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Hvad er VVM? 
 

Forkortelsen VVM står for vurdering af virkningen på miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 

fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af den 15. december 2010 om vurdering af 

visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (VVM-

bekendtgørelsen). 

 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både den offentlige debat 

og den endelige beslutning om projektets godkendelse.  

 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer til det videre arbejde. Det kan f.eks. 

være idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt, og forslag om alternativer.  

 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkning på: 

 
 mennesker, fauna og flora 
 jordbund, vand, luft, klima og landskab 
 materielle goder og kulturarv 
 samspillet mellem disse faktorer. 

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 

grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. 

 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af 

kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. 

for dette anlæg, hvor staten er godkendende myndighed efter anden lovgivning.  
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1. BAGGRUND 

1.1 Indledning 
Inter Terminals Danmark A/S har pr. 11. januar 2012 overtaget DONG Energy’s olieterminaler i 

Asnæs, Ensted, Stigsnæs og Gulfhavn. Dette idéoplæg vedrører Ensted olieterminal ved Aabenraa, 

benævnt Inter Terminals EOT ApS. 

 

Inter Terminals EOT ApS (EOT) anvendes til oplagring og ind- og udskibning af fuel olie og vakuum 

gasolie. Olieterminalen består af en oliepier med to anlægspladser samt et overjordisk tankanlæg 

med tilhørende overjordisk rørsystem. Olien transporteres til olieterminalen ad søvejen, hvor olien 

losses fra skibe til olietankene via et rørsystem. På samme måde lastes olie fra lagertankene til 

skibe.  

 

Tankanlægget omfatter fire overjordiske tanke, placeret i en lukket tankgård, se figur 1,  med en 

samlet opbevaringskapacitet på 320.000 m3,  der er miljøgodkendt til opbevaring af klasse III 

produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). En af de fire tanke anvendes frem til 

udgangen af 2012 af Enstedværket til opbevaring af driftsolie.  

 

 

Figur 1 Oliepier og de fire opbevaringstanke på EOT.  

Miljøstyrelsen har den 29. september 2011 meddelt en ny revurderet miljøgodkendelse for 

olieterminalen, som bl.a. indeholder vilkår for antal skibsanløb pr. år. Inter Terminals ønsker antal 

skibsanløb pr. år hævet. Derudover ønskes på længere sigt mulighed for import og oplagring af 

andre lettere klasse III produkter end de produkter, der er godkendt i dag (fuel olie og vakuum 

gasolie).  

 
EOT vil med realiseringen af det udvidede produktsortiment (lettere klasse III produkter) blive 
omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed og vil dermed også være omfattet af 
VVM bekendtgørelsens bilag 1, punkt 26: Anmeldelsespligtige virksomheder efter § 5 i 
Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Der 
skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse. 
 

Dette idéoplæg redegør kort for Inter Terminals planlagte driftsændringer og udvidelse samt de 

miljømæssige påvirkninger. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 

Oliepier 

Tankanlæg 

  

 



med VVM redegørelse og sikkerhedsrapport samt udkast til miljøgodkendelse, som vil blive sendt i 

8 ugers offentlig høring.  

 
1.2 Lokalisering 

Inter Terminals EOT ApS er beliggende sydøst for Aabenraa på matr.nr. 385c, Stubbæk, Ensted. 

Adressen er Varnæsvej 9, Aabenraa.  

 

Olieterminalen er beliggende i byzone i rammeområde 1.1.221.E, jf. Aabenraa Kommunes 

Kommuneplan 2009-2021. Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv, nærmere 

bestemt kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt 

strandområde.  

 

Olieterminalens tankgård med nuværende tankanlæg er omfattet af lokalplan S 16 for et område 

omkring Enstedværket i Styrtom, 28. september 1993, der bl.a. har til formål at fastlægge rammer 

for et røgrensningsanlæg på Enstedværket. Aabenraa Kommune har ved brev af 10. november 2010 

bekræftet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- og 

anvendelsesbestemmelser, uanset om oplaget sker til brug for Enstedværket eller som oplag for 

tredjemand. 

 

Derudover er olieterminalens område omfattet af lokalplan nr. S 14 for et forsøgsdambrug ved 

Enstedværket, 30. april 1991, der har til formål at muliggøre et forsøgsprojekt om etablering af 

havdambrug.  

