidsvirkninger i 
vandmiljøet 

N; R50/53 250 

- Giftigt for organismer der lever 
i vand, kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet 

N; R51/R53 i 
komb. 

8000 

Brandfare 
- Brandnærende O 50 

- Eksplosiver (R2 / R3, ikke tem-
peratur-følsomme – peroxider 
INGEN sprængstoffer, fyrværke-
ri, ammunition eller lignende) 

E 10 

- Antændelig F 500 

- Letantændelig Fx 500 
 
B2 Permanente og midlertidige anlægsændringer udover 1:1 må kun 

ske efter forudgående risikovurdering. Dette gælder også ved ønske 
om oplag af andre eller nye typer af kemikalier som er omfattet af ri-
sikobekendtgørelsen, og som i forhold til de risikovurderinger, der er 
en del af sikkerhedsrapporten, kunne have konsekvenser for perso-
ner, jord og grundvand og miljøet uden for virksomhedens skel. En 
sådan ændring skal fastholdes i en procedure/instruktion og skal 
kunne dokumenteres overfor miljømyndigheden. 

 
B3 Der må ikke opbevares klassificerede stoffer under tryk på lageret, 

undtaget herfor er dog gas som driftsmiddel til lagerets gaffeltrucks. 
 
B4 Der skal løbende føres kontrol med mængden af klassificerede stof-

fer. Kontrollen skal dokumenteres og på forlangende kunne forevi-
ses til tilsynsmyndigheden. 

 
 
Til- og frakørsel og støj 
  
C1 Til- og frakørsel med lastbiler og togvogne til virksomheden, samt 

anden driftsaktivitet, må ikke give anledning til at vilkår 4 (vedr. støj-
belastning) i Miljøgodkendelsen af 23. juni 2004 fra Vejle Amt over-
skrides. 
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C2 Antallet af godstransporter til virksomheden sættes til et maximum 
af 2 togvogne per dag og max. 25 lastvogne inden for de mest bela-
stede 8 timer mellem kl. 7-18 på hverdage. 

 
 

Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
D1 Sikkerhedsledelsessystemet skal til stadighed vedligeholdes og der 

skal løbende følges op på audits herpå.  
 

D2 Alle fysiske sikkerhedsbarrierer (foranstaltninger med sikkerheds-
mæssig betydning) skal være omfattet af et forebyggende vedlige-
hold. Vedligeholdet skal omfatte eventuelle funktioner tilknyttet sik-
kerhedsbarrieren (funktionstest). Dokumentation for vedligehold 
skal på forlangende fremvises til myndighederne. 
 

D3 Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af en fornøden 
opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer og/eller instruk-
ser, kunne håndtere eventuelt spild fra kemikalielager og de vand-
mængder, som kan opstå fra egne sikkerhedsforanstaltninger 
og/eller fra det eksterne beredskabs indsats (slukningsvand) i for-
bindelse med et uheld, således at kemikaliespild og forurenet vand 
ikke ukritisk ledes til det kommunale rensningsanlæg eller til vandi-
ge recipienter. Procedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af 
den interne beredskabsplan.  

 
D4 Der skal til enhver tid være tilstrækkelige sandsække til umiddelbar 

rådighed for afdækning af kloakker med det formål, at hindre kemi-
kaliespild eller forurenet indsatsvand i at nå det offentlige kloaksy-
stem. 
 

D5 Virksomheden skal i forlængelse af vilkår D 3 etablere et 100 m3 
opsamlingsbassin som supplement til den eksisterende opsam-
lingskapacitet. Det skal sikres, at afløb til det offentlige kloaksystem 
omgående kan lukkes i tilfælde af uheld som medfører spild af ke-
mikalier eller forurenet indsatsvand. Etableringen af opsamlings-
bassinet skal ske inden godkendelsen tages i brug. 

