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Tillægsmiljøgodkendelse af øget maksimal oplag af 
gødningsprodukter, Dan Gødning, Møllebugtvej 7, 9 og 11, 7000 
Fredericia 
 
  
Virksomhedens navn:  Dan Gødning A/S 
Virksomhedens hovedadresse:  Møllebugtvej 9 
Miljøgodkendelsen gælder for:  Møllebugtvej 7, 9 og 11, 7000                 

Fredericia 
Virksomhedens telefon:  76201480 
Matr. nr.:                                  391oa og 391 oø,  
  Fredericia   Stadsjorder 
 
CVR-nr.:   13495173 
P-nr.:   1000574684 
 
Listebetegnelse:
 
  
D 201, Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller 
uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder 
enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. 
Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter 
eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning 
til væsentlig forurening, bortset fra flydende kvælstofholdige 
gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på 
mere end 500 tons. 
  
1. Sammendrag 
DanGødning A/S har den 5. oktober 2022 søgt om miljøgodkendelse til at 
øge tankoplaget på Møllebugtvej 7, 9 og 11, 7000 Fredericia.  
 
Der søges om tilladelse til at øge oplaget af gødningsprodukter fra 65.000 
tons til 79.000 tons i eksisterende tanklæg, således at den fulde kapacitet 
kan anvendes. Produktionskapaciteten er uændret, og der laves ingen 
yderligere ændringer. 
 
Der meddeles tillæg til miljøgodkendelse af 17. april 2020. 
 
2. Afgørelse og vilkår 

DAN GØDNING A/S 
Møllebugtvej 9 
7000 Fredericia 
 
Att: Kenneth Frederiksen, kf@dangodning.dk 

Afsender:  
Natur og Miljø 
Gothersgade 20, 7000 Fredericia 
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Fredericia Kommune meddeler miljøgodkendelse til tankoplag af gødningsprodukter op til 79.000 tons på 
Møllebugtvej 7, 9 og 11, 7000 Fredericia. 
 
Fredericia Kommune vurderer, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for 
omgivelserne, når vilkårene i miljøgodkendelse af 17. april 2020 samt følgende vilkår overholdes.  
 
Vilkår  
 
Vilkår 1 i miljøgodkendelse af 17. april 2020 
 
” Virksomheden må producere op til 100.000 tons flydende gødning om året og have et samlet oplag af 
råvarer og færdigvarer på maksimum 65.000 tons” 
 
erstattes af følgende vilkår: 
 

1. Virksomheden må producere op til 100.000 tons flydende gødning om året og have et samlet 
tankoplag af råvarer og færdigvarer på maksimum 79.000 tons. 

 
 
2.1 Begrundelse for vilkårene 
Fredericia Kommunes miljømæssige vurderinger af ændringerne i virksomhedens indretning og drift, som 
følge af forøgelsen af det samlede oplag, og begrundelser for det stillede vilkår, fremgår af den miljøtekniske 
redegørelse i afsnit 5. 
 
 
2.2 Gyldighed 
Tillægget til miljøgodkendelse af 17. april 2020 vil være gyldig straks efter modtagelsen.  
 
I skal dog være opmærksomme på, at godkendelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljø- 
og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en klage har opsættende virkning, hvilket betyder, at I ikke må 
udnytte godkendelsen.  
 
Hvis der klages, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæve eller ændre godkendelsen. Hvis I indretter jer i 
overensstemmelse med vilkårene i godkendelsen, inden klagefristen udløber, vil dette derfor være for jeres 
egen regning og risiko. 
 
Miljøgodkendelsen er omfattet af en 8 års retsbeskyttelse.  I særlige tilfælde kan godkendelsens vilkår tages 
op til revurdering før retsbeskyttelsens udløb.  
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest to år efter den er meddelt. 
 
 
3. Offentliggørelse og klagevejledning 
Afgørelsen offentliggøres på DMA portalen (Digital Miljø Administration, dma.mst.dk) den 15. november 
2022.   
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Klagefristen udløber den 13. december 2022.  
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen 
med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredericia Kommune via Klageportalen. Når du 
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klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og 
offentlige myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredericia Kommune. Hvis kommunen fastholder 
afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om 
videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du 
forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge 
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredericia Kommune. Kommunen videresender 
herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at 
blive fritaget på www.naevneneshus.dk. 
 
Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder efter, at 
denne afgørelse er modtaget eller bekendtgjort. 
 
4. Generelt 
4.1 Aktindsigt  
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som 
tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Aktindsigten sker med de begrænsninger, der 
fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
 
 
4.2 Lovgrundlag 
Vilkårene i miljøgodkendelsen gives efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
At Dan Gødning A/S er en miljøgodkendelsespligtig virksomhed, og er omfattet af listepunkt D201 fremgår af 
§ 3 stk. 2 og stk. 3 samt bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
At der skal fastsættes en frist for udnyttelse af godkendelsen fremgår af § 32 i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Retten til at få aktindsigt fremgår af § 54 i godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
At der er 8 års retsbeskyttelse på vilkårene i miljøgodkendelsen fremgår af § 41 i miljøbeskyttelsesloven. 
 
At virksomheden skal meddele påbegyndelse af driften fremgår af §39 i godkendelsesbekendtgørelsen.  
 
Reglerne for opstartstilsyn fremgår af §8 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.  
 
Reglerne for klage og søgsmål fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.  
 
DanGødning A/S er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen. Det medfører, at virksomheden skal betale 
brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og godkendelse. I 2022 udgør brugerbetalingen 
440,78 kr. pr. time.  
 
Henvisninger til det anvendte lovgrundlag: 

- Miljøbeskyttelsesloven – lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022. 
- Godkendelsesbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 208 af 15. november 2021. 
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019. 
- Miljøvurderingsloven – lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
- Brugerbetalingsbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021. 
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- Habitatbekendtgørelsen – bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021. 
- Støjvejledningen – Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af 1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
- Luftvejledningen – Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 2001 
- ”Håndbog om Miljø og Planlægning” – Miljøministeriet, november 2004. 

 
 
4.3 Vurdering af virkning på miljøet (VVM) 
Virksomheden er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, hvilket betyder, at der skal foretages en 
screening af, om det ansøgte har en væsentlig virkning på miljøet. 
 
Fredericia Kommune traf den 15. november 2022 afgørelse om, at den øgede oplagsmængde ikke medfører 
pligt til udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. 
 
Ved den gennemførte screening er der lagt vægt på, at miljøpåvirkningens omfang er af en sådan karakter 
og/eller grad, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet, og at projektet ikke bryder med 
den planmæssige anvendelse af området. 
 
 
4.4 Habitatbekendtgørelsen 
De ansøgte aktiviteter er vurderet ikke i betydelig grad at ville yde skadelig virkning på habitatområder eller 
fuglebeskyttelsesområder samt arter beskyttet efter habitatbekendtgørelsens bilag IV.  
 
 
 
 
4.5 Øvrige gældende godkendelser og påbud 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: Miljøgodkendelse af 17 april 2020. 
 
 
 
  



Natur og Miljø 

 

Natur og Miljø  |  Fredericia Kommune Side 5 af 8 

5. Miljøteknisk redegørelse 
 
5.1 Ansøger og ejerforhold 
DanGødning A/S, Møllebugtvej 9, 7000 Fredericia har den 5. oktober 2022 søgt om miljøgodkendelse til at 
øge oplaget af gødningsprodukter fra 65.000 tons til 79.000 tons i eksisterende tanklæg, beliggende 
Møllebugtvej 7, 9 og 11, matr. nr. 391oa og 391 oø. CVR- nr 13495173, P-nr. 1000574684. 
 
Ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende, ejes af Fredericia Havn A/S, Vendersgade 74, 7000 
Fredericia.  
 
5.2 Sagsakter 

 Ansøgning af 05-10-2022 
 Supplerende oplysninger af 26. oktober 2022 
 Supplerende oplysninger af 2. november 2022 

 
 
5.3 Partshøring  
Et udkast til afgørelse har været i partshøring hos DanGødning A/S og grundejer, Fredericia Havn A/S den 
14. november 2022. Begge parter har oplyst, at de ikke har bemærkninger til udkastet.  
 
