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Afgørelse om miljøgodkendelse for ændret drift af FDO tank T-8856 

 
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 14. juni 2013 modtaget ansøgning fra A/S 
Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet om tilladelse til daglig drift af FDOs tank T-8856.  

 

Afgørelse 
Miljøstyrelsen Virksomheder træffer herved afgørelse om miljøgodkendelse af 
inddragelse af FDOs tank T-8856 i den daglige drift for Shell-Raffinaderiet. 

Godkendelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens
1
 § 33, stk. 1 og furudsætter, at 

det ansøgte etableres som beskrevet samt at driften sker i overensstemmelse med 
allerede gældende vilkår i miljøgodkendelsen af FDO J70. 

 

Afgørelsen indgår som en del af miljøgodkendelsen for FDO J70. 

 

Oplysninger i sagen 
Shell raffinaderiet har brug for et ekstra lager, hvorfra der kan importeres fra 
raffinaderiet og eksporteres til læsseramperne på raffinaderiet, Shells 
havneterminal samt NEPS (North European Pipeline System). Ved aftale med 
FDO ønskes FDO’s tank T-8856 derfor godkendt til daglig drift for raffinaderiet. 
Der er i forvejen indgået kontrakt mellem FDO og Shell-Raffinaderiet om, at 
raffinaderiet overdrages ansvaret for den daglige drift af beredskabslageret. 
 
Projektet inkluderer installation af uafhængig niveaumåler, lukket drænsystem, 
prøveudtag, miksere samt et nyt eksport rør med tilhørende motoropererede 
ventiler (MOV) og sikkerhedsventil mod termisk ekspansion (TERV). 
 
Ansøgningen gælder godkendelse af udstyr og drift af T-8856 med henblik på 
daglige importer fra raffinaderiet og daglige eksporter til læsseramperne, Shells 
havneterminal og NEPS. Projektet inkluderer installation af uafhængig 
niveaumåler på T-8856, der giver overfyldningsalarm til Shells bemandede 
kontrolrum, lukket drænsystem fra T-8856 til Shells vandbehandlingsanlæg, 2x5 
prøveudtag, 2 miksere samt et nyt eksport rør med tilhørende motoropererede 
ventiler og sikkerhedsventil mod termisk ekspansion. Der ændres ikke på 
oplagringskapacitet eller fareklasse for tankens indhold. Der er således tale om 
driftmæssig udvidelse/ændring af bestående virksomhed.  
 
Begge virksomheder er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer som kolonne 3 virksomhed.  

 

                                                             

1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Implementering af projektet vil ikke medføre bygningsmæssige udvidelser. Alt 

udstyr bygges indenfor de eksisterende rammer for virksomheden. 

 
Projektet bygger på eksisterende tank T-8856. Drænbeholder placeres nordvest for 
tanken, da der her er bedst plads til gravearbejde. Nyt eksportrør føres parallelt 
med de eksisterende rør fra sydlige tankfarm til den nordlige.  
 
T-8856 vil indgå i Shells normale drift og vil derved fyldes og tømmes på daglig 
basis. Mikserne vil ikke være i drift umiddelbart efter en fyldning, hvor eventuel 
vand skal bundfælde og drænes ud af tanken. Virksomheden er i drift på lørdage, 
søndage og helligdage.  

 

Projektet medfører ingen ændring i til/fra-kørselsforhold af biler/lastbiler. 

 
T-8856 er en overjordisk ståltank med en svøb-højde på 16 m og en diameter på 75 
m svarende til et volumen på 72.000 m3. Tanken indeholder fareklasse III 
produkt. Tanken vil fyldes og tømmes med op til 1200 m3/h. 

 
T-8856 fyldes fra raffinaderiet via eksisterende 16” gasolie rørsystem. Projektet 
installerer en ny MOV og erstatter dele af det eksisterende rørstykke fra 16” 
rørsystem til tanken. Der installeres 2 miksere i T-8856, som sikrer en homogen 
blanding.  
 