 
D6 Virksomheden skal snarest muligt efter et uheld eller tilløb til uheld 

(nærved uheld) meddele dette til tilsynsmyndighederne i medfør af 
miljøbeskyttelseslovens § 71 såfremt driftsforstyrrelser eller uheld 
medfører væsentlig forurening eller indebærer fare herfor. Den sam-
me underretningspligt fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7 
når stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen har eller kunne have 
været involveret i et uheld eller tilløb til uheld (nærved uheld). 

 
D7 For at begrænse uheld, hvor der kan være risiko for sammenblan-

ding af negativt reagerende kemiprodukter, skal kemikalier, som 
kan reagere negativt være placeret i separerede celler efter fare-
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klassetype, for eksempel brandfarlige, selvantændelige og kemika-
lier der ikke tåler vand. 

 
D8 Der må ikke opbevares klassificerede kemikalier på lageret i embal-

lageenheder større end 1.000 liter.  
 
D9 For at hindre uheld, herunder hærværk, med fyldte kemikalie-trailere 

skal disse tømmes med det samme og inden for en time efter an-
komst til lageret. 

 
 
Ophør 
 
E1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger 

for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at 
bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En 
redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsyns-
myndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
H Daugaard A/S har i forbindelse med ansøgning om ændret oplag af risi-
kobetonede klassificerede stoffer indsendt en ansøgning om ændring af 
miljøgodkendelse. I forbindelse med ansøgningen om ændret oplag er virk-
somheden tillige omfattet af VVM bekendtgørelsen og forpligtiget til at ud-
færdige en VVM redegørelse samt en opdateret sikkerhedsrapport. Det er 
især de sikkerhedsmæssige aspekter ved oplaget af stoffer, hvis klassifice-
ring  er omfattet af Risikobekendtgørelsen, som danner baggrund for denne 
tillægsgodkendelse. 
 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Afgørelsen er meddelt som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
23. juni 2004.  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte meroplag af miljøfarlige stoffer 
kan godkendes på virksomheden H. Daugaard A/S Lagerhotel i Vamdrup 
uden gener for omgivelserne. Det vurderes at der med efterlevelse af virk-
somhedens sikkerhedsledelsessystem og de vilkår som miljøgodkendelsen 
fastlægger, ikke vil være risiko for forurening af jord, grundvand eller over-
fladevand samt påvirkninger af mennesker og miljø uden for virksomheden i 
øvrigt. 
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Indretning og drift 
 
Nedenstående tabel viser de mængder af stoffer, som virksomheden hidtil 
har haft tilladelse til at opbevare samt den ansøgte og godkendte ændring 
af oplaget. 
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Klassificering Fareklasse Tilladelse iflg. 

MGK af 23. 
juni 2004 (T) 

Maksimalt tilladt 
mængde (T) jf. 
ansøgning om 

ændring 

Sundhedsfare 

- Gift T 5,3 100 

- Meget giftig Tx - 150 

- Sundhedsskadelig Xi - 8000* 

- Ætsende C - 400* 

Miljøfare 

 - Meget giftig for organismer der 
lever i vand, kan forårsage uønske-
de langtidsvirkninger i vandmiljøet 

N; R50/53 - 250 

- Giftigt for organismer der lever i 
vand, kan forårsage uønskede lang-
tidsvirkninger i vandmiljøet 

N; R51/R53 i 
komb. 

100 8000 

Brandfare 

- Brandnærende O 155 50 

- Eksplosiver (R2 / R3, ikke tempe-
ratur-følsomme – peroxider INGEN 
sprængstoffer, fyrværkeri, ammuni-
tion eller lignende) 

E 47 10 

- Antændelig F 13 500 

- Letantændelig Fx 23 500 
* Disse klassificeringer er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen 

 
Virksomheden har ansøgt om en ændring af oplaget af sundhedsfarlige, 
miljøfarlige og antændelige og letantændelige stoffer. Den overvejende 
mængde er planteværnsstoffer til brug i landbruget. Herudover opbevares 
olie og farveprodukter og desuden i perioder stykgods. Mange af de opbe-
varede kemiprodukter har en klassificering, der er omfatte af Risikobe-
kendtgørelsen. 
 
