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1. INDLEDNING OG IKKE-TEKNISK RESUMÉ 
 
DONG Energy har den 22. marts 2011 søgt om, at frekvensen for indvendig inspektion af 
tanken for letolie på H. C. Ørsted Værket ændres fra hver 5. år til hver 10. år. 
 
Letolie anvendes som brændsel i spidslastanlæggets to kedler, som blev taget i drift i 
henholdsvis 2006 og 2007. Spidslastanlægget blev godkendt af Københavns Kommune 
den 17. november 2005. I godkendelsen er fastsat en række vilkår for tank og tilhørende 
rørsystemer samt for overvågning af letolie i tanken og af tankens tæthed.  
 
Tanken med letolie blev i 2005 renoveret og konverteret til at kunne indeholde letolie i 
stedet for fuelolie. Ifølge miljøgodkendelsen af 17. november 2005 skal tanken og tilhø-
rende rørsystemer inspiceres og tæthedsprøves af en særlig sagkyndig mindst hver 5. år. 
Hvis tankens eller rørsystemernes tilstand tilsiger det, skal inspektionen udføres oftere 
end med 5 års interval. Tanken skal inspiceres indvendig og udvendig, dog ikke under 
bunden. Inspektionen skal udføres efter retningslinjerne i Olietankbekendtgørelsen1. 
 
DONG Energy ønsker, at frekvensen for indvendig inspektion af tanken med tilhørende 
rørsystemer ændres til hver 10. år, idet frekvensen så vil følge Miljøstyrelsens anbefalin-
ger. Det oplyses, at en indvendig inspektion af en tank er forbundet med omkostninger i 
størrelsesorden 1 til 1,5 mio. kr. til leje af skib ved tømning af tank og efterfølgende rengø-
ring og bortskaffelse af bundslam forud for selve inspektionen. 
 
I godkendelsen af spidslastanlægget blev inspektionsfrekvensen på de 5 år begrundet 
med krav i Olietankbekendtgørelsen, som dog formelt kun gjaldt (og fortsat gælder) for 
mindre overjordiske tanke (på op til 200 m3). Tanken på H. C. Ørsted Værket har en ka-
pacitet på 20.000 m3.  
 
Miljøstyrelsen godkender hermed, at frekvensen for indvendig inspektion af tanken med 
letolie ændres til hver 10. år. Næste indvendige inspektion skal udføres i 2015. For ud-
vendige inspektioner opretholdes den hidtidige frekvens på hver 5 år. Næste udvendige 
inspektion af tank m.m. skal foretages i 2011. 
 
Der fastsættes i godkendelsen særlige bestemmelser om omfanget og indhold af såvel 
indvendige som udvendige inspektioner samt om, at sådanne inspektioner skal foretages 
af en certificeret tankinspektør. 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, af 
ændring af vilkår 43 i miljøgodkendelsen af 17. november 2005 af spidslastanlægget på 
H. C. Ørsted Værket, således at dette vilkår har følgende ordlyd:  
 

43. Tank 5 skal inspiceres indvendigt og tilhørende rørsystemer tæthedsprøves mindst 
hver 10. år. Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af en certificeret tank-
inspektør. 

Næste indvendige inspektion og tæthedsprøvning skal udføres senest i 2015.  

 Indvendig inspektion skal ske efter checklisten angivet i godkendelsens afsnit 3.2. 

 Tank 5 og tilhørende rørsystemer, inklusive pumpestationer, og olieopvarmnings-
anlæg, skal inspiceres udvendigt af en certificeret tankinspektør mindst hver 5. år, 
næste gang i 2011.  

 Udvendig inspektion skal ske efter checklisten angivet i godkendelsens afsnit 3.2. 

Udformning af tilstandsrapport og vurdering af tykkelsesmålinger skal følge ret-
ningslinjerne i bilag 9 til Olietankbekendtgørelsen2. 

 

Der gives ikke en ny retsbeskyttelse for vilkårsændringen. Retsbeskyttelsen af god-
kendelsen af spidslastanlægget udløbet således i 2013. 