 
1.3 Projektbeskrivelse 

Inter Terminals ønsker aktivitetsbegrænsningen i antal skibsanløb til olieterminalen øget, ligesom 

der på længere sigt ønskes mulighed for import og oplagring af lettere klasse III produkter i tanke. 

Hver af disse ændringer er omtalt i det følgende: 

 

Ændring af antal skibsanløb pr. år. 

I den gældende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om, at der må anløbe op til 125 skibe til 

olieterminalen pr. år.  

 

Denne aktivitetsbegrænsning ønskes hævet, idet den begrænser Inter Terminals' kommercielle 

anvendelse af olieterminalen i forhold til de hidtidige forudsætninger for driften. Den revurderede 

miljøgodkendelse fastsætter aktivitetsbegrænsningen således, at der ikke er mulighed for flere 

skibsanløb end svarende til niveauet for det faktiske antal skibsanløb i de seneste år. I 2011 har der 

været i alt 83 skibsanløb, deraf alene 63 de første 6 måneder af året, hvilket således er meget tæt på 

det maksimale tilladte antal. Nødvendigheden af muligheder for øget antal skibsanløb bliver 

endvidere forstærket, når tank 10, som i dag benyttes af Enstedværket, overgår til olieterminalens 

benyttelse.  

 

Begrænsningen i antal skibsanløb ønskes derfor hævet fra nuværende godkendte 125 skibsanløb til 

fremtidig 730 skibsanløb pr. år. Ændringen svarer til fuld udnyttelse af de to anlægspladser og to 

ledninger til landanlæg, som findes til olieterminalen, idet der dagligt kan køres to simultane 

operationer samtidig. Det betyder, at der i dag er kapacitet til at modtage 730 skibsanløb pr. år (365 

dage * 2 operationer pr. dag = 730 skibsanløb pr. år). 

 

Ændringen af antal maksimale skibsanløb indebærer ingen bygnings- eller anlægsmæssige 

ændringer. Der er alene tale om udnyttelse af de eksisterende kapaciteter på olieterminalen.  

 

Import og oplagring af lettere klasse III produkter  

I den gældende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår om, at der kun må modtages og afskibes 

fuelolie og vakuum gasolie.  
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Denne produktbegrænsning ønsker Inter Terminals på længere sigt ændret med henblik på 

tilvejebringelse af en mere fleksibel olieterminal, hvor også lettere typer klasse III produkter kan 

oplagres og afskibes fra olieterminalen, herunder: gasolie, mineralolie destillat og diesel.  

 

Alle de ansøgte nye klasse III produkter er i dag alene klassificeret som risikostof med hensyn til 

miljøfarlighed.  

 

Olieterminalen vil med realiseringen af det udvidede produktsortiment blive omfattet af 

risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed, idet de anførte produkter vil kunne forekomme i 

mængder over 25.000 tons. Der vil derfor som led i VVM redegørelsen også blive udarbejdet en 

sikkerhedsrapport, som bl.a. skal danne grundlag for risikomyndighedernes vurdering af, om 

planlægningen kan realiseres som ønsket, herunder om der er særlige forholdsregler, som skal 

tilgodeses. 

 

Det udvidede produktsortiment vil blive håndteret via de eksisterende tanke og rørforbindelser. Der 

er ikke planlagt anlægs- eller bygningsmæssige ændringer som grundlag for håndtering af et 

udvidet produktsortiment.  

 

2. Påvirkninger af omgivelserne 

EOT ligger i Styrtom ved Aabenraa Fjord i et område, hvor omgivelserne er præget af kysten ved 

fjorden, markant industriel bebyggelse og åbent land. Olieterminalen grænser direkte op til 

Enstedværket. Syd for olieterminalen er der åbne marker samt enkelte boliger i et ikke planlagt 

område. Øst og nord for olieterminalen ligger en smal grøn bræmme, der er udlagt til rekreativt 

område i henhold til lokalplan S 14. 

 

Nærmeste beboelse til olieterminalen er "Laksmølle" på Varnæsvej 35. Nærmeste boligområde er 

Møllevænget, der ligger ca. 500 m sydøst for olieterminalen.  

