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Sammendrag 

Der meddeles tillægsgodkendelse til virksomhedens miljøgodkendelse meddelt af tidligere 
Ullerslev Kommune den 4. september 1996. 

Miljøgodkendelsen omfatter udvidede driftstider og nyt tankanlæg til fyringsolie. 

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

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt 
meddelt. 

Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af etableringen 
findes under afsnit 2 ”Miljøteknisk Redegørelse”. 

 

Kommunens afgørelse 

Nyborg Kommune godkender de udvidede driftstider og det nye tankanlæg efter 
miljøbeskyttelseslovens2 kapitel 5, § 33 på følgende nedenstående vilkår. 

Vilkår 1.1 i miljøgodkendelsen af den 4. september 1996 erstattes at nedenstående vilkår 
1.1. Vilkår 5.0 for tankanlægget er nye vilkår. 

                                                
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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Side 2 

Vilkår 

  1.0 Støj og vibrationer 
 

1.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige 
følgende værdier: 

 
 

 
Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i 

dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. 

 

  5.0 Tankanlæg 
 

5.1 Gulvafløb i fyrrummet skal være lukket med tætsluttende prop. Proppen må kun 
fjernes ved tilledning af spildevand til gulvafløbet. 

 
5.2 Der skal på tanken være monteret overfyldningsalarm. Overfyldningsalarmen skal 

være placeret således, at den kan registreres ved påfyldningsrøret. 
 
5.3 Tanken skal på en konstruktion være hævet over underlaget, således at 

inspektion af tankbunden kan foretages. 
 

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

5.5 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. 

 
5.6 Såfremt der under påfyldning af et anlæg sker udstrømning af olieprodukter, 

herunder spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal virksomheden straks 
underrette tilsynsmyndigheden. 

 
5.7 Virksomheden skal sikre, at tankanlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at 

der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af 

Område 
 

Mandag-fredag 
kl. 7-18 (8 timer) 

Lørdag 
kl. 7-14 (7 timer) 

 
 
 

dB(A) 

Alle dage 
kl. 18-22 (1 time) 

Lørdag 
kl. 14-18 (4 timer) 
Søn- og helligdag 
kl. 7-18 (8 timer) 

 
dB(A) 

Alle dage 
kl. 22-7 
(½ time) 

 
 
 
 

dB(A) 

Alle dage 
kl. 22-7 

Maksimal værdi 
 
 
 
 

dB(A) 

I erhvervs-
området 60 60 60 - 

I området for 
blandet bolig og 
erhverv 

55 45 40 55 

I boligområdet 45 40 35 50 
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jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige 
synlige tæringer af tank, rørsystem eller understøtningen af tanken. 

 
5.8 Virksomheden  skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankattesten, 

udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt 
dokumentation for udførte reparationer og ændringer. 

 
5.9 Virksomheden skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som 

fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. 
 

5.10 Ved sløjfning af eller varigt ophør af brugen af tankanlægget skal eventuelt 
restindhold i anlægget fjernes og anlægget skal fjernes, eller påfyldningsstuds og 
udluftningsrør afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan 
finde sted. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne 
foranstaltninger, skal indgives til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter 
sløjfningen. 

 

Klagevejledning 

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

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 14. oktober 2008. 

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

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 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 

 

Indledning 

Kommunen har den 10. april 2008 fra virksomheden modtaget ansøgning om ændring af 
vilkår for virksomhedens driftstider. Oplysningerne er fremsendt til kommunen på 
baggrund af miljøtilsyn udført på virksomheden den 27. november 2007, hvor det blev 
konstateret at virksomheden havde udvidet driftstiderne og etableret en nyt tankanlæg til 
fyringsolie, uden at anmelde dette til kommunen. 

Tidligere Ullerslev Kommune har den 4. september 1996 meddelt en samlet 
miljøgodkendelse af virksomheden.  

Idet virksomheden har og fortsat ønsker at have drift ud over driftstiden anført i vilkår 1.1 i 
miljøgodkendelsen af 1996 samt at virksomheden har etableret et nyt tankanlæg for 
fyringsolie, skal der meddeles tillægsgodkendelse for aktiviteten. 

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

Jf. § 15 i godkendelsesbekendtgørelsen skal der for bilag 2 virksomheder anvendes 
standardvilkår ved meddelelse af miljøgodkendelse. En vurdering af ansøgningen viser at 
der er ingen af standardvilkårene der er relevante i tillægsgodkendelsen. 

Jf. § 3 i olietankbekendtgørelsen4 skal der for tankanlæg etableret på godkendelsespligtige 
virksomhedens fastsættes relevante vilkår. 

Kommunen har ved brev af 22. august 2008 til virksomheden fremsendt udkast af 
tillægsgodkendelsen til kommentering. Virksomheden har ikke fremsendt bemærkninger til 
kommunen, hvorved godkendelsen meddeles som anført i udkastet. 