                                                 
2 P.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 26. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
Indledning  
 
H. C. Ørsted Værket består i dag af følgende anlæg: 
 
Kedel 3: Indfyret effekt 157 MW (brændsel: naturgas/fuelolie), 
Kedel 4: Indfyret effekt 160 MW (brændsel: naturgas/fuelolie) 
HCV 7:  Indfyret effekt 285 MW (brændsel: naturgas, fuelolie) 
HCV 8: Indfyret effekt 127 MW (brændsel: naturgas) 
HCV 21: Indfyret effekt 106 MW (brændsel: letolie) 
HCV 22: Indfyret effekt 106 MW (brændsel: letolie) 
 
Virksomheden anvender letolie som brændsel i de to spidslastanlæg HCV 21 og HCV 22, 
der blev idriftsat i 2006/2007. Disse anlæg leverer alene fjernvarmedamp (til dampnettet i 
den indre by) og fjernvarmevand, men kan ikke producere elektricitet.  
 
Letolie opbevares i en cylindrisk, svejst ståltank (tank 5) med et volumen på 20.000 m3 og 
med fast tag. Letolie er en brandfarlig væske af klasse III-1 (flammepunkt over 55 °C). 
Ifølge miljøgodkendelsen af 17. november 2005 af spidslastanlægget) må indholdet af 
letolie i tank 5 ikke overstige 15.500 m3 (13.020 tons), hvilket svaret til volumenet af tank-
gården, inklusive tank.  
 
Virksomheden opbevarer endvidere tung fuelolie i en nærliggende tank (tank 4), ligeledes 
med et volumen på 20.000 m3. Tanken er fælles for alle anlæg/blokke på værket, som 
anvender fuelolie. I følge miljøgodkendelsen af 21. december 2000 må indholdet af tan-
ken dog højst være 13.500 m3 svarende til opsamlingskapaciteten af tankgården. 
 
I miljøgodkendelsen af spidslastanlægget fra november 2005 er frekvensen for indvendig 
inspektion af tanken med letolie sat til 5 år. DONG Energy ønsker at ændre intervallet for 
den indvendige inspektion af tanken til 10 år. Frekvensen for tankinspektion vil herved 
følge anbefalingen i et udkast til vejledning om miljøkrav til store olielagre, som Miljø-
styrelsen sendte i høring i eftersommeren 2010. 
 
Ansøgningen fra DONG Energy er vedlagt som bilag A. 
 

3.1 Baggrund for godkendelsen 
 
Overjordiske ståltanke med en størrelse på 6 – 200 m3, der ikke er beskyttet mod indven-
dig korrosion, skal ifølge Olietankbekendtgørelsens § 42, stk. 1, nr. 2, inspiceres og tæt-
hedsprøves af en sagkyndig mindst hver 5. år.  
 
For lignende tanke med en størrelse på over 200 m3 som tanken med letolie på H. C. Ør-
sted Værket kan tilsynsmyndighed ifølge Olietankbekendtgørelsens § 41 stille krav om 
inspektion og tæthedsprøvning.  
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Miljøstyrelsen har i 2010 sendt et udkast til vejledning om miljøkrav til store olielagre i hø-
ring. Normalt vil et udkast til vejledning ikke blive anvendt i sagsbehandlingen, da den 
endelige vejledning kan blive ændret som følge af høringsprocessen. 
 
Vejledningen om store olieoplag omfatter principielt listevirksomheder, der som hoved-
aktivitet oplagrer mineralolie, dvs. virksomheder omfattet af henholdsvis listepunkt C 103 
(oplag af mineralolieprodukter over 25.000 tons) og C 201 (oplag af mineralolieprodukter 
mellem 2.500 tons og 25.000 tons).  
 
For virksomheder som H. C. Ørsted Værket, hvor oplag af mineralolie er en biaktivitet, 
skal oplaget være omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse. Her gælder visse af be-
stemmelserne i Olietankbekendtgørelsen som minimumskrav, jf. § 3, stk. 2 – 4, i bekendt-
gørelsen. Kravene til inspektion af mindre overjordiske ståltanke er dog som nævnt oven-
for ikke minimumskrav for store ståltanke.   
 
Ifølge udkast til vejledning om miljøkrav for store olieoplag kan anbefalingerne i vejlednin-
gen anvendes på olieoplag på fx kraftværker. I udkast til vejledning er inspektionsfrekven-
serne for forskellige tanktyper fastsat på grundlag af anbefalinger fra brancheforeningen 
EEMUA (The Engineering Equipment and Materials User´s Association). Miljøstyrelsen 
kan derfor lægge retningslinjerne til grund for en afgørelse, selv om vejledningen ikke er 
udsendt endnu. De anbefalede inspektionsfrekvenser er angivet i udkastets tabel 1: 
 

Inspektionsfrekvens 
 

 

Udvendig 
År 

Indvendig 
År 

Indvendigt coatede tanke 
 
Sloptanke 
 
Lette olieprodukter 
(petroleum, benzin m.m.) 
 