Eksport:  
Der bygges en ny eksportledning, der kobles på de to eksisterende rørledninger i 
den nordlige tankfarm for henholdsvis eksport til læsseramper og eksport til 
havn/NEPS. Rørledningen er sikret mod termisk ekspansion ved en 
sikkerhedsventil, der letter tilbage til tanken. Opliningen ved eksport styres af ny 
installerede MOV’er.  
 
Dræning:  
Efter fuldendt overførsel til T-8856 henstår indholdet ind til udlevering. Evt. 
kondensvand i tanken eller vand i produktet bundfælder og drænes før udlevering 
via nyt drænrør og drænventil til en ny drænbeholder. Der er tale om små 
mængder af vand. Fra drænbeholderen pumpes vandet videre til Shells 
eksisterende vandbehandlingssystem. Pumpen starter automatisk ved højt niveau 
og stopper ved lavt niveau i beholderen. Drænbeholderen er derudover udstyret 
med uafhængig højniveaualarm, der sendes til Shells bemandede kontrolrum. 
 
Der er 4 relevante scenarier, som kan føre til spild:  
 

 Overfyldning af tank T-8856: Tanken bliver udstyret med en radar 
niveaumåling, der giver alarm ved højt niveau samt en uafhængig 
niveaumåling, der giver alarm ved kritisk højt niveau. Alarmerne sendes til 
Shells bemandede kontrolrum. Panelmanden søger for at overførslen stoppes.  

 Overfyldning af drænbeholder: Tanken bliver udstyret med en radar 
niveaumåling, der giver alarm ved kritisk højt niveau samt en uafhængig 
niveaumåling, der ligeledes giver alarm ved kritisk højt niveau. Alarmerne 
sendes til Shells bemandede kontrolrum. Panelmanden søger for at dræningen 
stoppes. Drænpumpen starter selv ved højt niveau, men kan også startes lokalt 
og fra kontrolrummet.  

 Termisk ekspansion i nyt rørstykke: Det udsatte rørstykke forsynes med en 
termisk sikkerhedsventil, som letter tilbage til tanken.  

 Prøveudtag efterlades åben: Alle prøveudtag forsynes med fjederbelastet 
ventil, således prøveudtaget ikke kan efterlades åbent.  

 
 

Projektet indeholder kun diffuse emissionskilder. 
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Projektet indeholder ingen nye spildevands flow. Projektet vil ikke påvirke 
spildevandsproduktionen, da det vand, som potentielt skal drænes ud af T-8856, 
vil være i stedet for det vand, som ellers drænes fra eksisterende produkttanke. 
Drænet vand pumpes til Shells eksisterende vandbehandlingssystem. 
 
Projektet tilføjer 2 nye miksere og dermed 2 nye støjkilder. Mikserne købes med en 
maximal støjmæssig kildestyrke på 85 dB(A) i 1 m afstand. Mikserne er placeret på 
tankene inde bag tankvoldene.  
 
Det eneste affaldsprodukt projektet genererer, er vand, som behandles i 
raffinaderiets spildevandssystem – se ovenfor. 
 
Projektet omfatter forskellige dele til at minimere/forhindre forurening af jord og  
grundvand med diesel. Derudover er tanken placeret i eksisterende tankgård, som 
har plads til det fulde driftsvolumen af tanken. Tankens drænsystem opgraderes 
med lukket drænsystem, der leder drænvandet til Shells eksisterende 
vandbehandlingsanlæg. 

 

Miljøstyrelsens vurdering 
Der er i det ansøgte tale om ændringer af rørføringer og bestykning af en 
eksisterende tank til olie på en allerede miljøgodkendt virksomhed. Endvidere 
etableres en ny dræntank til olietanken, som en del af et lukket system tilsluttet 
Shell-Raffinaderiets spildevandssystem.  
 
