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Projekt for renovering, opgradering og mellemoplagring af fuelolie i 
eksisterende olietanke på Nordjyllandsværket er ikke omfattet af VVM-
reglerne 
 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 3. marts 2011 modtaget en anmeldelse fra 
Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket via Aalborg kommune om renovering, 
opgradering og mellemoplagring af fuelolie i olietank 10-13 på 
Nordjyllandsværket.  
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12-
2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning.  
 
Projektet skal ikke behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Det skyldes, at der er tale om en lovlig etableret og miljøgodkendt 
virksomhed. Ændringen vedrører renovering og opgradering af de 
eksisterende olietanke 10-13 på Nordjyllandsværket, som skal anvendes til 
mellemoplagring af fuelolie. Olietankene er omfattet af revision af 6. januar 
2006 af oprindelig miljøgodkendelse af 22. april 1994  
 
Det anmeldte projekt omfatter renovering og opgradering af de eksisterende 
tanke 10-13 på NJV, således at de også kan anvendes til mellem oplagring af 
tung fuelolie af Vattenfall EnergyTrading. 
 
Baggrunden for ønsket om at anvende tankene til mellemoplagring af 
fuelolie er, at Nordjyllandsværket er velbeliggende i henseende til olie som 
udskibes fra Rusland.  
 
Tankene 11, 12 og 13 har ikke været i drift i en periode. Kun tank 10 er i 
anvendelse i dag, og der reserveres fremover et volumen på 12.000 m3 i tank 
10 til brug for NJV.   
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår 
retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har 
beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra i dag. Klage skal sendes direkte til Natur- og 
Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København NV eller som e-post 
til nmkn@nmkn.dk.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, 
at der indbetales et gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for 
virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter 
modtagelse af klagen sende en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen før gebyret er 
modtaget. Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. 
Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 
 
Opmærksomheden henledes på, at afgørelsen ikke bliver annonceret. Det 
betyder, at klageberettigede kan påklage afgørelsen til Natur- og 
Miljøklagenævnet inden for 4 uger fra, at de får kendskab til afgørelsen. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra i 
dag. 
 
 
 
Kopi til:  
 
Aalborg Kommune 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Miljøstyrelsen Aarhus  
Lyseng Allé 1 
8270 Højbjerg 
Tlf.: 7254 4437 
e-post: aar@mst.dk  
 
 
 
 