 
Syd for olieterminalen findes et udpeget Natura 2000-område "Hostrup Sø, Assenholm Mose og 
Felsted Vestermark". Der skal ved etablering af nye virksomheder eller ændring af eksisterende 
virksomheder tages hensyn til Natura 2000-området, som er beliggende ca. 4,8 km syd for 
olieterminalen. Der skal tages hensyn til områdets udpegningsgrundlag i Natura 2000-plan 2010-
2015 og arterne på habitatdirektivets bilag IV i og udenfor området. Endvidere skal der tages 
hensyn til miljømålene for kystvande i vandplan 2010-2015 for Lillebælt/Jylland (hovedvandopland 
1.11).  

 

Der er ingen historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk eller værdier i 

området, som vil kunne blive væsentligt påvirket af de påtænkte driftsmæssige ændringer.  

 
2.1 Miljøpåvirkninger 

De væsentligste miljøpåvirkninger som følge af de planlagte ændringer vurderes at være relateret til 

støj, jord og grundvand, risikoforhold samt det marine miljø. I VVM-redegørelsen vil påvirkningen 

af disse forhold blive beskrevet og vurderet, ligesom det vil blive vurderet, hvordan påvirkningerne 

undgås eller begrænses mest muligt.  

 

Støj 

Den nuværende støjbelastning fra olieterminalen er kortlagt og afrapporteret i juli 2012 af 

rådgivningsfirmaet Grontmij. I støjrapporten konkluderes, at olieterminalen overholder 

miljøgodkendelsens grænseværdier for støj ekskl bidrag fra skibe i alle referencepunkter. 

 

Ved beregningerne er det lagt til grund, at alle kilder relateret til olieterminalen kan være i drift 

døgnet rundt (worst case), og på den baggrund vurderes støjbelastningen i dag fra olieterminalen 

(ekskl. bidrag fra skibe) ikke øget som følge af flere lastninger/losninger. Ændringen af antal 

  

 



tilladte skibsanløb pr. år vurderes dermed ikke at indebære overskridelse af de i miljøgodkendelsen 

fastlagte støjgrænseværdier for olieterminalen (ekskl. bidrag fra skibe).  

 

I støjrapporten er også foretaget vurderinger af  støjbidrag fra skibe under lastning/losning. 

Støjbidraget fra skibe vil ikke blive ændret som følge af flere skibsanløb, idet det er lagt til grund, at 

alle kilder kan være i drift døgnet rundt, men der vil oftere ligge skibe ved kaj end i dag. 

 

Muligheden for minimering af støjgener vil blive vurderet i VVM redegørelsen. 

 

Luft- og lugtemissioner 

De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af EOT er emissioner fra tankene. Alle tankene 

på olieterminalen har fast tag, er isolerede samt udstyret med trykvakuumventil og kulfiltre på 

tankenes ånderør. Miljøstyrelsen har som led i revurderingen vurderet, at udsendelse af dampe ved 

den nuværende drift er begrænset, og at de nuværende driftskrav er tilstrækkelige til at imødegå, at 

den nuværende drift medfører uacceptabel luftforurening. Tilsvarende er også vurderet for 

luftemissioner fra skibe, der ankommer til pieren for losning og lastning, da der alene er tale om 

losning og lastning af klasse III produkter med lav flygtighed og begrænset udsendelse af dampe. 

 

Ændring af antal tilladte skibsanløb pr. år samt ønsket om muligheder for også at kunne oplagre 

lettere klasse III produkter vurderes at kunne medføre øgede luft- og lugtemissioner, dog 

formodentligt i begrænset omfang, da tankene er påmonteret kulfiltre. Omfanget heraf og 

muligheder for minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen. 

 
Jord og grundvand 

Olieterminalen er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser. 

Olieterminalområdet er kortlagt som forurenet på vidensniveau 1. Der er pt. en forureningssag i 

gang vedrørende olieforurening fra en enkelt tank, og delområder omkring denne tank er kortlagt 

som forurenet på vidensniveau 2. 

 

Den nuværende drift af olieterminalen indebærer begrænset risiko for forurening af jord og 

grundvand, da fuelolie og vakuum gasolie størkner eller bliver tyktflydende ved normale 

udetemperaturer. Olieprodukternes egenskaber betyder, at nedsivning vil være meget begrænset.  

 

Ønsket om muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at kunne 

medføre øget risiko for nedsivning og dermed for jord- og grundvandsforureninger, idet lettere 

klasse III produkter ikke størkner eller bliver tyktflydende ved normale udetemperaturer. Omfanget 

heraf og muligheder for minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen. 

