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Påbud om ændring af vilkår om lugt for Shell Havneterminalen  
Miljøstyrelsen giver hermed A/S Dansk Shell påbud om følgende ændringer af 
vilkår D1 i revurdering af miljøgodkendelse for A/S Dansk Shell, Havneterminalen 
i Fredericia, 21. marts 2012: 
 
Vilkåret ændres fra: 
 
D1 Aktiviteterne på Havneterminalen må ikke give anledning til en 

overskridelse af følgende grænseværdier for lugt: 
 
Område Grænseværdi 

LE 
Boligområder 5 
Industriområder 10 

 
Overholdelsen af grænseværdierne skal verificeres ved kildestyrkemåling 
og spredningsberegning. Metoden til beregning skal godkendes af 
tilsynsmyndigheden. De udvalgte scenarier for verificering skal omfatte 
en driftssituation, der repræsenterer den værst belastede time. 
Herudover kan der suppleres med scenarier for forskellige relevante 
driftssituationer, der er repræsentative for driften af Havneterminalen. 
For hvert scenario skal det oplyses, hvor stor en andel af terminalens 
samlede driftstid det repræsenterer og om det er muligt at overholde de 
angivne grænseværdier. 
 
Verificeringen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 6 måneder fra 
denne afgørelses ikrafttræden. 
 
Viser det sig, at grænseværdierne ikke kan overholdes med den 
nuværende driftsform og indretning, skal Shell udarbejde en supplerende 
redegørelse for mulige tiltag og foranstaltninger, der vil kunne reducere 
lugtpåvirkningen i bolig- og industriområderne i området. De 
afhjælpende foranstaltninger kan både være proceduremæssige tiltag og 
udstyrsmæssige tiltag. 
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Redegørelsen herfor skal bero på BAT og indeholde et estimat af den 
forventede effekt ved anvendelsen af de enkelte tiltag og 
foranstaltninger. Redegørelsen skal endvidere ud fra en teknisk, 
miljømæssig og økonomisk vurdering indeholde Shells anbefaling om 
valg af tiltag og foranstaltninger, idet effekten heraf som udgangspunkt 
skal resultere i en overholdelse af de angivne grænseværdier. Endelig 
skal redegørelsen indeholde en implementeringsplan, der sikrer en 
implementering af de anbefalede tiltag og foranstaltninger senest 3 år 
fra denne afgørelses ikrafttræden. 
 
Den supplerende redegørelse skal i givet fald sendes til 
tilsynsmyndigheden senest 12 måneder fra denne afgørelses 
ikrafttræden. 
 

 
til: 
 
D1a Aktiviteterne på Havneterminalen må ikke give anledning til lugtgener 

uden for virksomhedens område, der er væsentlige efter 
tilsynsmyndighedens vurdering. 
 

D1b Shell skal udarbejde en redegørelse for mulige tiltag og foranstaltninger, 
der vil kunne reducere den diffuse emission af lugt fra aktiviteter i 
forbindelse med lastning og losning af fuelolie. De afhjælpende 
foranstaltninger kan både være proceduremæssige tiltag og 
udstyrsmæssige tiltag. 
 
Redegørelsen herfor skal bero på BAT og indeholde et estimat af den 
forventede effekt ved anvendelsen af de enkelte tiltag og 
foranstaltninger. Redegørelsen skal endvidere ud fra en teknisk, 
sikkerhedsmæssig, miljømæssig og økonomisk vurdering indeholde 
Shells anbefaling om valg af tiltag og foranstaltninger. Endelig skal 
redegørelsen indeholde en implementeringsplan, der sikrer en 
implementering af de anbefalede tiltag og foranstaltninger senest 21. 
marts 2015. 
 
Redegørelse skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 6 måneder fra 
denne afgørelses ikrafttræden. 
 

Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 31. 
  
Virksomhedens og kommunens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 5. februar 2013 A/S Dansk Shell påbud om 
ovenstående ændringer af vilkår D1 i revurdering af miljøgodkendelse for A/S 
Dansk Shell, Havneterminalen i Fredericia, 21. marts 2012. På samme tidspunkt 
blev Fredericia Kommune bekendtgjort med styrelsens varsling. Fristen for 
kommentering af det varslede var for begge parter 5. marts 2013. 
 
Vi har ikke modtaget bemærkninger fra hverken A/S Dansk Shell eller Fredericia 
Kommune inden for den fastsatte tidsfrist. 
 

