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Accept af sikkerhedsniveau Brenntag Nordic Høsten - Etablering af
gastank
Brenntag Nordic A/S Høsten er omfattet af risikobekendtgørelsens1.
Virksomheden er i gang med en 5 års revision af sikkerhedsrapporten, og er i
den forbindelse overgået til kolonne 3.
Brenntag Nordic A/S, Høsten er beliggende Teglværksvej 47-49, 4690 Haslev,
matr. nr. 6b og 12e Høsten By, Sdr. Dalby.
Virksomheden ønsker at opstille en tank til propangas, som afløsning for den
eksisterende fyringsolietank. Virksomheden har i henhold til bekendtgørelsens
§ 8 indsendt oplysninger om projektet, samt udarbejdet en risikovurdering jf.
virksomhedens procedure R 31 og EP 56. Det seneste materiale er indsendt
den 30. august 2019.
I forbindelse med accept af sikkerhedsniveauet for gastanken, har følgende
myndigheder truffet afgørelse: Arbejdstilsynet, Midt- og Sydsjællands Brand &
Redning og Faxe kommunes afdeling for Natur & Miljø. Sydsjælland og
Lolland-Falsters politi har desuden deltaget i arbejdet med, at vurdere
sikkerhedsdokumentationen.
Afgørelse
Faxe Kommune, Natur & Miljø vurderer, at den fremsendte materiale på
tilfredsstillende måde, redegør for hvilke risici, der er for større uheld, og at
det beskrevne system til at forebygge større uheld er tilstrækkeligt.

1

Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med
farlige stoffer.
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Faxe Kommune meddeler i henhold til risikobekendtgørelsens § 13 stk. 5 og
miljøbeskyttelseslovens2 § 33, stk. 1, accept af sikkerhedsniveauet for
gastanken, for så vidt angår de miljømæssige forhold på virksomheden.
Brenntag Nordic A/S har miljøgodkendelser for virksomheden aktiviteter af
21. februar 1991,17. juni 1994, 15. februar 2002, 23. juni 2005 og 1. marts
2016. Den nye gastank er omfattet af vilkårene i de 5 godkendelser samt vilkår
i risikoaccepten af 10. oktober 2009. Accepten af sikkerhedsniveauet for den
nye gastank, har ikke givet anledning til yderligere vilkår.
Ifølge risikobekendtgørelsen § 8 stk. 2, skal virksomheden ved væsentlige
ændringer, fremsende en intern beredskabsplan. I forbindelse med
risikoinspektionen den 20. september 2018 aftalte vi, at den interne
beredskabsplan, skal være ajourført i forhold til gastanken, når anlægget står
klar.
Høring
Udkastet til accept har været i høring hos virksomheden. Der er ikke
indkommet nogen bemærkninger.
Annoncering
Afgørelsen er offentliggjort på kommunes hjemmeside og DMA-portalen den
1. oktober 2019.
Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev eller andre
miljømæssige forhold, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefon nr.
56 20 30 43 eller på mail mahvb@faxekommune.dk.
Med venlig hilsen
Marit Hvam Pedersen
Fagkoordinator Miljø og Drikkevand
En kopi af afgørelsen sendes til:
Næstved Brand & Redning, svani@msbr.dk
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, pju001@politi.dk
Arbejdstilsynet, mal@at.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
Friluftsrådet, lokal Faxe, oestsjaelland@friluftsraadet.dk
Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland, seost@sst.dk
Dansk Ornitologisk Forening, faxe@dof.dk og natur@dof.dk

2

Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse.
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Klagevejledning
Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 29. oktober 2019.
De klageberettigede er:






Ansøger.
Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
Sundhedsstyrelsen.
Landsdækkende organisationer og foreninger.
Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de
ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på
forsiden af www.naevneneshus.dk/. Klageportalen ligger også på
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem
Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du
klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for
virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis
du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.
Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Gebyret betales tilbage, hvis
1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende
klageberettigelse eller fordi
klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.
Søgsmål
Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i
henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at
afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 1. april 2019, eller, hvis sagen
påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.
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