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Påbud om ændring af vilkår 
 
AGA A/S, Taulov påbydes hermed ændring af vilkår I1. 
 
Påbuddet træder straks i kraft. 
 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven1. 
  
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 16. juni 2010 påbud om ændring af vilkår I1. 
 
Vi har ikke modtaget bemærkninger fra AGA A/S. 
 
Baggrund for påbuddet 
AGA A/S’ miljøgodkendelse blev revurderet 21. oktober 2009. Miljøcenter 
Odense konstaterede ved tilsyn den 10. maj 2010, at AGA A/S’ oplagsplads 
for kemikalier ikke er under tag. 
 
Vilkår I1 
Kemikalier, spildsyre og farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, 
der er placeret under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med 
impermeabel belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at 
spild af affald, spildsyre eller kemikalier kan holdes inden for et afgrænset 
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området 
skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.  
 
AGA A/S har ansøgt om at vilkåret ændres, da virksomheden mener, at der 
ikke er risiko for forurening af jord og grundvand. Oplagspladsen for kemika-
lier er via afløb forbundet med en samlebrønd beregnet til spildsyre fra NO 
produktionen. Regnvand fra området løber også i denne samlebrønd. Op-
lagspladsens kemikalier opbevares i palletanke. Miljøcenter Odense fast-
holder på den baggrund ikke kravet om at pladsen skal være under tag, da 
samlebrøndens volumen er beregnet til også at rumme regnvand, og palle-
tankene som kemikalierne opbevares i kan modstå vejrlig. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at da samlebrønden fungerer som spildbakke 
for de oplagrede kemikalier skal samlebrønden minimum én gang årligt in-
spiceres for utætheder jf. vilkår I5. 
 

                                                
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1879 af 26. juni 2010. 



 

I5 
Virksomheden skal mindst en gang årligt kontrollere alle impermeable og 
befæstede arealer. Der skal føres journal med dato og resultat af eget efter-
syn. 
Rapport over resultatet af eftersynet indsendes til tilsynsmyndigheden se-
nest 1 måned efter eftersynet. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyn-
dig foretage eftersyn af de impermeable og befæstede arealer, dog højst en 
gang årligt. 
 
Inspektionen af samlebrønden skal som minimum være visuel. Derudover 
skal kemikalier og farlig affald til enhver tid opbevares i egnede beholdere 
 
Vilkår G1 vedrørende det maksimale tilladte oplag af spildsyre regulerer 
mængden af spildsyre i samlebrønden, således at der til enhver tid vil være 
volumen til at modtage eventuelt spild fra oplagspladsen. 
 
Miljøcenter Odense varsler på den baggrund vilkår I1 ændret til følgende: 
 
Vilkår I1a 
Kemikalier, spildsyre og farligt affald skal opbevares på en oplagsplads med 
impermeabel belægning, i egnede beholdere der kan modstå vejrlig. Op-
lagspladsen skal være indrettet således, at spild af affald, spildsyre eller 
kemikalier kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for 
afløb til jord, grundvand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af 
den største opbevaringsenhed i området samt regnvand. Samlebrønden 
anses for en del af den impermeable belægning. 
 
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 den 22. september 2010 inden kl. 16.00. Vi vi-
deresender 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. 
 



 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse 
Påbuddet vil blive offentliggjort på www.blst.dk. 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Annie Aa. Rigbolt 

 
  

 
  

 
Kopi til: 
Fredericia Kommune 
Gothersgade 20 
7000 
Fredericia 
kommunen@fredericiakom.dk  
 
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 
Postboks 1228 
0900 
København C 
at@at.dk 
 
Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark 
Sorsigvej 35 
6750 
Ribe 
syd@sst.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Masnedøgade 20 
2110 
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 