Der stilles krav om, at virksomheden ikke overskrider de tilladte mængder af 
risikobetonede stoffer som angivet i tabellen under vilkår B 1, idet der er 
foretaget en samlet myndighedsvurdering af risiko og miljø samt godken-
delse heraf på baggrund af virksomhedens ansøgte ændring af angivne 
oplag.  
 
Der stilles krav om, at fysiske anlægsændringer samt ændringer af klassifi-
cerede kemikalier kun kan ske efter en forudgående risikovurdering jf. Risi-
kobekendtgørelsen § 8 stk. 1 og § 10 stk. 10 (B2). 
 
Klassificerede stoffer må ikke opbevares under tryk. Virksomhedens sikker-
hedsrapport indeholder ikke spredningsberegninger for giftige dampe. Und-
taget herfor er dog gas som anvendes som driftsmiddel til gaffeltrucks. Hvis 
virksomheden måtte have behov for oplagring af klassificerede stoffer under 
tryk, skal der ansøges om godkendelse hertil ved godkendelsesmyndighe-
den (B3). 
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Der stilles endvidere krav om, at virksomheden har et system til løbende 
registrering af mængde og placering af stoffer på lageret, således at der 
ikke sker overskridelser af tilladte mængder samt, at stoffernes placering i 
lagerets individuelle celler er kendt (B4). Dette system skal endvidere sikre, 
at eventuelle uheld vil medføre mindst mulig skade på mennesker og miljø 
samt at sørge for forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af 
brand. 
 
Der lægges vægt på, at lageret er opbygget og indrettet til opbevaring af 
farlige stoffer og at alle haller og celler er opbygget som selvstændige 
brandceller og at murene er opbygget i BS60 materiale. Endvidere tillægges 
det betydning, at udendørs arealer er befæstet der, hvor omladning af risi-
kobetonede stoffer til og fra lageret foregår, samt at der er udlagt en mem-
bran ved togvognenes holdeplads i tilknytning til lageret. 
 
3.2.2 Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
Virksomheden har i tilknytning til det ansøgte meroplag samt i forbindelse 
med den lovpligtige opdatering udarbejdet en sikkerhedsrapport for aktivite-
terne på virksomhedens varehotel. 
 
Sikkerhedsrapporten er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de 
to bekendtgørelser:  

 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006 om 
kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige 
stoffer.  

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.  

 
Formålet med sikkerhedsrapporten er, at H. Daugaard A/S skal dokumente-
re, at virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i 
og uden for virksomheden i Vamdrup, hvorledes dette fungerer i praksis og 
at sikkerhedssystemet er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed 
også vil blive opretholdt i fremtiden.  
 
Med sikkerhedsrapporten har H. Daugaard A/S dokumenteret:  

 At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen er klarlagt. 

 At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebyg-
ge og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld.  

 At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et sikker-
hedsledelsessystem til gennemførelse af planen.  

 At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af kon-
struktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomhe-
den. 

 At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
Større uheld i forbindelse med driften af H. Daugaard A/S lagerhotel er pri-
mært knyttet til brand og eksplosion samt udslip af giftige eller miljøskadeli-
ge stoffer – enten væskeformige eller faste. Uheld kan forekomme i forbin-
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delse med modtagelse af farlige kemikalier, håndtering i forbindelse med 
opbevaring og lagring og igen ved lastning af produkter til lastvogn og tog-
vogn. 
  
H. Daugaard A/S har i sikkerhedsrapporten beskrevet virksomhedens ledel-
sessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld. H. 
Daugaard A/S foretager interne audits af sikkerhedsledelsessystemet. Re-
sultaterne af disse audits skal vise, om sikkerhedsledelsessystemet er fuldt 
implementeret i virksomhedens daglige drift og om forudsætningerne for 
løbende at forbedre og vedligeholde sikkerhedsniveauet til stadighed er til 
stede.  
 