Biobrændstoffer 
 

 
 

5 
 
 

10 
 

3 

 
 

7 
 
 

15 
 

2 

Ikke indvendigt coatede tanke 
 
Sloptanke 
 
Råolie, mellemdestillater 
 
Lette olieprodukter 
(petroleum, benzin m.m.) 
 
Fuelolie, smøreolie 
 

 
 

1 
 

5 
 

5 
 
 

8 

 
 

3 
 

8 
 

10 
 
 

16 

Opvarmede og isolerede tanke med 
andet indhold end fuelolie 

 
3 

 
6 

Tabel 1. Anbefalede inspektionsfrekvenser (EEMUA) for tempereret klima og hyppig regn og vind. 
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Anbefalingerne gælder for nye overjordiske tanke og skift af produkt i bestående tanke. 
Tank 5 på H. C. Ørsted Værket blev i 2005 renoveret og konverteret til letolie. 
 
På grundlag af anbefalingerne ovenfor kan frekvensen for indvendig inspektion af tank 5 
med letolie fastsættes til hver 10. år. Frekvensen for udvendig inspektion kan tilsvarende 
fastsættes til hver 5. år. 
 
Ved beslutningen om ændring af frekvensen for den detaljerede indvendige inspektion 
lægger Miljøstyrelsen vægt på, at tanken er forsynet med dobbeltbund, som er overvåget 
ved hjælp af et vacuumsystem tilsluttet alarmfunktion. 
 
DONG Energy har oplyst, at tanken med letolie ikke er blevet inspiceret siden 2005, hvor 
den efter vilkår 43 burde være inspiceret sidste år. Miljøstyrelsen fastsætter derfor en be-
stemmelse om, at tanken skal inspiceres udvendigt i år og indvendigt næste gang i 2015. 
 
I afsnit 4.4.2 i udkast til vejledning om miljøkrav til store olieoplag er angivet checklister for 
den detaljerede indvendige og udvendige inspektion.  
 
For den udvendige inspektion af tanke i drift omfatter listen: 
1. Tankfundament 
2. Tankvægge 
3. Tankvægge, installationer 
4. Tanktag 
5. Tanktag, installationer 
6. Adgangsveje 
 
Som led i den udvendige detaljerede inspektion anbefales kontrol med ultralydsmåling af 
pladetykkelse på tanksvøb, tanktag og produktrør. Undersøgelserne gennemføres som 
stikprøver arealdækkende og på særligt udsatte steder. 
 
For den indvendige inspektion af tanke ude af drift omfatter listen: 
1. Generelt 
2. Tank, yderside 
3. Tankbund 
4. Tankvægge, sømme og plader 
5. Tankmonterede overløb 
6. Tanktag, indvendig overflade 
7. Tanktag, installationer 
8. Adgangskonstruktioner 
 
Som led i den indvendige detaljerede inspektion anbefales en kombination af ultralyds-
målinger til kontrol af pladetykkelse og magnetisk lækfeltundersøgelse (MFL-scanning) af 
hele tankbunden. Ultralydsmålinger udføres som stikprøver i et arealdækkende net ved 
anomalier, der er registreret ved MFL-scanningen, i områder med grubetæring eller lokal 
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korrosion og i områder, hvor MFL-scanningen ikke kan udføres på grund af interferens og 
adgangsforhold. 
 
For ud- og indvendig inspektion af øvrige anlæg omfatter cheklisten: 
1. Rørsystemer 
2. Manifolde og ventiler 
3. Pumper og pumpestationer 
4. Drænsystemer 
5. Transferfaciliteter 
 
Miljøstyrelsen finder, at den detaljerede indvendige og udvendige inspektion skal omfatte 
de ovenfor anførte dele af tanken og tilhørende rørsystemer, herunder pumpehus og olie-
opvarmningsanlæg, samt inkludere de nævnte ultralydsmålinger og MFL-scanninger. 
 
Udformning af tilstandsrapport og vurdering af tykkelsesmålinger skal i øvrigt følge ret-
ningslinjerne i bilag 9 i Olietankbekendtgørelsen. Frekvensen for næste inspektion kan 
således nedsættes, hvis tykkelsen af tanken reduceres til under 2,5 mm. 
 

3.2 Bemærkninger til udkast til afgørelse 
 
Udkast til miljøgodkendelse blev den 14. april 2011 tilsendt DONG Energy og Køben-
havns Kommune samt Nordea Ejendomme. 
 
