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Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter tankanlæg på virksomhe-
den Soil Recovery A/S, Nederbyvej 12, 5800 Nyborg, matr. nr. 6i 
Aunslev By, Aunslev 
CVR-nr.: 1037 6084 
 

 

Sammendrag 

Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendel-
se meddelt den 6. september 2005 af tidligere Nyborg Kommune. 

Miljøgodkendelsen omfatter etablering og drift af nyt 1.200 liter tank-
anlæg for fyringsolie tilsluttet virksomhedens oliefyr. 

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt A 205: ”Virk-
somheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metal-
ler med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.”, 
jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen1. 

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godken-
delsen er endeligt meddelt. 

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vur-
dering af etableringen findes under afsnit 2 ”Miljøteknisk Redegørel-
se”. 

 

Kommunens afgørelse 

Nyborg Kommune godkender det nye 1.200 liter tankanlæg efter mil-
jøbeskyttelseslovens2 kapitel 5, § 33 på følgende nedenstående vil-
kår. 

For at gøre godkendelsen mere overskuelig fortsættes nummererin-
gen af vilkårene fra godkendelsen af 6. september 2005. 

 

                                            
1
 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed 

2
 Bekendtgørelse nr. 1757 af 22. dec. 2006 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer 
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Vilkår 

Tankanlæg 
 
38 Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Over-

fyldningsalarmen skal være placeret således, at den kan re-
gistreres ved påfyldningsrøret. 
 

39 Der skal være monteret en afspærringsanordning umiddel-
bart ved tankudløbet. 

 
40 Rørforbindelsen (sugerøret) mellem tanken og fyringsanlæg-

get skal være enstrenget. 
 

41 Sugerør, som fremføres overjordisk og som ikke er indstøbt, 
skal være forsvarligt understøttet med rørbærere. Olieaflufte-
re, filtre og lignende komponenter skal være forsvarligt fast-
monteret. 

 
42 Tanken skal stå på en konstruktion og være hævet over un-

derlaget, således at inspektion af tankbunden kan foretages. 
 

43 Afstand fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være 
mindst 5 cm. 

 
44 Hvis virksomheden  konstaterer eller får begrundet mistanke 

om, at tankanlægget er utæt, skal tilsynsmyndigheden straks 
underrettes. Desuden skal der straks træffes foranstaltninger, 
der kan bringe en eventuel udstrømning til ophør, f.eks. ved 
tømning af anlægget. 

 
45 Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af 

olieprodukter, herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjer-
nes, skal virksomheden straks underrette tilsynsmyndighe-
den. 

 
46 Virksomheden skal sikre, at tankanlægget er i en sådan ved-

ligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærlig-
gende risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand 
eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsent-
lige synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen 
af tanken. 

 
47 Virksomheden  skal opbevare et eksemplar af tankattesten, 

tillæg til tankattesten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester 
vedrørende anodeskift samt dokumentation for udførte repa-
rationer og ændringer. 
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48 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anven-
delse m.v., som fremgår af tankattesten eller øvrige attester, 
overholdes. 

 
49 Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af tankanlægget 

skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes og anlægget 
skal fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonte-
res, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan fin-
de sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplys-
ning om de trufne foranstaltninger, skal indgives til tilsyns-
myndigheden senest 4 uger efter sløjfningen. 

 

Klagevejledning 

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offent-
liggørelse. De klageberettigede er: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, 
Arbejdstilsynet og enhver med en individuel væsentlig interesse i af-
gørelsen. Eventuel klage skal sendes til kommunen, som sender den 
videre til Miljøklagenævnet. 

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 17. marts 2009. 

Nyborg Kommune skal have modtaget en eventuel klage senest ved 
kontortids ophør den 14. april 2009, der er dagen for klagefristens 
udløb. 