5.4 Beliggenhed 
Tankanlægget er placerer på Møllebugtvej 7, 9 og 11, matr. nr. 391oa og 391 oø. 
.  
5.4.1 Planmæssige forhold  
Arealerne på Møllebugtvej 7, 9 og 11 er omfattet af Lokalplan nr. 68 Oliehavn, Vesthavn og Værftshavn og 
er beliggende i lokalplanens delområde 10. E. 1. Området er i gældende lokalplan udlagt som erhvervs- og 
havneområde. Ifølge anvendelsesbestemmelserne må området anvendes til bl.a. lager- og 
industrivirksomhed og disse aktiviteter skal have en naturlig tilknytning til haven, hvilket er i 
overensstemmelse med den ansøgte aktivitet. 
 
Arealet er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til erhvervsområde, Havnen, område B.E3.  
 
Det øgede oplag sker i det eksisterende anlæg, og der er ikke sket ændringer i gældende lokalplan eller 
gældende kommuneplan siden revurderingen af DanGødnings miljøgodkendelse i 2020. Det vurderes derfor, 
at det øgede maksimale oplag kan ske inden for rammerne af gældende lokal- og kommuneplaner. 
 
 
5.4.2 Overfladevand 
Den øgede maksimale oplagsmængde medfører ikke afstrømning af overfladevand. 
 
5.4.3 Drikkevands- og råstofinteresser 
Der er ingen drikkevandsinteresser i området, og det er ikke indvindingsområde for vandværker. 
Det er Fredericia Kommunes vurdering, at risikoen for spild til jord og grundvand pga. af de øgede 
oplagsmængder vil være minimal, hvis vilkårene i miljøgodkendelsen overholdes. 

 
Der er ingen råstofinteresser i området. 
 
 
5.4.4 Jordforurening 
Hele grunden på Møllebugtvej 7 er kortlagt på vidensniveau 2 (V2) efter Jordforureningsloven. Undersøgelsen 
viser, at der findes olieforurening på grunden, der stammer fra tidligere oplag i perioden 1975-1997. 
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Møllebugtvej 9 er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) (potentielt forurenet). Regionen har desuden kortlagt 2 
afgrænsede arealer på hhv. 200 m2 og 1.600 m2 på vidensniveau 2 (V2). Resultaterne af undersøgelsen viser 
en forekomst af en række kulbrinter, som Regionen vurderer stammer fra BP Chemicals aktiviteter tilbage i 
1980´erne. 
 
Møllebugtvej 11 er kortlagt på vidensniveau 1. 
 
Alle tre ejendomme er desuden kortlagt på vidensniveau 2 (V2) som følge af et udslip af flydende gødning i 
forbindelse med et tankkollaps på Møllebugtvej 7 den 3.2.2016. Udslippet har givet anledning til forurening 
med kvælstof i grundvandet og der pågår pt. oprensning af forureningen ved oppumpning af forurenet 
grundvand. 
 
5.4.5 Beliggenhed i forhold til habitatbekendtgørelsen 
Nærmeste beskyttede naturtyper er 2 søer beliggende NØ for i en afstand på hhv. 500 og 600 meter, en sø 
beliggende ca. 600 meter SV for projektet samt Erritsø Bæk, der ligger i afstand på ca. 700 meter SV for 
projektet. 
 
Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose skov, som ligger på Fyn i en afstand af ca. 4 km fra 
projektområdet. Lillebælt, som er nærmeste Ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og også EF-
habitatområde, ligger ca.  8 km fra projektområdet. Når afstanden tages i betragtning sammenholdt med at 
aktiviteten ligger i et erhvervshavneområde, vurderes det ansøgte ikke at have en negativ indflydelse på de 
arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget for beskyttede Natura 2000-områder samt beskyttede 
naturtyper. 
 
Vurdering af mulig forekomst af sjældne dyr og planter 
Ifølge habitatbekendtgørelsens1 § 11 må der ikke iværksættes aktiviteter, som kan skade de dyre- og 
plantearter, som der står på habitatdirektivets bilag IV (de såkaldte bilag IV-arter). 
 