Københavns Kommune (Center for Miljø, CMI) har i brev af 29. april 2011 anført følgende 
bemærkninger: 
 
”CMI i Københavns Kommune meddelte i 2005 den miljøgodkendelse som nu ønskes ændret. Som 
Miljøstyrelsen meget rigtigt noterer, er der ikke givet en begrundelse for det oprindelige valg af 
inspektionsfrekvens på 5 år. Her til skal føjes at kravene til indholdet af inspektionerne ikke var 
særligt præcise. 
  
De 5 års interval var den gang Københavns standardvilkår for inspektion af store tankanlæg uanset 
indholdet. Selve inspektionens indhold og kravene til inspektøren indskrænkede sig stort set til, at 
inspektøren skulle være kyndig på området, og at inspektionsrapporten skulle fremsendes til myn-
digheden. 
  
Dette resulterede i inspektioner hvor tankbunden blev kontrolleret stikprøvevis ved ultralyd, hvor vi 
så i praksis kunne konstatere skader og kraftig korrosion på ydersiden. Faktisk har den ringe kon-
trol ført til, at mange tanke var i en kritisabel tilstand, eller til at deres sikkerhedstilstand ikke kunne 
beskrives tilfredsstillende på tilsynene. Samtidig var vilkårene i miljøgodkendelsen overholdt, så vi 
måtte acceptere tilstanden. Jeg kan ikke af det foreliggende materiale se om den konkrete tank hos 
HCØ har været i en kritisabel tilstand, men vilkår 43 om inspektionens indhold er ikke fagligt til-
fredsstillende efter moderne standard: 
  
CMI har støttet de inspektionsfrekvenser som MST lægger op til i den kommende vejledning for 
store olielagre. Disse frekvenser er baseret på EEMUA 159, som er en international faglig guideli-
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nie fra oliebranchen. CMI finder kravene i EEMUA 159 høje og relevante, og CMI lægger vægt på 
at kravene ses i sammenhæng. 
  
Dette betyder at inspektionsfrekvenserne i EEMUA 159 skal anvendes sammen med inspektions-
kravene i EEMUA 159, således der ikke bliver frit valg på alle hylder, hvor man vælger en lang 
inspektionsfrekvens og nøjes med stikprøvekontrol af indersiden. EEMUA 159 er således en sam-
let pakke. 
  
Når CMI i miljøgodkendelsen fra 2005 henviser til olietankbekendtgørelsens regler for tankinspekti-
on, er det naturligvis utidssvarende og utilstrækkeligt i forhold til tanke af den her omhandlede stør-
relse. Så store tanke kræver en mere grundig vurdering og inspektion. 
  
Konklusion: 
CMI vil derfor opfordre MST til at præcisere, at inspektionerne skal følge EEMUA 159 og skal fore-
tages af en inspektør, som er akkrediteret hertil (dvs. har været på det særdeles omfattende kursus 
som ligger til grund for at kunne gøre det). Dette vil bla. indebære, at tankbundsinspektion ikke sker 
med ultralyd, men som MFL-scanning af hele bundens overflade. 
  
Økonomi: En EEMUA 159-inspektion af hele tanken er omkring dobbelt så dyr som en ultralyds-
scanning af bunden. I forbindelse med hver inspektion skal tanken renses, hvilket i sig selv er en 
omkostning, som normalt langt overstiger udgiften til selve inspektionen. Summen over en 10 års-
periode er derfor, at virksomheden sparer penge ved at gennemføre en EEMUA 159-inspektion 
fremfor de hyppigere ultralydsinspektioner.” 
  
Miljøstyrelsen har den 5. maj 2011 forelagt bemærkningerne fra Københavns Kommune 
for DONG Energy, som i brev af 16. maj 2011 har anført følgende: 
 
“Generelt er H.C. Ørsted Værket enig med Københavns Kommunes bemærkninger om, at der i 
sammenhæng med fastsættelse af inspektionsfrekvenser også bør fastsættes egenkontrolvilkår, 
som præciserer diverse krav til tankinspektionen og den efterfølgende afrapportering. Københavns 
Kommune anfører specifikt, at vilkårsfastsættelsen bør sikre at tankbundsinspektion ikke sker med 
ultralyd, men som MFL-scanning af hele bundens overflade. 
 
