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Virksomhedens navn: Scanfedt A/S 

Virksomhedens adresse: Kuwaitvej 6 

8000 Aarhus C 

Virksomhedens art, listebetegnelse: Hovedaktivitet er D201: Oplag af flydende or-
ganiske eller uorganiske kemiske stoffer, pro-
dukter eller mellemprodukter, herunder enzy-
mer, hvor oplaget kan give anledning til væ-
sentlig forurening. 

Det ansøgte er ligeledes omfattet af D201. 

CVR nr.: 27 23 87 34 

P-nummer: 1016464186 

Tlf.nr.: 2830 9170  -  8887 5164 

Matr.nr.: 2148bs, Århus Bygrunde 

Virksomheden ejes og drives af: 
Scanfedt A/S 

Kornmarken 1 

8464 Galten 

Bygninger ejes af: Scanfedt A/S 

Grunden ejes af: Aarhus Havn, Vandvejen 7 

8000 Aarhus C 
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1. Resume 
 
Nærværende afgørelse vedrører Scanfedt A/S, Kuwaitvej 6, 8000 Aarhus C. 
 
Scanfedt har den 1. november 2019 fremsendt digital ansøgning via Byg & Miljø  
til etablering af 2 nye 3.000 m3 tanke til soyaolie, palmeolie, fedtsyrer af rapsfrø 
og palmeolie samt flydende svinefedt. Tankene vil blive placeret i en udbygning af 
en eksisterende tankgård. Udbygningen bevirker en udvidelse af tankgården og 
en forøgelse af den disponible tankgårdsvolumen i tilfælde af, at der sker tanklæ-
kage med behov for opsamling af produkter. Udvidelsen af den disponible tank-
gårdsvolumen svarer til ca. 300 m3. 
 
I vilkår 3.2.10 i virksomhedens hovedgodkendelse er der stilet krav om, at tank-
gården til enhver tid skal være tæt. I anlægsperioden vil dette krav ikke kunne 
overholdes uden at give væsentlige hindringer for virksomhedens drift. Teknik og 
Miljø har derfor ud fra en proportionalitetsbetragtning dispenseret for vilkår 
3.2.10 i anlægsperioden. Begrundelsen er bl.a., at selv større udslip ikke vil give 
væsentlig skade på det omgívende miljø. 
 
Virksomhedens drift er omfattet af listepunkt D201 i godkendelsesbekendtgørel-
sen. Der er ikke standardvilkår til dette listepunkt.  
 
Tillægsgodkendelsen fastsætter ikke grænser for, hvor meget virksomheden må 
støje, lugte og udsende af støv til luften, da dette allerede er omfattet af hoved-
godkendelsens vilkår. Det samme gælder krav til inspektion og vedligehold mv.  
 
Scanfedt A/S har et moderne tankanlæg, og der gennemføres grundig inspektion 
af tankene, og virksomheden lever op til de BAT-krav, der kan forventes af bran-
chen. Der er ikke udarbejdet BAT-konklusion for branchen. 
 
Det vurderes samlet, at virksomheden ved sin art, størrelse og placering vil kunne 
drives uden væsentlige gener for omgivelserne, når driften sker i overensstem-
melse med de vilkår, der er fastsat i denne miljøgodkendelse og i hovedgodken-
delsen. 
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2. Miljøgodkendelse  
 
På grundlag af oplysningerne i virksomhedens ansøgning meddeles hermed god-
kendelse til etablering og drift af 2 stk. 3.000 m3 tanke samt udvidelse af tank-
gården. 
 
Udvidelsen af lageret gives i henhold til miljøbeskyttelsesloven kapitel 5, § 33 og 
omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.  
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse og gives 
under forudsætning af, at såvel nedenstående vilkår som førnævnte godkendelse 
overholdes. 
 
Hvis indretning eller drift ønskes ændret i forhold til det godkendte, skal dette i 
god tid forinden meddeles godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Godkendelses-
myndigheden tager stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 
 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler om, 
at miljøgodkendelser skal revurderes regelmæssigt. Revurderingen vil ske på det 
tidspunkt, hvor virksomhedens hovedgodkendelse/øvrige godkendelser skal re-
vurderes. 
 
Risikoforhold 
Virksomheden er ikke omfattet af § 4/§ 5 i risikobekendtgørelsen. 
 
Tilsynsmyndighed 
Aarhus Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
Tilsynet udføres af Teknik og Miljø, Virksomheder. 
 
