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Uddybende bemærkninger i forbindelse med opstart af revurdering af 

miljøgodkendelse for A/S Dansk Shell, raffinaderiet.  

      
Miljøstyrelsen Odense har den 28. december 2011 annonceret, at miljøgod-
kendelsen for A/S Dansk Shell, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, tages op 
til rutinemæssig revurdering. 
 
A/S Dansk Shell har også aktiviteter på adressen Kongensgade 113, 7000 
Fredericia, den såkaldte havneterminal. Aktiviteterne på havneterminalen er 
omfattet af en selvstændig revurdering, som afsluttes primo 2012. Havne-
terminalen er således ikke omfattet af den revurderingsproces som netop er 
igangsat. 
 
Shell Raffinaderiet og Havneterminal er begge omfatte af risikobekendtgø-
relsen og Shell har derfor redegjort for virksomhedens sikkerhedsforhold i 
en sikkerhedsrapport. Sikkerhedsrapporten står for at skulle ajourføres i 
2012. Behandlingen af virksomhedens sikkerhedsforhold sker i et samar-
bejde mellem risikomyndighederne; Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen 
og Miljøstyrelsen. Risikomyndighederne vil træffe samtidige afgørelser i 
forhold til den ajourførte sikkerhedsrapport. Behandlingen af virksomhedens 
sikkerhedsforhold er derfor ikke medtaget i revisionen af miljøgodkendelsen 
for Raffinaderiet. 
 
Formål 
A/S Dansk Shell er omfattet af IPPC-direktivet (i-mærket) og dermed af kra-
vet om, at miljøgodkendelse tages op til revurdering minimum hvert 10. år. 
 
Formålet med revurdering er blandt andet at gennemgå den samlede virk-
somhed for at sikre, at virksomhedens drift er baseret på bedst tilgængelige 
teknologi (BAT), og for at sikre at vilkårene i godkendelsen er i overens-
stemmelse med gældende lovgivning og praksis. 
 
Det skal i forbindelse med revurderingen vurderes, om der er sket væsentli-
ge ændringer i virksomhedens indretning og drift i forhold til den miljøgod-
kendelse, der revurderes, og om godkendelsen fortsat er dækkende for 
virksomhedens aktiviteter. 
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Det vurderes ligeledes, om der er sket ændringer i den fysiske planlægning 
mv. i virksomhedens omgivelser, og i givet fald om dette giver grundlag for 
regulering af godkendelsen. 
 
Forventet indhold – fokusområder 
Raffinaderier er en industriel lokalitet, hvor der håndteres store mængder af 
råvarer og produkter, og hvor der også forbruges store mængder af energi 
og vand for gennemførelse af disse processer. I deres lagrings- og raffine-
ringsprocesser frembringes emissioner til atmosfære, vand og jord.  
 
Ved en revurdering bliver den samlede virksomhed gennemgået og regule-
ret i forhold til den nugældende miljølovgivning og praksis. Miljøstyrelsen vil 
i forbindelse med gennemgangen af virksomheden blandt andet have fokus 
på følgende overordnede miljøområder: 
 
1. Emission til luft 
Energianlæg, kedler, ovne og katalytisk krakning er de primære kilder til 
emissioner af carbonmonoxid og -dioxid, nitrogenoxider (NOx), støv og 
svovloxider (SOx) til atmosfæren. Raffinaderiprocesser kræver megen 
energi og typisk vil mere end 60 % af emissionerne fra et raffinaderi relatere 
sig til produktionen af energi. 
 
Genvindingsprocesser for svovl samt ”flaring” (afbrænding af gas) bidrager 
også til disse emissioner. Ved regenerering af katalysatorer og afkoksning 
emitteres støv. 
 
Flygtige organiske kulbrinter (VOC) frigives som diffuse emissioner fra raffi-
naderiets lagre, ved håndtering og udlevering af produkter, fra olie/vand 
separeringssystemer og fra flanger, ventiler, pakninger og dræn.  
 
Andre emissioner til atmosfæren kan være svovlbrinte, ammoniak, ben-
zen/toluen/xylen (BTX), svovlkulstof og metaller (indhold i støv). 
 
Miljøstyrelsen har generelt fokus på at nedbringe emissioner til luften. Gæl-
dende grænseværdier skal kunne overholdes.  
 
Med udgangspunkt i de mulige tekniske løsninger vil Miljøstyrelsen vurdere 
muligheden for at reducere de pågældende emissioner yderligere under 
hensyntagen til proportionalitetsprincippet1. 
 