 

Spildevand 

EOT nedsiver med den nuværende driftsform det overfladevand, som dannes på virksomhedens 

tankområde. Regnvand fra befæstede arealer uden for tankgård, tage mv. ledes via vejafløb til 

Enstedværkets regnvandssystem, hvor det gennemløber sandfang og olieudskiller forinden 

udledning til Aabenraa Fjord. 

 

Ønsket om muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at kunne 

medføre risiko for nedsivning af lettere klasse III produkter ved uheld, idet lettere klasse III 

produkter ikke størkner eller bliver tyktflydende ved normale udetemperaturer. Omfanget heraf og 

muligheder for minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen.  

 

Påvirkninger af det marine miljø ved uheld 

Miljøstyrelsen har for så vidt angår den nuværende drift af olieterminalen stillet krav om en 

nærmere redegørelse for muligheder for at afværge, at olieudslip ved brud på tanke eller 

rørsystemer giver varige skader for det marine miljø. Denne redegørelse er udarbejdet og fremsendt 

til Miljøstyrelsen 31. maj 2012.  

 

Ideoplæg 7 

 



Ønsket om muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse III produkter vurderes at kunne 

medføre øget risiko for påvirkning af det marine miljø ved uheld. Omfanget heraf og muligheder for 

minimering af gener herfra vil blive vurderet i VVM redegørelsen.  

 

Affald 

Den nuværende drift af olieterminalen medfører begrænset affaldsfrembringelse, primært i form af 

olieholdigt slam fra tankrensninger. Desuden er EOT forpligtet til at modtage slopolie og blandet 

affald fra anløbende skibe. Affaldet håndteres i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes 

affaldsregulativer. 

 

Ønsket om ændring af antal årlige skibsanløb og muligheder for også at kunne oplagre lettere klasse 

III produkter vurderes at give anledning til øget affaldsfrembringelse i form af øget skibsaffald og 

øget slopolie fra skibe, som fortsat vil blive håndteret i overensstemmelse med Aabenraa 

Kommunes affaldsregulativer. De ansøgte ændringer indebærer ikke frembringelse af nye 

affaldstyper. 

 

Bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Inter Terminals inddrager i almindelighed relevant viden og ekspertise for at leve op til gældende 

regler på såvel det tekniske område som på miljøområdet. Inter Terminals har 1. maj 2012 

fremsendt en opdateret BAT-tjekliste for EOT til Miljøstyrelsen. Det tværgående BREF-dokument 

”Emissioner fra oplagring”, 2006 er benyttet som vejledende BAT-princip.  

 

Virksomhedens ændring i antal årlige skibsanløb samt oplag af lettere klasse III produkter skal også 

godkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse).  Miljøgodkendelsen vil 

indeholde en redegørelse for, om de valgte løsninger er udtryk for bedste tilgængelig teknik (BAT). 

Udkast til miljøgodkendelse vil indgå i VVM-redegørelsen. 

  
2.2 Øvrige påvirkninger 

 

Visuelle forhold 

EOT er beliggende i et område, der er karakteriseret af kystnær, markant industriel bebyggelse, som 

i nærmiljøet mod syd omkranses af opdyrkede marker og spredte boliger.  

 

Forøgelse i antal årlige tilladte skibsanløb og udvidelse af produktsortimentet vil ikke ændre det 

visuelle udtryk af olieterminalen, da der ikke foretages anlægs- eller bygningsmæssige ændringer på 

terminalen.  

 

Naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000-område 

Ved den kommende miljøvurdering af de planlagte ændringer af olieterminalen skal der bl.a. tages 

hensyn til internationale naturbeskyttelsesområder, såkaldte Natura 2000-områder. Det konkrete 

område er et EF-habitatområde (H84) og EF-fuglebeskyttelsesområde (F58) "Hostrup Sø, 

Assenholm Mose og Felsted Vestermark", som er beliggende syd for olieterminalen. Der skal tages 

hensyn til områdets udpegningsgrundlag og arterne på habitatdirektivets bilag IV i og uden for 

området. Natura 2000-områder er vist på figur 2. 

 

 

  

 



 

Figur 2 Natura 2000-områder.  

Derudover er der registreret beskyttede naturområder omkring olieterminalen. Nærmeste område 

er et beskyttet sø- og engområde, der ligger ca. 100 m sydøst for olieterminalen. Igennem dette 

område løber desuden et beskyttet vandløb, der har udløb til Aabenraa Fjord. De beskyttede 

naturtyper er vist på Figur 3.  