Både Shell-Raffinaderiet og FDO er omfattet af risikobekendtgørelsen og derfor 
fortrolige med de krav der er heri om kontrollen med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer. For begge virksomheder er der udarbejdet sikkerhedsrapporter, der 
dokumenterer denne kontrol. Idet der er indgået kontrakt mellem FDO og Shell-
Raffinaderiet om, at raffinaderiet overdrages ansvaret for den daglige drift af 
beredskabslageret, fremgår det af sikkerhedsrapporten for beredskabslageret, at 
det er Shell-Raffinaderiets sikkerhedsledelsessystem, der vil være gældende for 
den daglige drift samt for ændringer på anlægget.  
 
Det ansøgte er behandlet i overensstemmelse med raffinaderiet procedurer for 
kontrol af risici i forbindelse med ændringer, og der er på grundlag heraf taget 
nødvendige foranstaltninger til at forebygge risikoen for større uheld.  
 
Sikkerhedsledelsessystemet indeholder tillige procedurer for det forebyggende 
vedligehold af de anlægsdele på beredskabslageret, der er i kontakt med stoffer 
omfattet af risikobekendtgørelsen, samt fysiske sikkerhedsforanstaltninger, der er 
betydende for kontrollen med risikoen for større uheld. Virksomhedernes 
sikkerhedsrapporter og dermed også sikkerhedsledelsessystem danner direkte 
grundlag for risikomyndighedernes inspektion med virksomhederne. 
 
Der sker kun diffuse emissioner fra tanken til luften. Praksis er, at denne form for 
emission søges reguleret ved krav til anlæggets design og drift. Miljøstyrelsen 
Virksomheder vurderer, at der er taget tilstrækkelig foranstaltninger for at 
begrænse den diffuse emission. 
 
Tank T-8856 ligger i beredskabslagerets sydvestlige hjørne, der mod syd grænser 
op til raffinaderiet og mod vest mod åbne marker. Etableringen af to miksere på 
tanken med en maksimal kildestyrke på 85 dB(A) vurderes ikke at kunne medføre 
overskridelse af allerede gældende grænseværdier for emissionen af støj fra 
beredskabslageret. Dokumentation herfor vil ske ved førstkommende eftervisning 
af overholdelse af dette vilkår. 
 
På baggrund af ovenstående vurderer Miljøstyrelsen Virksomheder, at 
inddragelsen af FDOs tank T-8856 i den daglige drift for Shell-Raffinaderiet vil 
give anledning til forøget forurening i form af diffus emission fra tanken samt 
forøget støj fra to miksere. Det vurderes dog samtidigt, at der er gjort 
tilstrækkelige tiltag for at reducere den diffuse emission og at de øgede emission af 
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støj vil kunne rummes i allerede gældende vilkår. Realiseres det ansøgte som 
beskrevet, vil der ikke være behov for at stille supplerende vilkår. Afgørelsen 
træffes derfor efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 uden vilkår. 

 

Udtalelse fra andre myndigheder 

Risikomyndighederne Arbejdstilsynet og Fredericia Brandvæsen har udtalt 

følgende til ansøgningen: 

 

”Arbejdstilsynet har læst det fremsendte materiale fra Shell på vegne af FDO den 

3. juni og den 21. juni 2013, og vurderer, at der ikke er fremkommet nye 

oplysninger om risikoens omfang, og vurderer på den baggrund, at det ikke 

medfører krav om ajourføring af sikkerhedsrapporten, som der skal træffes 

afgørelse på.” 

 

”Da klassificeringen af det aktuelle stof ikke omfatter brand og eksplosion, vil 

Fredericia Brandvæsen i dette tilfælde ikke træffe afgørelse i henhold til 

risikobekendtgørelsen.” 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 
 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, F.C. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk . 
Klagen skal være modtaget senest den 12. august 2013 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
Klagegebyr 
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 Virksomheder. 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.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  

 

mailto:ode@mst.dk
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Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 

ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 

forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 
 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 

behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 

Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 

Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  

 
Søgsmål 

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 

senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Klaus Hougaard  

72 54 42 53  

klhou@mst.dk  

 

Kopi til:  

A/S Dansk Shell, Shell-Raffinaderiet Fredericia  

Arbejdstilsynet 

Fredericia Brandvæsen 

Beredskabsstyrelsen 

Fredericia Kommune 

Sundhedsstyrelsen 