Miljøcenter Odenses opgave er relateret til de tilfælde, hvor uheld med gifti-
ge eller miljøskadelige stoffer på virksomheden kan medføre skader på per-
soner og miljø uden for virksomhedens område eller nedsivning af forure-
nende stoffer på virksomhedens eget område. Denne opgave supplerer det 
miljøtilsyn, som Miljøcenter Odense i forvejen fører med virksomheden. 
 
Der lægges vægt på, at der ved revision af virksomhedens sikkerhedsrap-
port og sikkerhedsprocedurer er redegjort for en plan og sikkerhedsledel-
sessystem til at forebygge og begrænse større uheld, at faren for større 
uheld med farlige stoffer er klarlagt og at der er truffet effektive forholdsreg-
ler til at forebygge og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld, 
såvel indendørs som udendørs. 
 
Vilkårene D1 – D8 listet i afsnittet om risiko og forebyggelse af større uheld i 
nærværende tillæg til miljøgodkendelse, skal således sikre, at virksomhe-
dens sikkerhedsledelsessystem følges og at der er truffet de fornødne for-
holdsregler for at undgå uheld, samt at hvis et uheld finder sted, at der er 
kapacitet til at begrænse uheldets omfang og påvirkning på mennesker og 
miljø mest muligt. 
 
Vilkår D1 og D2 lægger op til at det administrative sikkerhedsledelsessy-
stem samt fysiske sikkerhedsbarrierer til stadighed opretholder maksimal 
funktionsduelighed. 
 
Vilkår nævnt under D3-D5 skal sikre, at der er taget de nødvendige for-
holdsregler for at opsamle spild af kemikalier inden de når ud til ubefæstede 
arealer med heraf følgende risiko for forurening af jord og grundvand. Kon-
sekvenserne af, at kemikaliespild eller indsatsvand forurenet med kemikali-
er når det offentlige kloaksystem, kan tillige medføre at de biologiske pro-
cesser i det kommunale rensningsanlæg påvirkes og hæmmes, og i yderste 
konsekvens forringe kvaliteten af det vand, der udledes fra renseanlægget. 
 
Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven § 71 samt Risikobekendtgørelsens § 9 stk. 
3 er der krav om underretning til myndighederne ved uheld eller tilløb til 
uheld (D6). 
 
Vilkår D7 tager afsæt i risikoen for sammenblanding af kemikalier med 
eventuel fare for udvikling af giftgasser eller forhøjelse af blandingernes 
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brand- og eksplosionsfare mens vilkår D8 sikrer at eventuelle uheldsscena-
rier i forbindelse med brand eller brud på emballage begrænses videst mu-
ligt i omfang. 
 
Der er endelig under risiko/forebyggelse af uheld sat vilkår om, at sikre 
tømning af kemikalie trailer så hurtigt som muligt, for at minimere risikoen 
for uheld og herunder hærværk på parkerede lastvogne (D9). 
 
På baggrund af sikkerhedsrapporten er det Miljøcenter Odenses vurdering, 
at Risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er opfyldt. 
 
Miljøcenter Odense anerkender, at H. Daugaard A/S med den udarbejdede 
sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der 
findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko.  
 
Miljøcenter Odense accepterer i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 
sikkerhedsniveauet for H. Daugaard lagerhotel i Vamdrup som beskrevet i 
Sikkerhedsrapport dateret 3. februar 2010.  
 
 
3.2.2 Jord og grundvand 
 
Der er ikke stillet særskilte vilkår vedrørende jord og grundvand, idet vilkår 
under risiko og forebyggelse også omfatter jordforurening. Miljøcenter 
Odense vurderer, at der under virksomhedens normale drift ikke er fare for 
udslip af giftige eller miljøfarlige stoffer til omgivelserne. I tilfælde af uheld, 
utilsigtet spild af kemikalier - som følge af brud på emballage - indendørs og 
udendørs samt brand og eksplosion, er der foretaget forebyggende foran-
staltninger. Der er opsamlingsgrus til væsker placeret strategiske steder på 
virksomheden, opsamlingsbassin(ner) til forurenet brandvand samt afspær-
ring af tilgang det offentlige kloaksystem. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige 
til at forebygge at der sker utilsigtede udledninger til jord og grundvand. 
 