2. Støj 
Der er i den nugældende miljøgodkendelse givet tillæg til de vejledende 
grænseværdier for støj. På baggrund af en opdateret støjkortlægning vil 
Miljøstyrelsen vurdere behovet for disse tillæg eller om der ud fra en propor-
tionalitetsbetragtning kan kræves yderligere støjreduktion med udgangs-
punkt i gældende lovgivning og praksis. 

                                                 
1 Proportionalitetsprincippet betyder, at der ikke må anvendes mere indgribende 
foranstaltninger, dersom mindre er tilstrækkelige, og indgrebet skal som middel stå i 
rimeligt forhold til målet. 
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3. Lugt 
Miljøstyrelsen har siden den seneste miljøgodkendelse blev udarbejdet, 
modtaget jævnlige naboklager over lugtgener. Miljøstyrelsen vil derfor spe-
cielt have fokus på dokumentation af virksomhedens lugtemissioner samt 
de muligheder, der er for at begrænse disse. 
 
Vilkår om reduktion af kilder til lugt vil ske under hensyntagen til proportio-
nalitetsprincippet. 
 
4. Spildevandssystem 
Vand indgår i store mængder i raffinaderiprocesserne som procesvand og til 
køling. Brugen forurener vandet med olieprodukter, hvilket primært resulte-
rer i et øget iltforbrug i spildevandet. Forureningen af vandet kan også om-
fatte svovlbrinte, ammoniak, phenoler, benzene, cyanider og suspenderet 
stof. 
 
Spildevand fra raffinaderiet ledes til Fredericia Kommunes rensningsanlæg i 
henhold til kommunens tilslutningstilladelse. 
 
Regnvand fra arealer, hvor der kan ske forurening med olie, håndteres hos 
Shell som spildevand, mens regnvand fra rene arealer (tage, parkerings-
pladser ol.) udledes til Lillebælt. 
 
Procesforhold i forbindelse med virksomhedens interne spildevandssystem 
vil indgå i Miljøstyrelsens samlede gennemgang af miljøforholdene - herun-
der stoffer udledt til det interne spildevandssystem. 
 
5. Bedst tilgængelig teknologi (BAT) 
Anvendelse af bedst tilgængelig teknologi – BAT-princippet – skal ligge til 
grund for behandling af alle sager efter miljøbeskyttelsesloven, herunder 
revurdering af miljøgodkendelse. 
 
A/S Dansk Shell er en IPPC-virksomhed, og dermed omfattet af EU BREF 
(BAT reference dokumenter). Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en 
opdateret udgave af BREF-dokumentet for raffinaderier. Det foreløbige ud-
kast (i 2. udgave) vil Miljøstyrelsen tage udgangspunkt i under gennemgan-
gen af virksomhedens miljøforhold. Det er Miljøstyrelsens forventning, at 
den endelige udgave af BREF-dokumentet vil være klar inden der træffes 
ny afgørelse om revurdering. 
 
Miljøstyrelsen vil også tage udgangspunkt i BREF-dokumentet ”Emissions 
from storage”, der danner de vejledende retningslinjer for indretning og drif-
ten af tanke. 
 
Processens forløb 
Efter annoncering af opstart af revurdering, skal A/S Dansk Shell opdatere 
den miljøtekniske beskrivelse af virksomhedens miljøforhold, således be-
skrivelsen afspejler de nuværende forhold. Miljøstyrelsen har aftalt med  
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virksomheden, at den opdaterede beskrivelse skal være udarbejdet inden 1. 
juli 2012. Herefter går Miljøstyrelsen i gang med at udarbejde et første ud-
kast til revurdering af miljøgodkendelse. Interesserede borgere, virksomhed 
og øvrige myndigheder har mulighed for at komme med bemærkninger til 
udkastet. Miljøstyrelsen vil herefter tage stilling til indkomne bemærkninger 
til udkastet, inden der træffes endelig afgørelse i sagen. Der forventes truf-
fet endelig afgørelse inden for 2 år fra annonceringstidspunktet. 
 
Dit input til processen nu 
Med henblik på at få gennemgået og vurderet alle væsentlige miljøforhold, 
vil Miljøstyrelsen opfordre alle relevante interessenter til at komme med in-
put til gennemgangen af virksomhedens miljøforhold. Forhold, som for ek-
sempel borgerne, finder det særligt vigtigt, at Miljøstyrelsen vurderer nær-
mere, og tager stilling til. 
 
Du kan frem til den 25. januar 2012 sende dit input til Miljøstyrelsen via mail 
ode@mst.dk eller til adressen: 
 
Miljøstyrelsen 
C.F. Tietgens Boulevard 40 
5220 Odense SØ 
 
Du kan i samme periode anmode om, at få tilsendt et udkast til vores afgø-
relse, når dette foreligger. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
Klaus Hougaard  
7254 4253  
klhou@mst.dk  
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