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Påbud om udarbejdelse af basistilstandsrapport for Royal Unibrew - 
Faxe Alle 1 4640 Faxe

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelse til Royal Unibrew A/S, har 
Faxe Kommune modtaget en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse, 
udfyldte BAT-tjeklister, samt basistilstandsrapport trin 1-3. Rapporten 
indeholder en vurdering af behovet for basistilstandsrapport.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens1 bilag 1, 
listepunkt 6.4b(ii)b. 

Påbud
Faxe Kommune vurderer, at Royal Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe, er 
omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter 
godkendelsesbekendtgørelsens § 14, idet de farlige stoffer/blandinger af 
stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med 
sin bilag 1-virksomhed, vurderes at kunne medføre risiko for længerevarende 
påvirkning af jord og grundvand på virksomhedens areal.

Derfor påbyder Faxe Kommune Royal Unibrew A/S følgende:

 Royal Unibrew A/S skal udarbejde en basistilstandsrapport med 
oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets 
tilstand, med hensyn til forurening.

 Basistilstandsrapporten skal belyse eventuel forurening fra den 
underjordiske dieselolietank og rørføring, samt eventuel forurening fra 
tankgraven og påfyldningsstedet ved fyringsolietankene.

1 Bekendtgørelse 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed.
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 Basistilstandsrapporten skal opfylde kravene i 
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 7 samt trin 1-8 i EU 
Kommissionens vejledning for basistilstandsrapporter2.

Påbuddet skal være efterkommet senest den 31. december 2020.

Der kan ikke træffes afgørelse om miljøgodkendelse før Faxe Kommune har 
modtaget en basistilstandsrapport, som opfylder kravene i 
godkendelsesbekendtgørelsens bilag 7.

Høring
Varsel af påbuddet har, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 43 stk.1 været i 
høring hos virksomheden fra den 31. juli til den 28. august 2020.Royal 
Unibrew har indsendt en bemærkning omkring formuleringen i påbuddet. 
Dette er rettet i det endelige påbud.

Oplysninger
Faxe Kommune har den 21. juli 2020 modtaget en opdateret rapport til 
vurdering af behovet for basistilstandsrapport, med en liste over de farlige 
stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller 
frigiver i forbindelse med bilag 1 virksomheden.

I rapporten gennemgås de farlige stoffer/ blandinger af stoffer, klassificeres og 
der foretages en vurdering af de fysiske-kemiske egenskaber, samt opbevaring 
og håndtering (trin 1-3). På baggrund af rapporten, er der identificeret 2 
fokusstoffer med tilhørende (kritiske) oplag:

Dieselolietank med underjordisk rørføring
Unibrew har et tankningsanlæg med diesel til interne køretøjer. Den 
underjordiske dieseltank på 4.000 liter og tilhørende rørføring har ingen 
sekundær barriere mod udslip og kan ikke inspiceres visuelt. 

Derfor vurderes den del af dieselolieanlægget, i rapporten, at udgøre en risiko 
for længerevarende jord- og grundvandsforurening.

Tankgrav og påfyldningssted ved fyringsolietankene
Unibrew har to tanke 50.000 liter, der anvendes til oplag af fyringsolie. 
Tankene er tilsluttet kedelanlægget, de anvendes udelukkede til nødsituationer. 
Tankene er placeret i tankgrav sammen med to andre tanke.

Tankgraven er ikke støbt i ét stykke, og hvor de skrå vægge møder bunden af 
tankgraven, synes graven ikke umiddelbart tæt. Der vokser f.eks. ukrudt op 
flere steder langs kanten. Unibrew tømmer lejlighedsvis graven for regnvand, 
hvilket indikerer en rimelig grad af tæthed. Tanksystemet er forsynet med 
alarm i tilfælde af uventet fald i oliestanden.

Påfyldningen af tanken sker fra en påfyldningsstuds ovenfor tankgården på et 
asfaltbelagt areal. Lige ved studsen er der installeret en mindre, sandfyldt kasse 

2 Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, 
C136. http://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf 

http://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf
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til opsamling af små oliespild ved påfyldning og dryp fra studsen. Spild ved 
studsen vil også kunne løbe ned i tankgraven, og hvis der sker et større spild, 
vil det kunne løbe til en nærliggende kloakrist. Denne er tilkoblet offentligt 
kloak (ledes ikke via udligningsbassin). Der sker kun sjældent påfyldning, da 
fyringsolie kun anvendes i nødsituationer, der var således ingen påfyldning af 
tankene i 2019.

Det vurderes i rapporten, at der en risiko for længerevarende jord- og 
grundvandsforurening fra tankgraven og påfyldningen.

Faxe Kommunes vurdering
Faxe Kommune har gennemgået rapporten (trin 1-3) samt listen over de 
farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller 
eller frigiver i forbindelse med bilag 1 virksomheden.

Det er kommunen vurdering, at de 2 fokusstoffer identificeret i rapporten, 
danner grundlag for udarbejdelse af basistilstandsrapport. Fokusstofferne med 
tilhørende oplag, vurderes, at udgøre en risiko for længerevarende jord- og 
grundvandsforurening.

Forurening på ejendommen
Størstedelen af ejendommen er V1-kortlagt. Et lille område nær ved 
tankgraven er V2-kortlagt.

Lovhjemmel
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 43 træffer tilsynsmyndigheden afgørelse 
om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport efter reglerne 
i § 14 i forbindelse med revurdering, jf. miljøbeskyttelseslovens § 41b. 
Afgørelsen meddeles som et påbud.

Offentliggørelse og klage
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Aktindsigt
Faxe Kommune skal i henhold til forvaltningslovens3 bestemmelser gøre jer 
opmærksom på, at I har ret til aktindsigt.

Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at henvende jer til 
mig på telefon nr. 56203043 eller på mail mahvb@faxekommune.dk.  

Med venlig hilsen

Marit Hvam Pedersen
Fagkoordinator Miljø og Drikkevand

3 Forvaltningsloven lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

mailto:mahvb@faxekommune.dk
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Bilag 1 Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Klagefristen udløber den 28. september 2020.

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, eller, hvis sagen 
påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

http://www.naevneneshus.dk/