 
3.2.3 Til- og frakørsel og støj 
 
Den væsentligste støjkilde er de lastbiler og tog, der ankommer til lageret. 
Det er estimeret, at der dagligt vil ankomme 15-25 lastbiler til lageret, af-
hængig af sæsonen. Læsse- og lossepladsen for lastbilerne ligger væk fra 
Bavnevej og dermed væk fra det nærmeste boligområde beliggende på 
Mosevænget og Ahornvej i Boligområde B2 (enkeltområde 1214). Lastbiler-
ne slukker motoren, så længe af- og pålæsning foregår. Antallet af togvog-
ne er på ugebasis vurderet af virksomheden til maksimum 2 stk. per dag. 
 
Virksomheden har i oktober 2008 fået foretaget en måling og beregning af 
ekstern støj af lagerhotellet i Vamdrup af det Danak registrerede firma ’dk-
akustik’. Beregning af støj er foretaget på baggrund af Miljøstyrelsens vej-
ledning nr. 5/1993, som blandt andet foreskriver, at der måles eller bereg-
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nes ved virksomhedens mest støjende drift, da støjgrænserne skal overhol-
des ved alle forekommende driftssituationer. Støjberegninger er baseret på 
25 lastvogne og to togvogne per dag. 
 
Beregningerne viste at virksomheden overholder de af Miljøstyrelsen vejle-
dende grænseværdier i omkringliggende boligområde i tidsrummet mandag 
til fredag fra 07:00 til 18:00. Virksomheden har oplyst, at den er i drift i tids-
rummet mandag-fredag fra ca. 7 til 17. 
 
Der sættes som vilkår, at støj i forbindelse med ændring af driftsaktiviteter 
som følge af ændringer i oplagsstørrelse ikke overstiger de gældende vejle-
dende støjgrænser i nærliggende boligområder, jf. Miljøgodkendelsen af 23. 
juni 2004 (C1). For at regulere støjpåvirkningen fra ankomne lastvogne er 
der sat grænser for antallet af lastvogne i de mest belastede timer mellem 
kl. 7-18 på hverdage.  
 
Tilsynsmyndigheden kan, jf. vilkår 7 i Miljøgodkendelse af 23. juni 2004, 
bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj 
er overholdt. Miljøcenter Odense vurderer, at virksomheden ved efterlevelse 
af de fremførte vilkår vil kunne overholde de vejledende støjgrænser i de 
tilstødende boligområder. 
 
3.2.4 Beliggenhed 
 
Virksomheden er beliggende på Bavnevej 13 med matrikel nummer 3dq,  
Øster Vamdrup By i den sydøstlige udkant af erhvervsområde E1 i område-
plan 1215 i Vamdrup Industrikvarter.  
 
Ifølge den ældre Lokalplan nr. 23 fra 1989 samt Kommuneplan (1997 – 
2008) for den tidligere Vamdrup Kommune gjaldt, at anvendelsen af område 
E1 var udlagt til erhvervsformål såsom industri, lager- værkstedsvirksom-
hed, herunder service og forretningsvirksomhed samt mindre offentlige for-
mål, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i områderne. Områderne 
skal fortrinsvis anvendes til virksomheder med relation til jernbanenettet. 
Ifølge ældre lokal- og kommuneplan er den enkelte virksomheds støjbelast-
ning i område E1, målt udendørs, bestemt til ikke at måtte overstige 70 
db(A), jf. Regionplan 1993. 
 
Ifølge den nye kommuneplan for Kolding Kommune for 2010-2021, gælder 
for erhvervsområde E1 i Vamdrup Industrikvarter, at området udlægges til 
ikke generende virksomhed i forhold til eksisterende boliger, omgivende 
boligområder og det åbne land øst for Omfartsvejen. Inden for området tilla-
des virksomheder svarende til miljøklasse 1-4. Gennem lokalplanlægning 
udlægges støjkonsekvensområde til friholdelse for yderligere støjende an-
vendelse. 
 
