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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup – håndtering og 
oplag af affald som PTA (Purified Terephtalic Acid) i 100 containere på 
Containerplads syd. 
 
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 28. november 2013 modtaget en ansøgning 
fra Nordgroup om midlertidig håndtering og oplagring af udbrændte containere 
fra MSC Flaminia.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til 
forøget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter 
reglerne i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter 
anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
1. Indledning 
Nordgroup er i samarbejde med H.I. Hansen og Fayard i færd med at klargøre et 
skib, ”Flaminia” til ombygning efter en brand. 
 
Flaminia er et containerskib med plads til ca. 8.000 containere. Skibet brød i 
brand på Atlanterhavet i sommeren 2012, og en stor del af de centrale sektioner af 
skibet er udbrændt. 
 
Skibet er i første omgang sejlet til Aarhus containerhavn for at tage vægt af skibet, 
så det er i stand til at sejle videre ind i Odense fjord. Skibet sejles til Lindø 
Terminalen, hvor det skal lægges i tørdok for videre klargøring. Fra tørdokken 
løftes containerne ud på en godkendt miljøplads ved kajen, hvor der skal ske en 
inspektion og sortering af containerne i forhold til, om de skal videre til 
behandling hos Nordgroup, eller om de skal videre til genanvendelse, idet en del af 
containerne indeholder rene metaller og andre varer med værdi. 
 

                                                             
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Imidlertid har det vist sig at være nødvendigt at tage mere vægt af skibet end først 
forventet. Det betyder, at en del af de containere, som skulle have været taget ud af 
skibet i Lindø, allerede tages ud i Aarhus. 
 
Det drejer sig om ca. 100 containere. Skibets containere indeholder ikke farligt 
gods, og indholdet er beskrevet på vedlagte stykliste. Ud af stykliste udvælges de 
100 containere, som opstilles midlertidigt i Nyborg. En stor del af containerne 
indeholder udgangsmaterialet til polyester (PTA - Purified Terephthalic Acid). 
Datablad på PTA er vedlagt ansøgningen. PTA er ikke klassificeret hverken i 
forhold til klassifikationsbekendtgørelsen eller risikobekendtgørelsen. 
 
Desuden er der en del containere med resin, syntetisk gummi og andre tilsvarende 
materialer som polycarbonater, polyethylen, plastikprodukter. Nordgroup 
udvælger de 100 containere primært blandt dem med PTA og dernæst de øvrige 
produkter. 
 
 2 Fysiske forhold 
Containerne har været udsat for kraftig varmepåvirkning og efterfølgende 
overdænget med havvand i forbindelse med brandslukning. Indholdet kan således 
både være forkullet og befugtet. Nordgroups erfaringer med de første containere 
med PTA er, at de har suget flere tons vand. Til ansøgningen er vedlagt billeder af 
PTA fra åbnede containere. 
 
Containerne opstilles på Nordgroup i 2 felter på maksimalt 400 m2 i den nordlige 
ende af Containerplads syd. 
 
Containerne bortskaffes ved forbrænding, idet containerne køres til gruberne, hvor 
indholdet tippes ind. Bortskaffelsen vil være gennemført indenfor 2 måneder ved 
normal drift og maksimalt 3 måneder. 
 
3 Forhold vedrørende eksternt miljø 
Containerpladsen er befæstet, og regnvand opsamles og ledes til 
regnvandsovervågningen. 
 
I overvågningsanlægget registreres pH, ledningsevne, turbiditet og TOC. Ved 
overskridelse af grænseværdier stoppes udledningen. Containerpladsen har et 
separat kloakafsnit, der kan afspærres fra den øvrige del af kloaksystemet. 
Nordgroup vurderer derfor, at der ikke vil ske en yderligere belastning af jord, 
grundvand eller recipient for regnvand. 
 
Nordgroup vurderer endvidere, at henstilling af containerne ikke vil medføre 
yderligere belastning af luften med lugt eller støv, idet containerne ikke åbnes, før 
de skal behandles på anlægget og indholdet er befugtet af brandslukningsvand. 
 
Håndtering af containere er en normal daglig aktivitet for Nordgroup. Nordgroup 
vurderer desuden, at den midlertidige opstilling af containere ikke vil medføre 
yderligere støj. 
 
I relation til overvejelserne om valg af den bedst egnede teknik, er der ingen 
alternativer til den valgte modtagelse og behandling.  
 