Øvrige miljøgodkendelser 
Hovedgodkendelse af 7. december 2009. 
Tillægsgodkendelse af 21. juni 2011 
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3. Vilkår for miljøgodkendelsen 
 

3.1. Generelt 
 

3.1.1. Denne afgørelse giver dispensation fra hovedgodkendelsens vilkår 3.2.10 om, at 
tankgården til enhver tid skal være tæt, når der er produkt i tankene. Dispensati-
onen gælder kun i anlægsperioden indtil afslutning af udvidelsen af tankgården. 
Det er oplyst, at anlægsperioden varer ca. 4 måneder. 

 

3.1.2. Alle relevante vilkår gældende for hovedgodkendelsen af 7. december 2009 er til-
lige gældende for etablering og drift af det ansøgte i nærværende tillægsgodken-
delse. Det gælder fx krav til inspektion og indretning af alarmer for overfyldning 
og lækager.  

 

3.2. Etablering af anlæg m.m. 
 
Besked før et anlægsarbejde 

3.2.1. Virksomheden skal give tilsynsmyndigheden besked om den dato, hvor et anlægs-
arbejde påbegyndes for udvidelse af råvareoplaget. Besked skal gives, før arbej-
det går i gang.  

 
Inden anlægsarbejdet igangsættes, skal virksomheden fremsende kopi af bygge-
tilladelse samt kopi af tilladelser efter beredskabsloven til Teknik og Miljø. 
 
Besked før anlæg tages i brug 

3.2.2. Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for, hvornår anlægsarbejdet 
jf. vilkår 3.2.1 er færdigt, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbe-
grænsende foranstaltninger, før anlægget tages i brug.  

 

3.3. Indretning og drift 
 

3.3.1. Den udbyggede tankgårdsmur skal have en højde på minimum 1,5 m og have en 
dimensionering og styrke, der mindst svarer til den eksisterende tankgårdsmur.  
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3.4. Driftsforstyrrelser og uheld 
 
Slukningsvand  

3.4.1. I tilfælde af brand skal relevante afløbsventiler lukkes med henblik på opsamling 
af slukningsvand på virksomheden. Brandvæsenets anvisninger skal følges. Sluk-
ningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger.  
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4. Vurderinger 
 

4.1. Miljøteknisk vurdering 
 
Scanfedt A/S har den 1. november 2019 via Byg & Miljø ansøgt om tilladelse til at 
etablere 2 nye tanke på hver 3.000 m3 på Kuwaitvej 6. Tankene skal anvendes til 
oplag af flydende organiske produkter til brug for bl.a. foderproduktion. Tankene 
placeret i en udbygning på en eksisterende tankgård (se skitse nedenfor). 
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4.1.1. Placering/fysisk planlægning 

Virksomheden ligger i rammeområde 05.02.04, som i kommuneplanen er udlagt 
som erhvervsområde til havneformål i virksomhedsklasse 4-6. Virksomhedens ak-
tiviteter tilhører virksomhedsklasse 5. Fabrikken grænser overalt op til havnerela-
terede virksomheder.  
 
Nærmeste forureningsfølsomme område er Dokk1/Midtbyen i en afstand af 600-
800 m. Nærmeste boligområder er beliggende vest for Strandvejen i en afstand af 
ca. 1.000 m. Der er ingen drikkevandsinteresser i området. 
 
Største tank i den aktuelle tankgård er 10.000 m3, men den disponible kapacitet i 
tilfælde af en tanklækage er kun ca. 2.700 m3. Dette er accepteret i hovedgod-
kendelsen af 2009 og begrundet i, at produkterne relativt hurtigt vil størkne i til-
fælde af tanklækager. Med udbygningen af tankgården øges den disponible kapa-
citet til ca. 3.000 m3. 
 
Det ansøgte kræver byggetilladelse, og der vil blive indsendt byggeansøgning. 
Virksomheden har oplyst, at der vil blive ansøgt om de relevante tilladelser i hen-
hold til beredskabsloven. 
 

4.1.2. Miljøvurderingsloven 

Samtidigt med ansøgning om miljøgodkendelse er der fremsendt skema for VVM-
screening med ophæng i punkt 13a i bilag 2 i bekendtgørelse om miljøvurdering 
af planer mv. Hverken den ansøgte udvidelse eller virksomhedens aktiviteter er 
imidlertid omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 eller 2. Det betyder, at der 
ikke skal gennemføres en VVM-screening. Hvis virksomhedens samlede oplag på 
et tidspunkt skulle overskride 200.000 tons, vil virksomheden blive omfattet af lo-
vens bilag 1, punkt 22 og der udløses automatisk VVM-pligt. 
 