I forhold til Københavns Kommunes høringssvar bemærker H.C. Ørsted Værket,  at Miljøstyrelsens 
udkast til vilkårsfastsættelse allerede beskriver retningslinjer for tankinspektion og afrapportering. 
Miljøstyrelsens vilkårsfastsættelse er foretaget med udgangspunkt i udkast til vejledning om 
"Miljøkrav til store olielagre" afsnit 4.4.2 om "Inspektionsaktiviteter". Det fremgår bl.a. af 
Miljøstyrelsens udkast, at den indvendige inspektionen anbefales udført som kombination af 
ultralyds-målinger til kontrol af pladetykkelse og magnetisk lækfeltundersøgelse (MFL-scanning) af 
hele tankbunden.  
 
En præcisering af vilkår med henvisning til overholdelse af gældende EEMUA-standard kan dog 
indebære, at vilkåret ikke bliver præcist og entydigt. Endvidere kan en henvisning til EEMUA-
standarden betyde, at der bliver dobbeltkrav i forhold til den eksisterende vilkårstekst i 
Miljøstyrelsens nuværende udkast.” 
 
Miljøstyrelsens bemærkninger: 
 
Miljøstyrelsen finder ikke, at der er nogen signifikant forskel på de inspektionskrav, der er 
fastsat i godkendelsen, og de bemærkninger, som Københavns Kommune fremfører. Det 
bemærkes i øvrigt, at tanken er forsynet med dobbeltbund med vacuumovervågning (og 
tilhørende alarm), og at tankgraven skal kunne rumme alt indhold i tanken. Der er derfor 
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på anden vis løbende kontrol med tæthed af tankbunden, og i yderste fald kan alt olie op-
samles på kontrolleret vis. På den baggrund og set i lyset af praksis for andre olietanke 
fastholdes den varslede godkendelse. I tilstandsrapporten skal inspektøren vurdere, om 
tanken fortsat er egnet til brug, og om der er grund til at reducere frekvenshyppigheden for 
inspektioner.  
 
 

4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 

4.1 Lovgrundlag 
 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og om-
fatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Ansøgningen og udkast til godkendelse har ikke været offentliggjort, da Miljøstyrel-
sen ikke anser en forøgelse af frekvensen for indvending inspektion af tanken med 
letolie for at være en væsentlig ændring, som kan have negativ og betydelig indvirk-
ning på mennesker og miljø, jf. § 11, stk. 3, i bekendtgørelsen om godkendelse af 
listevirksomhed.  
 

4.1.2 VVM-bekendtgørelsen  
 
H. C. Ørsted Værket er omfattet af bilag 1, punkt 2a, i bekendtgørelse nr. 1335 af 6. 
december 2006 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljø-
et (VVM) i medfør af lov om planlægning: ”Konventionelle kraftværker og andre fy-
ringsanlæg med en termisk ydelse på mindst 120 MW.”  
 
Det fremgår af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14, at: " Ændringer eller udvi-
delser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller bliver ud-
ført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er om-
fattet af bilag 1)" er omfattet af VVM reglerne. Ændring af frekvensen for indvending 
inspektion af tanken, således at frekvensen svarer til anbefalingerne fra branche-
foreningen EEMAU anse for en uvæsentlig ændring. Der skal derfor ikke gennem-
føres en screening for VVM-pligt. 
 

4.1.3 Lov om miljømål 
 
H. C. Ørsted Værket ligger ikke i nærheden af et internationalt naturbeskyttelses-
område (Natura 2000-område).  
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4.2 Retsbeskyttelse 
 
Retsbeskyttelsen af vilkårsændringen følger retsbeskyttelsen af godkendelsen af 17. 
november 2005 af spidslastanlægget. 
 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Valby Bladet onsdag den 1. juni 2011 og 
kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk under rubrikken ”Annoncer.” 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen  
 embedslægeinstitutionen 
 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 eller rekrea-
tive interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Østergade 7, 4000 
Roskilde, eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest onsdag den 29. juni 2011 
kl. 16.00. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  
 
Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbeta-
les et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes 
ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 11

http://www.mst.dk/


4.4.1 Betingelser, mens en klage behandles 
 
En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljø-
klagenævnet træffer afgørelse herom. 
 

4.4.2 Søgsmål 
 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er offentliggjort, dvs. senest den 29. december 2011. 
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Godkendelse er sendt til: 
 
Københavns Kommune, miljoe@tmf.kk.dk
 
Nordea Ejendomme, info@nordeaejendomme.dk
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BILAG A: ANSØGNING OM ÆNDRET FREKVENS FOR 
INDVENDIG INSPEKTION AF TANK MED LETOLIE3

DONG Energy har i miljøgodkendelserne for Svanemølleværket og H.C. Ørstedværket 
gennemgået vilkår og begrundelser for vilkårsfastsættelsen mht. inspektion og inspekti-
onsintervaller for letolietankene.  
 
