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Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. 
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for etablering og drift af pumpe-
omrøring på tank 128 og 130 i Tankgård II. 
 
Miljøcenter Odense har den 21. oktober 2009 modtaget ansøgning fra Kom-
munekemi a/s om etablering af pumpeomrøring på tank 128 og tank 130 i 
Tankgård II. Ansøgningen er vedlagt oplysninger om miljø- og sikkerheds-
vurdering for etablering og drift af pumpeomrøring. 
 
Afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til forøget 
forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er der-
for ikke nødvendig. 
 
Det er dog en forudsætning for vores afgørelse at etableringen af pumpe-
omrøringen sker i overensstemmelse med Nyborg Kommune, Beredskabs-
afdelingens tilladelse. 
 
Oplysninger i sagen 
Kommunekemi ønsker at etablere pumpeomrøring på tank 128 og 130 i 
Tankgård II. 
 
Anlægget er identisk med de anlæg, der tidligere er etableret på tank 127, 
129 og 131, der ligeledes er placeret i Tankgård II. 
 
Anlægget fungerer ved at der fra bunden af tankene udtages medie. Mediet 
sættes under tryk via cirkulationspumper, og føres tilbage til tankene, via 
omrøringsdyser. 
 
Tilbageføringen af medie til tankene foregår med høj strømningshastighed 
via henholdsvis 1 dyse ca. 6 meter oppe på tanksvøbet og 1 dyse ved bun-
den af tanksvøbet. Herved opblandes / homogeniseres mediet således at 
der opnås ens brandværdi i hele tanken. 
 
Omrøringen på tank 128 og 130 foregår via de eksisterende omrørepumper 
for tank 127, 129 og 131. Skiftet imellem omrøring på tankene foregår ved 
styring af ventiler. 
 
Styringen på tankene 128 og 130 foregår som på tankene 127, 128 og 131 
og er som følger:  

                                                 
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. 
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 Pumperne kurvestyres via tankenes leveltransmittere således at 
omdrejningstallet sænkes med faldende væskestand, efterhånden 
som affaldet pumpes ud fra tankene. Leveltransmitteren sørger sam-
tidig for, at ventilerne for tilbageføringsrørene lukker, så der ikke 
indpumpes over væskeoverfladen. Pumperne stopper, når begge til-
bageføringsventiler er lukket ved tom tank. 

 Som ekstra sikkerhed imod indpumpning over væskeoverfladen i 
tanken, indbygges der en niveauvagt (min min måling) umiddelbart 
over hver tilbageførelsesdyse, der sikrer at ventilen for den pågæl-
dende tilbageføring lukker, i det tilfælde at tankens leveltransmitter 
svigter. 

 Min min niveauvagten for den nederste tilbageføringsdyse sørger 
samtidig for, at pumpen stopper, hvis tankens leveltransmitter svig-
ter. 

 Tankene bestykkes med actuatorventiler, umiddelbart ved tanktil-
slutningerne, således at der ved niveaualarm for den samlede tank-
gård automatisk foregår lukning af sugeventilen og begge trykventi-
ler ind til tanken. 

 
Miljøcenterets vurdering 
VVM 
 
Etablering og drift af pumpeomrøring på tank 128 og 130 i tankgård II 
er efter Miljøcenter Odenses opfattelse ikke omfattet af VVM-reglerne i 
VVM-bekendtgørelsen2. Miljøcenter Odense vurderer at ændring af 
anlæggene kan betragtes som vedligeholdelse og ændringen vurderes 
ikke at være til skade for miljøet. 
 
Miljøforhold 
 
Tankgård II er omfattet af Miljøcenter Odenses godkendelse af 29. maj 
2009, Revurdering af miljøgodkendelse, Kommunekemi a/s, Tankgård I 
og II inkl. jorddækkede tanke. 
 
Kommunekemi a/s er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, 
listens punkt K 102: ”Anlæg for bortskaffelse af farligt affald3 efter en af 
metoderne D1 – D9 eller D11 – D13, som nævnt i bilag 6 A til affalds-
bekendtgørelsen4.” 
 
Det er Miljøcenter Odenses opfattelse, at etablering og drift af pumpe-
omrøring i tankgård II på tank 128 og på tank 130 ikke vil betyde væ-
sentlige ændringer af Kommunekemis udsendelse af forurening til om-
givelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, affald eller spilde-
vand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening af 
jord eller grundvand. 

                                                 
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse of-
fentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
3 Farligt affald som defineret i bekendtgørelse om affald. 
4 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald. 
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Såfremt pumpeomrøringen etableres i overensstemmelse med Nyborg 
Kommune, Beredskabsafdelingens tilladelse, er det vores opfattelse, at 
pumpeomrøringen ikke vil medføre betydende ændringer i Kommune-
kemis sikkerhedsniveau.  
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 26. november 2009 har Nyborg Kommune oplyst, at 
kommunen ikke har bemærkninger til det ansøgte.  
 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 8. januar 2010 
oplyst, at Beredskabsafdelingen ikke har bemærkninger til Miljøcenter 
Odenses afgørelse. Beredskabet udarbejder særskilt afgørelse. 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
 
Ved e-mail af 15. november 2009 har Arbejdstilsynet meddelt, at Arbejdstil-
synet ikke har bemærkninger til Miljøcenter Odenses afgørelse. Arbejdstil-
synet udarbejder særskilt afgørelse. 
 
Klagevejledning offentliggørelse af afgørelse om ikke godkendelses-
pligt 
 
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 19. januar 2010. 
 
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 den 16. februar 2010 kl. 16.00.  
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen 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 afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet be-
handler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Udnyttes 
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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; 
ude@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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