Virksomheden vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. 
En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmin-
dre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være an-
lagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslo-
vens § 101. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
 
 
Birgit Sønderskov Weber 
Gruppeleder 
Natur og Miljø 

 
/                         Per Jürgensen 
                          sagsbehandler 

 
 
 
Kopi til: 

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,  
2100 København Ø, e-post: dn@dn.dk 

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark,  
Sorsigvej 35, 6760 Ribe, e-post: syd@sst.dk  

- Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228,  
0900 København C, e-post: at@at.dk 
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2.  Miljøteknisk redegørelse 

Kommunen har den 6. november 2008 fra virksomheden modtaget 
kopi af tankattest for olietank tilsluttet virksomhedens fyringsanlæg.  

Tankattesten blev udleveret til kommunens tilsynsførende i forbindel-
se med miljøtilsyn udført på virksomheden den 6. november 2008, 
hvor det blev konstateret at virksomheden havde etableret en nyt 
tankanlæg til fyringsolie, uden at anmelde dette til kommunen. 

På virksomheden forefindes endvidere et udendørs tankanlæg for 
dieselolie, med en kapacitet på 2.500 liter. Denne tank er fra 1998 og 
etableret på virksomheden før den 1. september 2005. 

Tidligere Nyborg Kommune har den 6. september 2005 meddelt en 
samlet miljøgodkendelse af virksomheden. I godkendelsen er der ikke 
fastsat vilkår for olietankanlæg. 

Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af listepunkt A 205: ” Virk-
somheder i øvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metal-
ler med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m2 eller derover.”, 
jf. bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen3. 

Idet virksomheden dermed er en ”listevirksomhed” og har etableret et 
nyt tankanlæg for fyringsolie, skal der meddeles tillægsgodkendelse 
af anlægget. 

Jf. § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen skal der for bilag 2 virksom-
heder anvendes standardvilkår ved meddelelse af miljøgodkendelse. I 
den aktuelle sag er der dog ingen af standardvilkårene, der er rele-
vante i tillægsgodkendelsen. 

Jf. § 3 i olietankbekendtgørelsen4 skal der for tankanlæg etableret på 
godkendelsespligtige virksomheder fastsættes vilkår, svarende til be-
stemmelserne i bekendtgørelsen. 

Ifølge § 3, stk. 4 er tanke etableret på listevirksomheder før den 1. 
september 2005, omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelsen.  

Dette betyder at dieselolietanken på 2.500 liter reguleres efter olie-
tankbekendtgørelsen, hvorimod der for tanken på 1.200 liter tilsluttet 
fyringsanlægget, skal meddeles tillægsgodkendelse med vilkår der 
som minimum indeholder kravene gældende for tankanlæg mindre 
end 6.000 liter, som anført i olietankbekendtgørelsen. 

 

 

 

 

                                            
3
 Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. dec. 2006 om godkendelse af listevirksomhed 

4
 Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsy-

stemer og pipelines 
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Tankattesten for tanken til fyringsolie oplyser følgende: 

 Producent: KN Smede- og Beholderfabrik A/S 

 Kapacitet: 1.200 liter 

 Tank nr. 17717 

 Fabrikationsår: 1998 

 Type: Enkeltvægget med anode 

Tanken til fyringsolie (1.200 liter) er placeret udendørs ved hovedbyg-
ningens østlige facade. Tanken til dieselolie (2.500 liter) er placeret 
udendørs ved hovedbygningens vestlige facade. 

Ved fastsættelse af vilkårene er der taget udgangspunkt i olietankbe-
kendtgørelsen samt Miljøstyrelsens brev af 24. marts 2006 til kommu-
nerne omhandlende ”Vejledende skrivelse om olietankbekendtgørel-
sen fra 2006”.  

Vilkårene skal sikre at brugen og driften af tankanlægget udføres i 
overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen. 

Kommunen har ved brev af 23. januar 2009 til virksomheden frem-
sendt udkast af tillægsgodkendelsen til kommentering. Virksomheden 
har telefonisk den 5. marts 2009 indgivet bemærkning til krav om 
overfyldningsalarm jf. vilkår 38. Da kravet er fastsat ud fra bestem-
melser i olietankbekendtgørelsen, har kommunen ikke foretaget æn-
dringer i vilkåret. 

 

 

 
 
 

Per Jürgensen 
 
 
 
 