Figur 3 Beskyttede naturområder omkring olieterminalen.  
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Ved VVM-undersøgelsen vil det blive nærmere vurderet, om de planlagte ændringer vil påvirke 

Natura 2000-områder,  bilag IV-arter, og beskyttede naturområder, ligesom det vil blive vurderet, 

hvordan en eventuel påvirkning kan minimeres.  

 

Risiko 

Udvidelse af olieterminalens produktsortiment til også at omfatte lettere klasse III produkter er 

omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3 virksomhed, da der er tale om oplagring af 

produkter over 25.000 tons. Der skal derfor udarbejdes en risikorapport, som skal danne grundlag 

for plan- og risikomyndighedernes vurdering af, om planlægningen kan foretages som ønsket. 

Sikkerhedsrapporten vil blive udarbejdet i henhold til reglerne i risikobekendtgørelsen.  

 

De ændrede risikoforhold og muligheder for minimering af gener vil blive vurderet i VVM 

redegørelsen.  

 

 

3. Den videre proces 

3.1 Idéer og forslag 
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet indkalder Miljøstyrelsen 

Odense idéer og forslag til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres på i VVM-redegørelsen.  

 

Miljøstyrelsen skal have dine idéer og forslag skriftligt pr. brev eller e-mail senest den 02.10 2012. 

Idéer og forslag skal mærkes med journalnummer MST-1274-00048 og sendes til: 

 

Miljøstyrelsen Odense 

C. F. Tietgens Boulevard 40 

5220 Odense SØ 

 

Eller e-mail ode@mst.dk (Husk postadresse ved mailhenvendelser) 

 

Flere oplysninger kan fås i Miljøstyrelsen Odense tlf. 72544000 eller e-mail ode@mst.dk. 

 
3.2 Den videre proces 

Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter Miljøstyrelsen Odense de indkomne forslag i et notat, der 

fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde med VVM-redegørelsen.  

 

Miljøstyrelsen Odense vil i samarbejde med Inter Terminals og Aabenraa Kommune udarbejde et 

kommuneplantillæg for de planlagte forhold og en VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer 

miljøkonsekvenser af de planlagte aktivitetsændringer ved olieterminalen i Ensted.  

 

VVM-redegørelsen vil blive udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 

december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning. I redegørelsen vil bl.a. støjbelastning fra øget antal skibsanløb, 

påvirkning af det marine miljø ved uheld, risikoforhold ved håndtering af lettere klasse III 

produkter samt påvirkning af jord og grundvand ved håndtering af lettere klasse III produkter blive 

vurderet.  

 

Ændringen i antal skibsanløb pr. år samt mulighed for oplaring af lettere klasse III podukter 

forudsætter desuden, at der meddeles miljøgodkendelse, som ændrer den nuværende begrænsning.  

 

Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med udkast 

til tillæg til miljøgodkendelsen. Herefter beslutter Miljøstyrelsen Odense om kommuneplantillæg 

med VVM-redegørelse kan godkendes.  
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Ideoplæg 11 

 

Det forventes, at den videre proces for en VVM-undersøgelse vil foregå som illustreret i tidsplanen 

herunder.  

 2012 2013 

Aktivitet 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

VVM-og risikoanmeldelse                  

Idéfase, offentlig høring                  

Scoping og væsentlighedsvurdering                  

Proces, VVM redegørelse + Kp-tillæg                   

Proces, Miljøgodkendelse                   

Proces, Risikodokumentation                  

Offentlig høring af udkast til VVM og KpTillæg                    

Behandling af høringssvar m.v.                   

Offentliggørelse og klagefrist                  

 

 



 

 
 

C.F. Tietgens Boulevard 40  
DK - 5220 Odense SØ  
Tlf.: (+45) 72 54 40 00 

www. mst.dk 

Ideer og forslag  
 

Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningen på miljøet indkalder Miljøstyrelsen idéer og 

forslag til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen.  

 

Miljøstyrelsen skal have dine idéer og forslag skriftligt pr. brev eller e-mail senest den 02.10. 2012. 

 

Idéer og forslag skal mærkes med journalnummer MST-1274-00048 og indsendes sendes til: 

 

Miljøstyrelsen Odense 

C. F. Tietgens Boulevard 40 

5220 Odense SØ 

 

Eller e-mail ode@mst.dk (Husk postadresse ved mailhenvendelser) 
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