Den nye klassifikation medfører samtidig, at støjgrænsen i skel for virksom-
hedens område er reduceret fra 70 db(A) til 60 db(A) jf. Miljøstyrelsens Støj-
vejledning nr. 5/1984 om Erhvervs- og industriområder samt Erhvervs- og 
industriområder med forbud mod generende virksomheder. 
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Virksomheden skal være opmærksom på, at den i forbindelse med revurde-
ring af miljøgodkendelsen må forvente at skulle dokumentere støjniveauet. 
 
Området omkring virksomheden er ikke udlagt til Natura 2000 områder og 
der er heller ikke natur- og vildtreservater samt arealer med fredninger i 
umiddelbar nærhed af matriklen.  
 
Der er 150 m til nærmeste sammenhængende boligområde. Nordøst for 
matriklen ligger virksomheden ISOVER som fremstiller isoleringsmateriale. 
Der er ca. 1 km til Vamdrup bycentrum. 
 
 
3.2.5 Driftstid 
 
Virksomheden har oplyst, at den er i drift mandag til fredag fra 7 – 17. Virk-
somheden er ikke i drift aften og nat og ej heller i weekenden. Det er en 
begrænsning af diftstiden i forhold til det oplyste i miljøgodkendelsen af 23. 
juni 2004, idet virksomheden nu ikke længere varetager operationen af et 
dæklager.  
 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
 
Der er ikke indkommet bemærkninger fra kommune, beredskab, politi eller 
arbejdstilsyn. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 
23. juni 2004 fra Vejle Amt og gives under forudsætning af, at såvel de vil-
kår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse 
overholdes. 
 

4.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af listepunkt J 103: “Virksomheder omfattet af § 5 
(kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for stør-
re uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af punkterne 
C 102, C 103, C 105 og D 108. (s).”  
 

4.3 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 1, stk. 2 pkt. 1 i Risikobekendtgørelsen. Der 
er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, 
virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne 
deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godken-
delsen.  
 

4.4 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcenter 
Odense har den 10. marts 2009 truffet afgørelse om, at det ansøgte me-
roplag af farlige kemikalieprodukter er VVM-pligtig, og der er efterfølgende 
gennemført en særskilt VVM af anlæggets virkning på miljøet. 
 
Resume af VVM redegørelsen 
 
Virksomheden H. Daugaard A/S’s lagerhotel i Vamdrup opbevarer styk-
gods, stålrør og kemikalier. Virksomheden har ansøgt om tilladelse til at 
opbevare et øget mængde miljø-, gift- og brandfarlige kemikalier. Der er 
ikke planlagt fysisk udvidelse af det eksisterende lager. Virksomheden er 
klassificeret som kolonne-3 risikovirksomhed og det ansøgte meroplag for-
drer derfor en VVM-redegørelse, en tillægsmiljøgodkendelse samt en opda-
teret sikkerhedsrapport. 
 
Lageret er designet til opbevaring af miljø- og brandfarlige kemikalier. Lage-
ret ligger i et industriområde med ca. 150 meter til nærmeste beboelse. Der 
forgår ingen produktion på lageret udover toning af maling.  
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Der er i VVM redegørelsen beskrevet alternative placeringer af oplag af den 
ønskede forøgelse af oplagsmængderne på andre af H. Daugaards lagre. 
Virksomhedens øvrige lagre er placeret i bykerner med ansatte med ringere 
kendskab til håndtering af risikobetonede stoffer. Det er på baggrund af 
denne beskrivelse vurderet, at en udvidelse på lageret i Vamdrup er mest 
hensigtsmæssig. 
 
 
Området omkring lageret i Vamdrup er udlagt til industriområde og der eksi-
sterer ingen naturbeskyttelsesområder af betydning. Idet virksomheden er 
klassificeret som en risikovirksomhed er der taget en række forholdsregler 
for at undgå uheld med farlige stoffer, lige såvel som der er opsat adskillige 
barrierer som modforanstaltning og inddæmning af eventuelle uheld herun-
der i særdeleshed ved eventuel brand. 
 