Af skibets stykliste fremgår at skibets containere indeholdt diverse forbrugsvarer 
og råvarer.  
 
Containerne har været udsat for stærk varmepåvirkning under branden, og det 
oprindelige materiale vurderes at være stærkt beskadiget og delvist 
forasket.  
 
Nordgroup vurderer, at containerne i deres nuværende tilstand ikke skal 
klassificeres som farligt affald og tilstand ikke indeholder stoffer, der falder ind 
under risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. 
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Miljøstyrelsens vurdering 
VVM 
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at den midlertidige håndtering og oplag af 
100 udbrændte containere fra MSC Flaminia på virksomhedens miljøgodkendte 
containerplads ikke er omfattet af VVM-reglerne i VVM-bekendtgørelsen2.  
 
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at den midlertidige håndtering og oplag af 
udbrændte containere ikke er til skade for miljøet, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 
2, pkt. 14. Det ansøgte projekt er derfor ikke screeningspligtigt. 
 
Det ansøgte projekt påvirker ikke Nordgroups samlede kapacitet. 
 
Miljøforhold 
Containerplads Syd er omfattet af miljøgodkendelse af 2. marts 2004 
”Kommunekemis containerpladser og ESG-hal”. 
 
Pladsens belægning er udført som en tæt konstruktion med fald mod afløb og 
afløbene fra pladsen kan afspærres ved hjælp af let tilgængelige ventiler. 
 
Indholdet af containerne bortskaffes i virksomhedens forbrændingsanlæg efter 
gældende miljøgodkendelse. 
 
Det er Miljøstyrelsen Virksomheders opfattelse, at håndtering og oplag af 100 
udbrændte containere fra MSC Flaminia, ikke vil betyde væsentlige ændringer af 
Nordgroups forurening til omgivelserne, hverken i form af støj, luftemissioner, 
eller overfladevand. Ændringerne vil heller ikke medføre øget risiko for forurening 
af jord eller grundvand. 
 
Risiko. 
Miljøstyrelsen Virksomheder har i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder 
vurderet projektet om håndtering og oplag af 100 udbrændte containere fra MSC 
Flaminia. 
 
Risikomyndighederne vurderer, at projektet ikke særskilt er omfattet af 
risikobekendtgørelsen, og projektet vil ikke medføre ændringer i oplag af 
kemikalier eller stoffer på Nordgroup, der er underlagt risikobekendtgørelsen. 
 
Såfremt projektet gennemføres i overensstemmelse med den fremsendte 
ansøgning, er det vores opfattelse, at håndtering og oplag af 100 udbrændte 
containere fra MSC Flaminia ikke vil medføre betydende ændringer i Nordgroups 
sikkerhedsniveau.  
 
Nyborg Kommunes bemærkninger til sagen 
Ved e-mail af 29. november 2013 har Nyborg Kommune oplyst, at Kommunen ikke 
har bemærkninger til ansøgning om håndtering og oplag af 100 udbrændte 
containere fra MSC Flaminia. 
 
Arbejdstilsynets bemærkninger til sagen 
Ved e-mail af 3. december 2013 har Arbejdstilsynet meddelt, at Arbejdstilsynet 
ingen bemærkninger har til det fremsendte udkast, da projektet ikke indeholder 
stoffer, der er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
                                                             
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse 

offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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Beredskabets bemærkninger til sagen 
Beredskabsafdelingen har ved e-mail af 3. december 2013 meddelt, at Beredskabet 
ikke har bemærkninger til det fremsendte udkast. 
 
Beredskabet oplyser desuden, at Beredskabet har fremsendt særskilt tilladelse den 
2. december 2013 til Nordgroup i henhold til Tekniske forskrifter for Visse 
brandfarlige virksomheder og oplag. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. 
Klagen skal være modtaget senest den 3. januar 2014 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. De skal benytte 
denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter.  
 

Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen 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.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
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Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
 
Med venlig hilsen 
 

    
Jørn H. Jeppesen  
Civilingeniør 
72544247  
johje@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til:  
 
Nyborg Kommune, Rådhuset, 5800 Nyborg, teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Syd, Postboks 1228, 0900 København C; at@at.dk. 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe; syd@sst.dk. 
Nyborg Kommune, Beredskabsafdelingen, Alsvej 11, 5800 Nyborg; 
Beredskabsafdelingen@nyborg.dk. 
Fyns Politi, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C; BHN005@politi.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; 
dn@dn.dk. 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV; kreds@friluftsraadet.dk. 