 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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Baggrund for varsel om påbud 
Miljøstyrelsen stillede i revurdering af miljøgodkendelse for A/S Dansk Shell, 
Havneterminalen, 21. marts 2012 vilkår om, at aktiviteterne på Havneterminalen 
ikke måtte give anledning til en overskridelse af følgende grænseværdier for lugt: 
 

Område Grænseværdi 
LE 

Boligområder 5 
Industriområder 10 

 
Overholdelsen af grænseværdierne skulle verificeres ved kildestyrkemåling og 
spredningsberegning. Metoden til beregning af spredningen af lugt er OML-
modellen suppleret med et hjælpeprogram udviklet af Aarhus Universitet, der gør 
det muligt at inkludere effekten af proceduremæssige begrænsninger i form af 
begrænsninger i aktiviteten på Havneterminalen under ugunstige vejrforhold. 
 
Under verificeringen blev det klart, at det ikke umiddelbart vil være muligt for 
Shell at dokumentere at grænseværdierne kunne overholdes. Dette forhold blev 
drøftet på et møde den 5. september 2012 mellem Shell, Rambøll og 
Miljøstyrelsen, og det blev her aftalt, at verificeringen skulle suppleres med en 
redegørelse for de usikkerheder, der er forbundet med spredningsberegningen – 
herunder usikkerhed ved udtagning af lugtprøver og fastsættelse af kildestyrker for 
de enkelte lugtkilder. 
 
Verificeringen er modtaget den 5. oktober 2012 og Shell har herved indfriet denne 
del af miljøgodkendelsens vilkår. 
 
Havneterminalen er EX-sikret område, hvilket medfører at der er restriktioner i 
forhold til færdsel på pladsen og tankene samt hvilket udstyr, det er tilladt at 
anvende på arealet. 
 
Prøvetagning fra tankene 
Lugtemissionen fra tanke vil primært være i forbindelse med frigivelse af 
fortrængningsluft ved fyldning af tanken. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke 
tilladt at opholde sig på tankenes tag ved fyldningen af disse, ligesom det heller 
ikke er tilladt at medbringe udstyr til luftstrømsmålinger. Endvidere ville 
udformningen af afkastene fra tankene vanskeliggøre en eventuel prøvetagning.  
 
Det samme er gældende for tankene med overtryksventiler. 
 
Indsamling af lugtprøver er sket fra tankens ”head space”2, der sammen med 
oplysninger om sandsynlige luftstrømme fra afkastene og temperatur dannede 
baggrund for beregning af den forventede lugtemission. 
 
Udtagningen af prøver direkte fra tankenes head space kan ikke ske som angivet i 
Luftvejledningen3, idet der ikke er en strømmende luft. FORCE Technology, der er 
akkrediteret til udtagning af lugtprøver fra punktkilder, har dog sammen med 
Rambøll vurderet, at de udtagne prøver, vil give en repræsentativ indikation af den 
lugtemission, der kan forekomme fra de givne tanke. 
 
                                                             
2 Den luft, der findes over væsken inde i tanken og som må antages at være mættet af 

dampe. 
3 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001 
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Prøvetagning fra skibe 
Lugtemissionen i forbindelse med lastning af skibe vil afhænge af karakteren af 
den luft, der fortrænges, og dermed afhænge af indholdet af dampe i den 
fortrængte luft fra skibets lastrum af det produkt, der lastes. Den maksimale 
emission ved lastning af et produkt må antages at være af samme koncentration 
som den head space koncentration, der vil kunne måles i tanken for det 
pågældende produkt. 
 
Ud over den logistiske vanskelige opgave det er, at planlægge prøvetagning fra et 
skib, der laster en given produkttype, er der et sikkerhedsmæssigt aspekt i forhold 
til udtagning af lugtprøver fra skibenes afkast under lastning, idet skibene i lighed 
med Havneterminalen også er EX-sikret område. 
 
I stedet for prøvetagning fra skibenes afkast, blev det vurderet muligt at få en god 
indikation af lugtemissionen i forbindelse med udskibning af de forskellige 
produkttyper, ved at benytte koncentrationsbestemmelserne fra de respektive 
tankes head space. Dette sammenholdes med viden om den hastighed, hvorfra 
fortrængningsluften forlader skibene. 
 
Idet der ikke opbevares råolie i tanke med fast tag, var det ikke muligt at udtage 
prøve af head space. I dette tilfælde var det nødvendigt at udtage en prøve fra 
skibets afkast, hvilket dog ikke kunne ske direkte fra selve afkastet, men fra 
prøvetagningsstudse på skibets tanke. 
 