Baggrunden for denne gennemgang er et ønske om en vilkårsændring af inspektions-
frekvensen fra 5 til 10 år for indvendig inspektion af letolietankene, hvilket vil betyde, at 
frekvensen derefter vil følge Miljøstyrelsens anbefalinger. Endvidere er en indvendig 
inspektion af letolietankene forbundet med store økonomiske omkostninger i størrelses-
orden 1 til 1,5 mio. DKK til leje af skib ved tømning af tank og efterfølgende rengøring og 
bortskaffelse af bundslam forud for selve inspektionen.   
 
Nedenstående gives en beskrivelse af de vilkår der i dag gælder for inspektion af tankene, 
specielt i forhold til inspektionsfrekvenser og en beskrivelse at hvilke inspektionsfrekven-
ser DONG Energy forventer i fremtiden med henvisning Miljøstyrelsens anbefalinger.  
 
Vilkår gældende for letolietanken på Svanemølleværket 
Svanemølleværkets letolietank er i dag omfattet af vilkår 13 - 18 i miljøgodkendelsen date-
ret 13.12.2001. Disse vilkår er: 
 
13. at førstegangsinspektion af olielagertanken med henblik på eventuelle tæringer er 

foretaget senest 5 år efter godkendelsesdatoen, 
 
14. at Energi E2 A/S senest 6 måneder fra godkendelsesdatoen fremsender en 5-årsplan 

for inspektion af olietanken. Inspektionsplanen skal indeholde oplysninger om, hvilke 
udvendige og indvendige undersøgelser olielagertanken planlægges underkastet. Re-
sultatet af undersøgelsen skal noteres og opbevares og på forlangende forevises Mil-
jøkontrollen. Herefter inspiceres tanken hvert 5. år. Inspektionsplanen skal godkendes 
af Miljøkontrollen, 

 
15. at Miljøkontrollen kan stille vilkår om supplerende sikkerheds- og kontrolforanstaltnin-

ger vedrørende inspektion af olielagertanken, 
 
16. at oliemængden i olielagertanken bestemmes månedligt.  
 

Oliemængden skal bestemmes ved pejling. Resultatet af de månedlige bestemmelser 
skal registreres og være tilgængelige for Miljøkontrollen, 

 
17. at værket i tilfælde af driftsuheld med udslip, der har miljøkonsekvenser for omgivel-

serne, straks anmelder uheldet til alarmcentralen på 112. 
 

Værket skal inden 14 dage efter uheldet skriftlig indberette uheldet til Miljøkontrollen. 
Indberetningen skal indeholde en redegørelse for årsager til uheldet og en beskrivelse 

                                                 
3 Udarbejdet af DONG Energy.  
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af eventuelle virkninger på det omgivende miljø og af foranstaltninger, der træffes, for 
fremover at undgå lignende uheld, 

 
18. at der på værket foretages ugentlige inspektioner af forhold med miljømæssig betyd-

ning, herunder oliespild fra olietankanlægget, olie i kølevandskanalen, utætheder på 
rørforbindelse til og fra olielagertank m.m. Under inspektionen registreres ovennævnte 
forhold, 

 
Kommentarer til inspektionsvilkår for letolietanken på Svanemølleværket 
Miljømyndigheden har på s. 37 i den miljøtekniske beskrivelse, der er vedlagt miljøgod-
kendelsen beskrevet, at der stilles vilkår om inspektion af tanken. Efterfølgende argumen-
terer miljømyndigheden dog ikke for den nærmere fastsættelse af inspektionsfrekvensen. 
Svanemølleværkets miljøgodkendelse indeholder således ingen direkte henvisning eller 
argumentation for fastsættelse af inspektionsfrekvensens størrelse.  
 
Af vilkår 13 fremgår, at der skal udføres en førstegangsinspektion af tanken senest 5 år 
efter godkendelsesdatoen. Denne inspektion blev foretaget i 2003.  
 