4.1.3. Forurening 

Der er ikke væsentlige emissioner fra det udvidede lager. Risikoen er, hvis der 
sker en større tanklækage i perioden for anlægsarbejdet, hvor tankgårdsmuren 
ikke er tæt. Lageret udvides med typer af stoffer, som allerede oplagres på virk-
somheden. Ingen af disse stoffer har grundvandsskadelig karakter eller kan give 
væsentlig skade på det omgivende miljø. For stofferne gælder, at de størkner ved 
stuetemperatur, hvorfor spredningen på eller udenfor virksomheden vil være be-
grænset. I projektet er der indarbejdet sikkerhedsforanstaltninger i form af en 
tankgård samt elektronisk alarm for overfyldning af tankene. 
 
Støj: Der er ingen støj i forbindelse med driften af den ansøgte udvidelse. Der vil 
være lokal støj i forbindelse med anlægsperioden. Dette vurderes uvæsentligt 
området taget i betragtning. 
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Lugt: Der vil ikke være væsentlig lugt fra oplaget i virksomhedens omgivelser, 
men nogle stoffer kan lugtes lokalt fra fortrængningsluft i forbindelse med påfyld-
ning. 
 
Støv: Der er ingen støv i forbindelse med driften. Der kan være lokale støvgener i 
forbindelse med anlægsperioden. Dette vurderes uvæsentligt området taget i be-
tragtning. 
 
Spildevand: Der afledes ikke processpildevand fra oplaget.  
 

4.1.4. Affald 

Ikke relevant. 
 

4.1.5. Trafik 

Trafikbelastningen ifm. etablering og drift af de nye tanke er minimal.  
 

4.1.6. Tidsbegrænsning 

Godkendelsen er ikke tidsbegrænset. Det er oplyst, at anlægsarbejdet starter i 
uge 6 i 2020 og varer omkring 4 måneder. 
 

4.1.7. Begrundelse for fastsættelse af vilkår 

Der er ikke standartviolkår for branchen, og der er ikke sat særlige vilkår for drif-
ten af oplaget, da dette vurderes uproblematisk. 
 
Vilkår 3.1.1 omfatter en dispensation til at måtte gennemføre anlægsperioden, 
selv om vilkår 3.2.10 i hovedgodkendelsen ikke vil være opfyldt. Det drejer sig 
om, at tankgården skal være tæt, men dette vil ikke være tilfældet i anlægsperio-
den, hvor tankgården udbygges samtidigt med, at der er drift på det oprindelige 
oplag. Anlægsperioden udgør derfor en vis risiko, hvis der samtidigt skulle ske en 
større tanklækage fra eksisterende tanke. Teknik og Miljø har accepteret denne 
risiko, dels fordi tankene indeholder produkter, der typisk vil størkne ved stue-
temperatur, dels da en nedlukning i anlægsperioden ville medføre uproportionale 
store omkostninger for virksomheden. 
 
Vilkår 3.2.1 er tilføjet en passus om, at Teknik og Miljø skal se dokumentation for, 
at andre relevante myndigheder er hørt. Dette følger af et internt krav i Aarhus 
Kommune, når godkendelsespligtige virksomheder etablerer brandbare oplag. 
 
Vilkår 3.4.1 er nyt og medtages som standart, når det etableres brandbare oplag i 
tankgårde. 
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4.1.8. Natura 2000 områder og bilag IV-arter 

 
Virksomheden ligger i ca. 4,4 km afstand fra nærmeste Natura 2000 område 
(Brabrand Sø med omgivelser) og ca. 3 km fra nærmeste lokalitet med bilag IV-
arter (Stor Vandsalamander). Natura 2000 områder er særlige bevaringsværdige 
naturområder, og bilag IV-arter er sjældne dyr og planter, hvis levesteder skal 
beskyttes i henhold til bilag IV i Habitatdirektivet fra 1992 med senere ændringer 
(Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). 
 
Med udgangspunkt i virksomhedens luft- og støjemission og værste mulige 
uheldsscenarie vurderes det ikke at kunne medføre påvirkning af Natura 2000 
områder eller kendte habitater for bilag IV-arter. Det er således Teknik og Miljøs 
vurdering, at det konkrete projekt ikke kræver udarbejdelse af en egentlig konse-
kvensvurdering for bilag IV-arter eller NATURA 2000 områderne. 
 