Usikkerhed på kildestyrker og spredningsberegning 
Som det fremgår af ovenstående afsnit er en række af kildestyrkerne ikke fastlagt 
på baggrund af udtagning af lugtprøver fra den konkrete kilde. Endvidere har det 
ikke været muligt at tage prøver fra strømmende luft fra de tanke, hvor der er 
udtaget prøver. 
 
Som mål for den maksimale lufthastighed i tankenes afkast anvendes oplysninger 
om maksimal fyldningshastighed af tankene. Dette vil således sammen med 
koncentrationsangivelserne for de enkelte produkttyper (mættet luft i head space), 
kun give et tal for den maksimale lugtemission fra de enkelte tanke. 
 
Endelig opfylder de valgte prøvetagningssteder ikke Luftvejledningens krav om 
indretning og placering af målestedet. 
 
På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at ingen af de undersøgte kilder til 
emission af lugt, som forefindes på Havneterminalen – herunder skibe ved kaj, 
opfylder forudsætningerne for at gennemføre spredningsberegninger ved brug af 
OML-modellen med det formål at håndhæve overholdelsen af grænseværdier for 
lugt fastsat på baggrund af Luftvejledningen. De gennemførte 
spredningsberedninger har derfor alene indikativ karakter. 
 
Ovenstående er i overensstemmelse med de begrænsninger Luftvejledningen selv 
angiver for vejledningens anvendelse, idet det på s. 18 oplyses: 
 
”Emissioner i form af diffuse udslip, som f.eks. emissioner fra udendørs oplag er 
ikke omfattet af vejledningen. Disse emissioner skal i stedet reguleres ved krav til 
virksomhedernes drift og indretning.” 
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Vurdering af vilkår 
Ud over de kilder, der er medtaget i verifikationen, findes endnu en punktkilde på 
Havneterminalen i form af afkastet fra VRU-anlægget. Anlægget bruges i 
forbindelse med lastning af benzin og benzen heart cut. Der er for begge disse 
stoffer stillet grænseværdier for immissionen (B-værdier), og idet B-værdien for 
benzin er fastsat på grundlag af lugt, er emissionen af lugt allerede reguleret for 
dette afkast. 
 
Der er således ingen punktkilder på Havneterminalen, hvor en regulering af 
emissionen ved grænseværdier for immissionen af lugt (B-værdier) er relevant. 
Miljøstyrelsen vurderer derfor at det ikke er relevant at opretholde disse krav i 
miljøgodkendelsen. I stedet bør vilkåret have en ordlyd som anbefalet i 
”Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag”4: 
 
”Der må ikke forekomme lugtgener uden for virksomhedens område, der er 
væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.” 
 
Miljøgodkendelsens vilkår indeholder tillige krav om, at såfremt det viser sig, at 
grænseværdierne ikke kan overholdes med den nuværende driftsform og 
indretning, skal Shell udarbejde en supplerende redegørelse for mulige tiltag og 
foranstaltninger, der vil kunne reducere lugtpåvirkningen i bolig- og 
industriområderne i området. Det fremgår endvidere, at effekten af mulige tiltag 
som udgangspunkt skal resultere i en overholdelse af de angivne grænseværdier. 
Idet det på baggrund af verifikationen må konkluderes, at det ikke er relevant at 
opretholde grænseværdier for immissionen af lugt fra Havneterminalen, vil der 
også være behov for at redigere denne del af vilkåret. Verifikationen indikerer, at 
væsentlige diffuse kilder til lugt uden for Havneterminalen kan være aktiviteter i 
forbindelse med lastning og losning af fuelolie samt lastning af råolie. 
Miljøstyrelsen er derfor af den opfattelse, at der fortsat er grundlag for at fastholde 
et krav om en redegørelse, men da andre vilkår tager hånd om aktiviteter i 
forbindelse med lastning af råolie, kan fokus for denne redegørelse afgrænses til 
aktiviteter for fuelolie. 
 
I fastsættelsen af en ny tidsfrist for indsendelsen af redegørelsen er der taget 
hensyn til tidsforløbet ved behandlingen af dette påbud, hvilket ikke var forudset 
ved det oprindelige vilkår. Der er ikke sat ny tidsfrist for implementeringen af 
anbefalede tiltag, men denne er nu angivet ved dato. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksomheden, 
kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i 
sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk . Klagen skal være 
modtaget senest den 5. april 2013 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. De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, 
når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne 

                                                             
4 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2011 

mailto:ode@mst.dk
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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 
Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4000 eller ode@mst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Klaus Hougaard 
 
Kopi: 
Fredericia Kommune 
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