I vilkår 14 fastsættes, at tanken skal inspiceres hvert 5. år. Denne seneste inspektionen 
fandt sted juli 2007 og er rapporteret af FORCE Technology, 21. september 2007 ved 
rapport 107-32281. Der blev både foretaget udvendig og indvendig inspektion af tanken. I 
rapporten konkluderes, at "Ved uændret driftsform, samt under forudsætning af, at der 
ikke under driften observeres afvigelser af betydning for tankens sikkerhed, bør der i h.t. 
bekendtgørelse nr. 633, udføres en fornyet inspektion af tanken om 5 år".  
 
FORCE Technology henviser ifølge ovenstående til den på daværende tidspunkt gælden-
de olietankbekendtgørelse nr. 633 for fastsættelse af inspektionsfrekvens.  
 
Nedenfor i afsnittet "Kommentarer til inspektionsvilkår for letolietanken på H.C. Ørsted-
værket" argumenteres dog for, at olietankbekendtgørelse nr. 633 ikke fastsætter inspekti-
onsfrekvenser for overjordiske tanke på over 200 m3.   
 
 
Vilkår gældende for letolietanken på H.C. Ørstedværket
H.C. Ørstedværkets letolietank (tank 5) er i dag omfattet af vilkår 40 - 44 i miljøgodkendel-
sen dateret 17.11.2005. Disse vilkår er:  
 
40. Der skal føres et regnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mæng-

der eller forventet forbrug for tank 5. Beholdningen opgøres på baggrund af pejling el-
ler anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt 
regnskab, dog mindst en gang om ugen. 
Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse med jour-
nal-føringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning 
eller større forbrug end forventet i forhold til kedlernes drift. Hvis dette er tilfældet, skal 
Miljøkontrollen informeres, og årsagen skal findes. 
Journaler skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges Miljøkontrollen på forlangen-
de.  
Miljøkontrollen kan godkende andre former for overvågning. 
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41. H. C. Ørsted Værket skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at 

der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af 
jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synli-
ge tæringer af tank, rørsystem eller understøtning af overjordiske tanke.  
Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed 
skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til H. C. Ørsted Værket. 
H. C. Ørsted Værket skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankatte-
sten, udarbejde tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumentation 
for udførte reparationer og ændringer. 
H. C. Ørsted Værket skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som 
fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. 

 
42. Vakuumsystemet til overvågning af tætheden af dobbeltbunden i tank 5 skal funktions-

testes mindst en gang om året. Dokumentation for funktionstesten skal opbevares i 
mindst 5 år og forevises Miljøkontrollen på forlangende. 
 

43. Tank 5 og tilhørende rørsystemer skal inspiceres og tæthedsprøves af en særlig sag-
kyndig mindst hver 5. år.  
Hvis tankens eller rørsystemernes tilstand tilsiger dette, skal inspektionen udføres of-
tere end med 5 års interval. 
Tanken skal inspiceres indvendig og udvendig, dog ikke under bunden. Inspektion, 
udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinierne i bilag 9 til Olie-
tanksbekendtgørelsen[1]. 

 
44. Tankgården skal vedligeholdes regelmæssigt efter leverandørens anvisninger. 
 
Kommentarer til inspektionsvilkår for letolietanken på H.C. Ørstedværket 
Tank 5 blev i 2005 renoveret og konverteret til fremover at kunne indeholde letolie i stedet 
for fuelolie.  
 
I den miljøtekniske vurdering, der indgår i miljøgodkendelsen, argumenterer miljømyndig-
heden på s. 24 for fastsættelse af inspektionskrav med teksten "Vilkår om inspektionsfre-
kvens for tanken fastsættes ud fra krav i Olietanksbekendtgørelsens § 34. Tank 5 er ikke 
beskyttet indvendig mod korrosion, hvorfor den skal tæthedsprøves og inspiceres af en 
særlig sagkyndig mindst hver 5. år. Da rørsystemerne både før og efter tank 5 ikke er 
dobbeltvæggede, skal de tæthedsprøves ved samme lejlighed som tank 5. Hvis tankens 
eller rørsystemernes tilstand tilsiger dette, skal inspektionen udføres oftere end med 5 års 
interval. Tanken skal inspiceres indvendig og udvendig, dog ikke under bunden. Inspekti-
on, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinierne i bilag 9 til 
Olietanksbekendtgørelsen10".  
 
I ovenstående tekst refererer miljømyndigheden til § 34 i olietankbekendt-gørelsen fra 27. 
juni 2005. Denne paragraf beskriver at:  

                                                 
[1] Olietanksbekendtgørelsen – Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 633 af 27. juni 2005 om indretning, etable-
ring og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. 
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Ifølge vilkår 43 skal tank 5 således inspiceres både udvendig og indvendig mindst hvert 
femte år. H.C. Ørstedværket har endnu ikke foretaget indvendig inspektion siden tanken 
blev konverteret i 2005.  
 
