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Påbud om supplerende undersøgelser samt redegørelse om mu-
lighed for afhjælpning eller forebyggelse af følger fra olieforure-
ning.

Foreningen Danske Olieberedskabslagre påbydes herved at gennemføre 
supplerende undersøgelser for afgrænsning af forureningen af grundvandet, 
samt at udfærdige en redegørelse, der skal klarlægge mulige foranstaltnin-
ger til afhjælpning eller forebyggelse af følger fra olieforurening FDO-2010-
031.

Redegørelsen skal sendes til Miljøstyrelsen senest den 1. december 2012.

Påbud gives efter jordforureningslovens § 40, stk. 12.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud
Miljøstyrelsen varslede den 3. september 2012 påbud om gennemførelse af 
supplerende undersøgelse for afgrænsning af forureningen af grundvandet, 
samt udfærdigelse af en redegørelse, der skal klarlægge mulige foranstalt-
ninger til afhjælpning eller forebyggelse af følger fra olieforurening FDO-
2010-03.

Frist for kommentering af det varslede påbud var den 17. september 2012. 
Vi har inden denne frist ikke modtaget bemærkninger fra Foreningen Dan-
ske Olieberedskabslagre. 

Baggrund for påbud
På foranledning af Shell er der primo 2011 foretaget en miljøteknisk under-
søgelse ved et observeret overfladespild, der stammer fra en ventil. Det un-
dersøgte område er beliggende i det sydvestlige område af FDO tankområ-
det.

Ved undersøgelsen er der påvist en lokal kraftig forurening ved kilden i et 
område, som vurderes at være ca. 5 x 12 m og beliggende fra terræn til 0,5 
meter under terræn. Desuden er der konstateret dybereliggende forurening 
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over et større område indtil kontakt med det sekundære grundvand på loka-
liteten, dvs. til min. 6,0 meter under terræn.

Prøver af det sekundære grundvand udtaget i kildeområdet viser dog en 
relativt beskeden væsentlig nedsivning af gasolie hertil.

Fra kildeområdet er der i den umættede zone sket en spredning i primært 
sydlig retning men også i nordlig retning. At dette er muligt vurderes at hid-
røre dels, at gasolien er løbet på overfladen af den lavpermeable ler og dels 
med nedsivning gennem leret over en længere årrække. Herfra er opløst 
gasolie trukket ca. 4 m ned i laget af moræneler og videre gennem det un-
derliggende sand- og gruslag. Prøver af det sekundære grundvand i dette 
område viser, at der er sket nedsivning hertil.

Det må forventes, at der fremover vil ske en gradvis øget spredning af foru-
reningen, bl.a. i det sekundære grundvand. Adsorption i jorden, den natur-
lige nedbrydning af kulbrinter (under aerobe forhold) og generel afdamp-
ning samt fortynding forventes dog at hindre væsentlig øget horisontal 
spredning i forhold til det påviste ved undersøgelsen. Endelig vil disse pro-
cesser resultere i en langsom reduktion af kulbrinteindholdet i jorden.

Samlet vurderes det, at den påviste forurening ved den nuværende arealan-
vendelse ikke udgør en uacceptabel påvirkning af udeluften, dybereliggende 
(primære) grundvandsmagasiner eller recipienter. I relation hertil skal be-
mærkes, at forureningen er beliggende i et område med begrænsede drikke-
vandsinteresser. Der vurderes ikke at være risiko i relation til direkte ekspo-
nering og fysisk kontakt med forurenet jord.

Miljøstyrelsens vurdering
Miljøstyrelsen vurderer, at forureningen i et afgrænset område er på et ni-
veau, der er væsentligt højere end det afskæringskriteriet på 400 mg kul-
brinter/ kg TS, der har fundet praksis på Shell Raffinaderiet og dermed også 
over Miljøstyrelsens acceptkriterium for ren jord (100 mg kulbrinter/kg TS). 
Forureningen er lokaliseret i et område på ca. 5 x 12 meter under den ventil, 
der har været kilden til forureningen. I de dybereliggende lag er konstateret 
øget forureningsniveau ligesom udstrækningen også er øget. Forureningen 
er nået det underliggende fri grundvandsspejl, hvor der er konstateret over-
skridelse af Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium (9 µg kulbrinter 
(benzen - C35)/liter). Forureningens udbredelse sker hovedsagelig i sydøst-
lig retning, hvilket er mod område med drikkevandsinteresser. Dog sker 
nogen udbredelse også mod nordvest.

Det forurenede område ligger ved virksomhedens sydlige skel, der grænser 
op mod Shell-Raffinaderiet. Afstanden til nærmeste skel mod tredje part er 
ca. 90 meter i vestlig retning. Afstanden i forureningens udbredelsesretning 
er ca. 150 meter mod nordvest, mens udbredelsen mod sydvest sker ind på 
raffinaderiets område.

En oprensning vil være vanskeliggjort af, at forureningen er lokaliseret un-
der anlæg og fundament. Miljøstyrelsen vurderer, at forureningens omfang 
er af en størrelse, hvor det ikke umiddelbart kan accepteres, at en oprens-
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ning udskydes til senere, og at det heller ikke kan udelukkes, at det miljø-
mæssige resultat ved en oprensning står mål med de meromkostninger, lo-
kaliseringen vil afstedkomme.

På grundlag af de modtagne oplysninger samt ovenstående vurderinger vil 
Miljøstyrelsen påbyde FDO, som ejer og ansvarlig for driften af anlægget, at 
gennemføre supplerende undersøgelse for afgrænsning af forureningen af 
grundvandet, samt fremsende en redegørelse der klarlægger, hvordan føl-
gerne af forureningen kan afhjælpes eller forebygges.

Klagevejledning
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af
 afgørelsens adressat
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
 Sundhedsstyrelsen
 kommunalbestyrelsen
 regionsrådet

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 19. oktober 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. 

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anvi-
ste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra be-
handling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-
genævnets 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklage-
nævnets 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.”

Afgørelsens adressat vil få besked, hvis vi modtager en klage.
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En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet.

Offentliggørelse og annoncering
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljø-
styrelsen Odense. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544253 eller 
klhou@mst.dk.

Venlig hilsen

Klaus Hougaard
72 54 42 53
klhou@mst.dk

Kopi til:
A/S Dansk Shell v/ lis.rasmussen@shell.com
Sundhedsstyrelsen sst@sst.dk
Fredericia Kommune kommunen@fredericia.dk
Region Syddanmark v/ Susanne.Roug.Poniewozik@regionsyddanmark.dk
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