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Påbud om monitering af olieforurening på Enstedværket 
 
DONG Energy – Enstedværket påbydes hermed at monitere 
olieforureningen under tank M10 på Enstedværket, Flensborgvej 185, 6200 
Aabenraa i overensstemmelse med forslag A i Rambøll rapport af september 
2011: Ensted Olieterminal, Oliespild fra Tank M10, løsningsforslag. 
 
Der skal udarbejdes en statusrapport i december 2012, hvor der redegøres for 
forureningssituationen og anbefaling til videre tiltag.  
 
Påbuddet gives efter Jordforureningslovens1 § 40.  
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 23. november 2011 påbud om monitering af 
olieforurening på Enstedværket. 
 
Virksomheden har den 5. december 2011 oplyst, at de ikke har 
bemærkninger til varslet.  
 
Baggrund for påbuddet 
I forbindelse med en planlagt tankkontrol i forsommeren 2011 af tanken M 
10 på Enstedværket i Aabenraa blev der påvist gennemtæring af tankbun-
den. Rambøll blev efterfølgende af Enstedværket anmodet om at undersøge, 
om dette har medført en forurening af jord og grundvand på ejendommen 
samt at afgrænse evt. forurening.  
 
Resultatet af forureningsundersøgelsen er afrapporteret i august 2011 og 
viste, at der tre steder under tanken var fri fase af olie på grundvandsspejlet. 
Et afværgeanlæg blev opsat i juli måned 2011 med henblik på fjernelse af fri 
fase olie.  
 
Rambøll har for Enstedværket undersøgt 2 mulige løsningsforslag til hånd-
teringen af forureningen:  
 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, LBK af 4. december 2009 

Miljøstyrelsen  Odense • C.F. Tietgens Boulevard 40 • 5220 Odense SØ 
Tlf. 72 54 40 00 • Fax 33 32 22 28 • CVR 25798376 • EAN (drift)5798000863002 (tilskud)5798000863019 • ode@mst.dk • www.mst.dk 



A) naturlig nedbrydning med monitering  
B) afgravning af forureningen.  

 
Rambøll har i september 2011 efter aftale med DONG fremsendt en rapport 
til belysning af de to løsningsforslag. Det fremgår af rapporten, at omkost-
ningerne ved løsning A vil være ca. 70.000 kr i etableringsomkostninger og 
årlige udgifter på 65.000 kr i moniteringsperioden, mens løsning B vil løbe 
op i en engangsudgift på ca. 3 mill kr.  
 
Enstedværket foreslår selv, at der arbejdes videre efter løsningsforslag A, da 
det vurderes, at omkostningerne ved løsning B ikke står mål med miljø-
gevinsten. Der henvises til rapporten: Ensted Olie terminal, Oliespild fra 
Tank M10, løsningsforslag, september 2011.  
 
Løsningsforslag A omfatter halvårlige moniteringsrunder, hvor der udtages 
vandprøver i 5 boringer, heraf, hvis muligt, i en nedstrømsplaceret boring. 
Der vil blive udarbejdet en status rapport i december 2012, hvor der redegø-
res for forureningssituationen og anbefaling til videre deltag. Moniteringen 
skal dokumentere, at der sker den forventede naturlige nedbrydning samt at 
forureningen ikke breder sig.  
 
Løsningsforslag B omfatter en bortgravning af forureningen i jorden og som 
følge af den nødvendige grundvandssænkning, også en kraftig reduktion i 
grundvandsforureningen. Oprensningen vil teknisk set være kompliceret, da 
forureningen i jorden er delvis beliggende under grundvandsspejlet og sik-
ringen af eksisterende tankkonstruktioners stabilitet vil være vanskelig p.g.a. 
de geologiske/hydrologiske forhold på stedet. 
  
På baggrund af den fremsendte rapport i september 2011 vurderer Miljøsty-
relsen, at løsningsforslag A kan accepteres. Påbuddet svarer derfor til dette 
forslag.  
 
Det kan oplyses, at på baggrund af de fremsendte rapporter har Region 
Syddanmark til Miljøstyrelsen oplyst, at området vil blive kortlagt som foru-
renet.  
 
Tinglysning  
Påbuddet vil i henhold til reglerne i § 46 i Jordforureningsloven blive 
tinglyst på ejendommen på DONG Energy`s regning. 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• Region Syddanmark 
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• Sundhedsstyrelsen 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 18. januar 2012 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres 
klage, at De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 
opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet 
modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet 
påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales 
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, 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 Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøstyrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 
eller ode@mst.dk. 
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Påbuddet vil blive annonceret den 21. december 2011 i Aabenra Ugeavis og 
vil endvidere kunne ses på www.mst.dk. 
  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Heidi Clausen  
7254 4207  
hecla@mst.dk  
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Kopi til: 
 
DONG Energy, Kraftværksvej 55, 7200 Fredericia 
Solveig F. Jørgensen sofjo@dongenergy.dk,  
Aage Faurholt aagfa@dongenergy.dk
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa 
Region Syddanmark, Damhaven 12, 7100 Vejle 
Embedslægerne Syddanmark, Sorsig vej 35, 6760 Ribe 
 

 5 