Af ovenstående uddrag af olietankbekendtgørelsen fra 2005 ses, at § 34 er gældende for 
tanke på op til 200 m3. H.C. Ørstedværkets tank 5 er på 20.000 m3, men har vilkår om 
ikke at måtte indeholde mere end 15.500 m3, svarende til kapaciteten i tankgården. Hertil 
kan tilføjes, at Svanemølleværkets tank er på 6.500 m3, men har vilkår om ikke at måtte 
indeholde mere end 4.500 m3, svarende til kapaciteten i tankgården. Den faktiske størrel-
se og det fastsatte maksimalindhold for tankene på H.C. Ørstedværket og Svanemølle-
værket er således væsentligt større end 200 m3 og er således ikke direkte omfattet af olie-
tankbekendtgørelsens § 34 mht. fastsættelse af inspektionsfrekvenser. Olietankbekendt-
gørelsen fra 27. juni 2005 fastsætter ikke inspektionskrav for overjordiske anlæg over 200 
m3.  
 
Forslag om ændring af frekvens for indvendig inspektion af letolietankene på Svanemølle-
værket og H.C. Ørstedværket 
Letolietanken på Svanemølleværket og H.C. Ørstedværket har i dag vilkår om udførelse 
af både indvendig og udvendig inspektion hvert 5. år. Nedenfor argumenteres for, at in-
spektionsfrekvensen for den indvendige inspektion ændres fra 5 til 10 år. 
 
Den i dag gældende olietankbekendtgørelse fra 23. marts 2010 indeholder følgende tekst 
angående inspektion og tæthedsprøvning af tanke: 
 

 
 
 
Det ses af ovenstående § 41, at tilsynsmyndigheden kan stille krav om inspektion og tæt-
hedsprøvning for tanke større end 200 m3, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19. Dette må for-
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stås sådan, at krav til inspektion fastsættes ud fra en konkret vurdering med efterfølgende 
vilkårsfastsættelse. For tanke op til 200 m3 indeholder bekendtgørelsen stadig krav om 
inspektion mindst hvert 5. år for tanke, der ikke er indvendig korrosionsbeskyttede. 
 
Olietankbekendtgørelsen fra marts 2010 indeholder således ingen konkrete krav til fast-
sættelse af inspektionsintervaller.  
 
Miljøstyrelsen udsendte i august 2010 et udkast til Vejledning om "Miljøkrav til store olie-
lagre - Oplag af olieprodukter". I vejledningens afsnit 1.1.1 beskrives, hvilke tankanlæg 
der er direkte omfattet af denne vejledning. Dette er anlæg omfattet af godkendelsesbe-
kendtgørelsens listepunkt C103 og C201, dvs. tankanlæg til mineralolieprodukter større 
end hhv. 2.500 tons og 25.000 tons.  
 
For store tankanlæg på fx kraftværker beskriver vejledningen i afsnit 1.1.2 at:  
 

    
Ifølge ovenstående afsnit kan vejledningens anbefalinger således anvendes ved myndig-
hedens konkrete vurdering og fastsættes af miljøkrav til letolietankene på Svanemølle-
værket og H.C. Ørstedværket.  
 
Vejledningen giver under afsnit 4.4.3 side 59, en beskrivelse at inspektionsfrekvenser. Se 
nedenstående uddrag fra vejledningen: 
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For ikke indvendigt coatede tanke til opbevaring af letolie anbefales inspektionsfrekvenser 
på 5 år for udvendige inspektion og 10 år for den indvendige inspektion.  
 
Med baggrund i ovenstående ses, at der ikke er overensstemmelse mellem vejledningens 
anbefalinger om 10 års inspektionsfrekvens og de i dag gældende vilkår om 5 års inspek-
tionsfrekvenser for den indvendige inspektion på Svanemølleværkets og H.C. Ørstedvær-
kets letolietanke.  
 
DONG Energy ønsker med udgangspunkt i ovenstående at Miljøstyrelsen Roskilde igang-
sætter en vilkårsændring af inspektionsfrekvensen fra 5 til 10 år  

 19



 
for indvendig inspektion af letolietankene på Svanemølleværket og H.C. Ørstedværket, så 
frekvensen herefter følger Miljøstyrelsens anbefalinger.      
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