4.1.9. Bedste tilgængelige teknik 

Tankene der opstilles er helt nye og lever sammen med kravene til inspektion og 
alarmering op til bedste standart, der kan sættes for branchen. 
 

4.1.10. Trafik 

Det ansøgte vil ikke bevirke væsentlig øget trafik. Trafik til og fra virksomheden 
foregår via Marselis Boulevard, havnegaten og Oliehavnsvej. 
 

4.2. Hovedhensyn ved meddelelse af godkendelsen 
 
Aarhus Kommune vurderer, at virksomheden under hensyn til den teknologiske 
udvikling kan indrettes og drives på en sådan måde, at 
 
• energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, 
• mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer 

med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet, 
• produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt, 
• affaldsfrembringelse undgås, og hvor dette ikke kan lade sig gøre, at mu-

lighederne for genanvendelse og recirkulation er udnyttet, 
• der i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgæn-

gelige renseteknik, og  
• der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge 

uheld og begrænse konsekvenserne heraf. 
 
Aarhus Kommune vurderer endvidere, at virksomheden kan drives på stedet i 
overensstemmelse med planlægningen for området, at Miljøstyrelsens vejledende 
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grænseværdier for luftemission og støj - der er anvendt som vilkår i godkendelsen 
- vil kunne overholdes, samt at til- og frakørsel til virksomheden vil kunne ske 
uden væsentlige trafikale gener i havneområdet. 
 

4.3. Udtalelse fra andre  
Udkastet til miljøgodkendelsen har været til kommentering hos ATR Fabrik Aar-
hus. Virksomheden havde ingen kommentarer til udkastet. 
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5. Klagevejledning 
 

5.1. Klage over afgørelsen 
 
Klage over afgørelse om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af: 
• Ansøger 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker un-
derretning om afgørelsen. 

 
 
Hvordan klager man 
En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven skal indgives gennem Klage-
portalen til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand, som videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefri-
sten er anført på side 2. 
 
Du logger på Klageportalen via https://kpo.naevneneshus.dk , borger.dk eller 
virk.dk, typisk ved hjælp af NEM-ID. Når du er inde i Klageportalen skal du vælge 
hvilket nævn, som skal behandle klagen. Her skal du vælge: Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. 
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Teknik og Miljø i Klageportalen. 
Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af vejledningen 
på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du betaler gebyret med beta-
lingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i 
klagen.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du øn-
sker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, bedes du sende en begrundet an-
modning til Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 
Brabrand, e-mail: virksomheder@mtm.aarhus.dk.  
Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  
 

https://kpo.naevneneshus.dk/
https://borger.dk/
https://virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:virksomheder@mtm.aarhus.dk
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Du kan få yderligere vejledning og læse mere om klage- og gebyrordningen på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:  
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vej-
ledning/ 
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler 
en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at 
de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog ingen be-
grænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 

5.2. Søgsmål 
 
En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
 
Søgsmålsfristen er anført på side 2. 

 
 

5.3. Offentlighed  
 
Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside. Annonceringsdato 
er anført på side 2. 
 
Følgende er samtidig underrettet om godkendelsen: 
 

Navn E-mail adresse 
Aarhus Havn port@portofaarhus.dk 

Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk; trnord@stps.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet, kommunerepræsentant aarhus@friluftsraadet.dk  
Byggeri byggesag@mtm.aarhus.dk 

Aarhus Vand A/S aarhusvand@aarhusvand.dk 

 
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/
mailto:port@portofaarhus.dk
mailto:sst@sst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:aarhus@friluftsraadet.dk/
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
mailto:aarhusvand@aarhusvand.dk
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6. Bilag 
6.1. Liste over sagens akter 

Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø. 
 

6.2. Ansøgning om miljøgodkendelse 
Kan rekvireres ved henvendelse til Teknik og Miljø. 
 

6.3. Lovgrundlag mm. 
 
Lov om miljøbeskyttelse:  

• Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1218 af 2019 af lov om 
miljøbeskyttelse.  
 

Godkendelsesbekendtgørelsen:  
• Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1317 af 20. november 

2018 om godkendelse af listevirksomhed. 
 

Lov om miljøvurdering 
• Bekendtgørelse af lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
 

Støjvejledningen: 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomhe-

der. 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra 

virksomheder. 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1996 om supplement til vejledning om 

ekstern støj fra virksomheder. 
 
Luftvejledningen: 

• Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra 
virksomheder. 

 
Lugtvejledningen: 

• Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra 
virksomheder. 

 
Affaldsbekendtgørelsen: 

• Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 8. marts 2019. 
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