Der er fra virksomheden ingen væsentlige påvirkninger af miljøet udover 
den støj som hidrører fra transport til og fra lageret. En støjmåling og be-
regning viser at de gældende støjkrav iflg. miljøgodkendelsen af 23. juni 
2004 er overholdt. 
 

4.5 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: Miljø-
godkendelse af 23. juni 2004 udarbejdet af Vejle Amt. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der jf. Risikobekendtgørelsen § 13 stk. 
1 og 3 skal udarbejdes en ekstern beredskabsplan af Kommunalbestyrelsen 
før udvidelsen af lageret kan tages i drift. 

4.6 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.7 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Kolding Ugeavis og kan ses 
på www.blst.dk.  
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes 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 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 eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C. F. 
Tietgensvej 40, 5220 Odense Ø eller post@ode.mim.dk . Klagen skal være 
modtaget senest den 29. september 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.8 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
- Kolding Kommune, Akseltorv 1, 6000 Kolding,  

o E-mail: teknisk@kolding.dk  
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, 

o E-mail: natur@dof.dk  
- Danmarks Naturfredningsforening,Masnedøgade 20,2110 København Ø 

o Email: dn@dn.dk  
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV,  

o E-mail: kreds@friluftsraadet.dk  
- NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N, 

o E-mail: noah@noah.dk  
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5. BILAG 
 

Bilag A:  Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk be-
 skrivelse 
 

Bilag B:  Oversigtsplan i 1:25.000 
 

Bilag C:  Virksomhedens omgivelser (temakort) 
 
 
       
   



 
 
 

 
   H. DAUGAARD A/S 

Toldbodgade 7 
DK-6000 Kolding 
Tlf. (+45) 79 38 12 44 
Fax (+45) 75 53 62 66 
 

   H. DAUGAARD A/S 
Baunevej 13 
DK-6580 Vamdrup 
Tlf. (+45) 79 38 12 44 
Fax (+45) 75 58 38 99 

 
Att. Henrik Bechmann Nielsen 
Miljøcenter Odense 
Ørbækvej 100 
5220 Odense SØ 

                                          CVR. 27 46 03 13 
 
Vor ref.:  MHO 

  

Dato : 03.06.09
 
 
Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse for lager i Vamdrup 
 
Hermed ansøges om ændring af miljøgodkendelse for lageret Baunevej 13, 6580 Vamdrup. Ansøgningen 
ses som bilag til dette brev. 
 
Der foreligger en miljøgodkendelse på lageret fra 2004 og der pågår pt. en VVM undersøgelse. Ændringen 
begrundes i forespørgsel fra nuværende kunder / evt. fremtidige kunder, samt disses vurdering af hvilke 
mængder og typer de ønsker oplagret. 
 
Vi står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger.  
 
 
Mvh 
 
H. DAUGAARD A/S 
 
 
 
Marianne Holt  Kim B. Hansen 
Q&E-chef  Afdelingsleder 
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Ansøgning om ændring af miljøgodkendelse 
 
H. Daugård ønsker at opnå en miljøgodkendelse til forøget oplag af kemikalier på lageret i Vamdrup. I 
den forbindelse er der ligeledes igangsat udfærdigelse af en VVM redegørelse og sikkerhedsrapport 
fordi det ønskede oplag af farlige kemikalier ligger i et tonnagebånd som gør virksomheden til en 
kolonne 3 virksomhed. Oplaget af gods altid for en midlertidig periode, og typen af oplagrede 
kemikalier vil derfor variere i løbet af året. 
 