 

Støj 

I virksomhedens miljøgodkendelse af 1996 er der fastsat følgende støjgrænseværdier som 
vilkår 1.1: 

• I erhvervsområdet ER4 må virksomhedens støjbidrag ikke overstige 60 dB(A) i 
perioden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00 

• I området for blandet bolig og erhverv må virksomhedens støjbidrag ikke overstige 55 
dB(A) i perioden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00 

• I boligområdet BO må virksomhedens støjbidrag ikke overstige 45 dB(A) i perioden 
mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00 

Derudover er der i vilkår 1.2 og 1.3 fastsat driftsbegrænsninger for henholdsvis udendørs 
aktiviteter og intern kørsel med truck/entreprenørmaskiner. Aktiviteterne må kun 
forekomme i perioden mandag – fredag fra kl. 07.00 – 18.00 og lørdag fra kl. 07.00 – 
14.00. Intern kørsel skal endvidere begrænses til sammenlagt 3 timer pr. dag. 

                                                
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, rørsystemer og pipelines 
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Virksomheden har ved brev af 9. april 2008 ansøgt om udvidelse af driftstiderne som 
følger: 

 mandag – fredag fra kl. 21.30 – 07.00 

Virksomheden har oplyst at i nattetimerne benyttes laserskærer, kantbukker og 
svejsekabiner og at disse ikke giver anledning til støj. 

 

Vurdering 

Idet virksomheden ønsker at have drift i aften- og natperioden skal der meddeles 
støjgrænseværdier for disse tidsperioder. Ifølge Miljøstyrelsens støjvejledning5 bør der 
fastsættelse følgende grænseværdier for de enkelte områdetyper: 

• I erhvervsområdet ER4 må virksomhedens støjbidrag ikke overstige følgende 
værdier: 

 60 dB(A)  /  60 dB(A)  /  60 dB(A) i henholdsvis dag-, aften- og natperioden 

• I området for blandet bolig og erhverv må virksomhedens støjbidrag ikke overstige 
følgende værdier: 

 55 dB(A)  /  45 dB(A)  /  40 dB(A) i henholdsvis dag-, aften- og natperioden 

• I boligområdet må virksomhedens støjbidrag ikke overstige følgende værdier: 

 45 dB(A)  /  40 dB(A)  /  35 dB(A) i henholdsvis dag-, aften- og natperioden 

 Grænseværdierne vægtes for dag-, aften- og natperioden i henholdsvis 8, 1 og ½ time. 

Erhvervsområdet forefindes mod syd og øst for virksomheden. Virksomhedens udendørs 
aktiviteter er primært mod dette område. For erhvervsområdet bemærkes at 
grænseværdien er uændret. På trods af den skærpede midlingstid, kan det derfor antages 
at virksomheden ikke vil have problemer med overholdelse af  grænseværdien i aften- og 
natperioden. 

Området for blandet bolig og erhverv forefindes 50 meter øst for virksomheden. Mellem 
virksomheden og området forefindes en afskærmning i form at en nabovirksomhed. På 
den baggrund må det ligesom for erhvervsområdet antages, at virksomheden ikke vil have 
problemer med overholdelse af  grænseværdien i aften- og natperioden. 

Virksomheden grænser mod vest og nord op til boligområde. Virksomhedens ønske om 
drift i aften- og natperioden medfører for dette område, at der gælder en væsentlig 
skærpelse af støjgrænseværdierne som virksomheden skal overholde. Især for 
natperioden er grænseværdien for virksomhedens drift skærpet.  

Grundet den korte afstand fra virksomheden til boligområdet kan virksomheden have 
problemer med overholdelse af grænseværdierne. I aftenperioden og særligt i natperioden 
skal virksomheden sørge for mindst mulig aktivitet udendørs mod boligområdet. 

Ifølge virksomheden vil der kun være indendørs aktiviteter i form af drift af laserskærer, 
kantbukker og svejsekabiner samt dertil tilsluttede ventilationsanlæg. Det skønnes på den 
baggrund at virksomheden kan overholde de lave støjgrænseværdier for natperioden. 

                                                
5
 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984: ”Ekstern støj fra virksomheder” 
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Såfremt kommunen modtager berettigede klager over støj fra den udvidede driftstid, kan 
kommunen pålægge virksomheden at eftervise overholdelse af støjgrænseværdierne. 

 

Tankanlæg 

Virksomheden har i fyrrummet etableret en ny tank med en kapacitet på 3.900 liter 
fyringsolie. Tankattesten af 14. december 2007 er vedlagt virksomhedens ansøgning af 9. 
april 2008. 

Som nævnt i indledning skal der jf. § 3 i olietankbekendtgørelsen6 ved 
nyetablering/ændring af tankanlæg etableret på godkendelsespligtige virksomhedens 
fastsættes relevante vilkår. 

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

Ved tilsynet den 27. november 2007 blev det konstateret at der er i fyrrummet hvor tanken 
er placeret forefindes et gulvafløb. Ved brud på tank eller rørforbindelser er der derfor 
risiko for udledning af fyringsolie til kloak. For sikring mod dette bør der fastsættes vilkår 
om etablering af aftagelig prop i gulvafløbet. 

 
 
 

Per Jürgensen 

                                                
6
 Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 