De relevante arter i området er: Sydflagermus, vandflagermus, markfirben og stor vandsalamander. 
Der er ikke direkte kendskab til nogle af disse arter på arealet. Det kan dog ikke udelukkes, at der findes bilag 
IV-arter i området. Ingen af arterne har dog deres naturlige levested på arealer, som det ansøgte – dvs. 
befæstede arealer med havneaktiviter. Samtidig er de tale om anvendelse af eksisterende anlæg. 
 
Det vurderes derfor, at projekterne, ikke vil indskrænke eller forringe egnede levesteder for vilde arter af planter 
eller dyr, herunder bilag IV-arter i området.  
 
5.4.6 Samlet vurdering af beliggenhed 
Med baggrund i ovenstående kan det konkluderes, at virksomhedens beliggenhed er i overensstemmelse 
med de gældende planforhold, og Fredericia Kommune vurderer, at den pågældende placering af 
virksomhedens aktiviteter ikke giver anledning til at der skal træffes særlige foranstaltninger i forhold til 
beskyttelse af drikkevands- og råstofinteresser, jordforureningsforhold eller i forhold til beskyttelse af 
områder og arter omfattet af habitatbekendtgørelsen 
 
5.5 Beskrivelse af projektet og Fredericia Kommunes vurdering 
 
5.5.1 Beskrivelse af projektet 
I forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen i 2020 var der ikke behov for at søge om ændringer i 
tilladte maksimale oplagsmængder. Den faktiske tankkapacitet var derfor ikke fuldt udnyttet. 
 

 
1 Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse 
arter 
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DanGødning A/S oplyser, at virksomheden i dag har behov at udnytte den fulde kapacitet i tankanlægget, 
hvilket betyder, at det øgede maksimale oplag vil stige fra 65.000 tons til 79.000. Der er tale om de samme 
type produkter som tidligere. En tankoversigt fremgår af bilag 1. 
 
På grund af forsyningskrisen produceres der ikke længere flydende gødning i Europa.  DanGødning A/S 
modtager derfor i øjeblikket udelukkende gødning fra oversøiske producenter, der kommer med en større 
skibslast end, hvad Dan Gødning A/S tidligere har modtaget i Fredericia. Derudover vil der  i perioder være 
behov for at have et øget oplag, for at kunne købe til de gunstigste markedspriser. Det betyder, at den 
samlede mængde, der lastes på årsbasis, er den samme, men oplaget vil i perioder være større end 
tidligere. Den øgede maksimale oplagsmængde  har ingen indvirkning på  udleveringen fra Fredericia, 
hverken hvad angår mængder eller antallet af transaktioner. 
 
5.5.2 Vurdering 
Den største miljøpåvirkning ved en øget oplagsmængde i det eksisterende tankanlæg vil være støj fra 
indskibning og videredistribution af produktet samt diffuse luftemissioner i form af fortrængningsluft og 
”ånding” fra tankene. 
 
Da der er tale om den samme årsmængder, som gennemløber anlægget på Møllebugtvej 7, 9 og 11 i det 
eksisterende tankanlæg, samt at der ikke sker ændringer i forhold til udleveringen i Fredericia, er det 
Fredericia Kommunes vurdering, at den øgede maksimale oplagsmængde ikke vil medføre en betydelig 
påvirkning af støj- eller luftemissioner fra anlægget. Der vil derfor udelukkende være behov for ændring af 
vilkår 1 i miljøgodkendelse af 17. april 2020, der bl.a. regulerer oplagsmængden. Det vurderes, at den 
ansøgte forøgelse af den maksimale oplagsmængde kan ske inden for rammerne af de øvrige vilkår i 
miljøgodkendelse af 17. april 2020. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Dorte Lindbjerg  
 

Bilag: 
Bilag 1: Tankoplag 
 
 
Kopi til: 

 DanGødning A/S, Dorte Augustinus Vinther, da@agrosupply.dk 
 Fredericia Havn A/S, Vendersgade 74, 7000 Frederica, att. Søren Møller Petersen, smp@adp-as.dk 
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk; 

dnfredericia-sager@dn.dk   
 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, e-mail: fr@friluftsraadet.dk; 

astrid.e.jorge@gmail.com    
 Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding, e-mail: 

trsyd@stps.dk  
 Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk 

og sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk.  
  

mailto:dn@dn.dk
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Bilag 1: Tankoplag 
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