I VVM redegørelsen er det ønskede oplag af kemikalier opgjort til: 
 
 
 

Kategori Fareklasse Ønskede 
mængde (T) 

Sundhedsfare 
Gift T 25 

Meget giftig Tx 15 
Sundhedsskadelig Xi 8000 

Ætsende C 400 
Miljøfare 

Miljøfarlig N 8000 
Giftigt for organismer 
der lever i vand, kan 
forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i 

vandmiljøet 

R51/R53 i 
komb 

8000 

Brandfare 
Brandnærende O 50 

Eksplosiver – peroxider 
(INGEN sprængstoffer, 
fyrværkeri, ammunition 

eller lignende) 

E 10 

Antændelig F 500 
Letantændelig Fx 500 

Obs. Kombinationer kan forekomme 
 
 
I forbindelse med høringsrunden for VVM redegørelsen, hvor en interessent ønskede en nærmere 
redegørelse for oplaget samt den reviderede miljøgodkendelse uddybes her, hvilken type kemikalier 
der ønskes godkendelse til at oplagre.  
Samtidig er der opstået et ønske om godkendelse til et større oplag af gift end meddelt tidligere. Det 
er for at have muligheden for at tage sådanne produkter på lager også.  
Der forventes fortsat at være et udpræget sæsonudsving, hvor der i forårsmånederne vil være flest 
kemikalier på lageret og færrest i efterårs- og vintermånederne. 
 
Den type kemikalier der oplagres mest af i Vamdrup, er plantebeskyttelsesmidler og ukrudtsmidler. 
Der er tale om miljøfarlige stoffer som er mærket N. Langt den overvejende del er klassificeret R51/53, 
derfor den store tonnage i nedenstående skema. Nogle af disse produkter er også giftige og/eller 
brandfarlige. I nedenstående skema vil det samme produkt således tælle i flere kategorier.  

H. DAUGAARD A/S TKokholm/mho Side 1 03.06.09 
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H. DAUGAARD A/S TKokholm/mho Side 2 03.06.09 

Udover plantebeskyttelsesmidler og ukrudtsmidler vil der også være maling på lageret. Den 
terpentinbaserede maling er ofte brandfarlig og evt. miljøfarlig, men sjældent giftig. Oplaget af maling 
vil i tons være væsentlig mindre end oplaget af plantebeskyttelsesmidler og ukrudtsmidler. 
 
En anden større mængde kemikalier som falder under risikobekendtgørelsen er ingredienser til 
plastindustrien og anden kemisk industri. Produkterne som falder under risikobekendtgørelsen er 
mærket giftig/meget giftig og/eller N. Denne type kemikalier udgør omtrent 1/5-1/4 af mængden af 
plantebeskyttelsesmidler og ukrudtsmidler. 
 
På grund af den løbende udskiftning af varer på lageret er det ikke muligt at lave en eksakt 
beskrivelse af kemikalierne på lageret, men H. Daugård har fået udviklet et lagerstyringssystem som 
kan vise det aktuelle oplag af farlige kemikalier på lageret. Dette anvendes til at sikre at oplaget ikke 
overskrider mængderne i miljøgodkendelse. 
 
Nedenstående tabel viser de mængder af farlige kemikalier iht. Risikobekendtgørelsen der ønskes 
godkendelse til: 
 
 

Kategori Fareklasse Ønskede mængde (T) 
Sundhedsfare 

Gift T 100 
Meget giftig Tx 150 

Miljøfare 
Meget giftigt for 

organismer der lever i 
vand, kan forårsage 

uønskede 
langtidsvirkninger i 

vandmiljøet 

N; R50/53 250 

Giftigt for organismer der 
lever i vand, kan 

forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i 

vandmiljøet 

N; R51/53  8000 

Brandfare 
Brandnærende O 50 

Eksplosiver – peroxider 
(INGEN sprængstoffer, 
fyrværkeri, ammunition 

eller lignende) 

E 10 

Antændelig F 500 
Letantændelig Fx 500 

Obs. Kombinationer kan forekomme 
 
Derudover vil der stadigvæk forekomme kemikalier der er ætsende og sundhedsskadelig. Mængderne 
der ønskes godkendelse til er 400 t ætsende og 8000 t sundhedsskadelige produkter. 
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