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Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell 
Havneterminalen 
 
Miljøstyrelsen meddeler herved, at A/S Dansk Shell påbydes ændrede 
tidsfrister for gennemførelse af vilkår i Miljøstyrelsens miljøgodken-
delse af Shell Havneterminalen i Fredericia dateret 21. marts 2012. 
Påbuddet omfatter en ændring af miljøgodkendelsens vilkår C6 (se-
nest ændret ved påbud af 24. april 2012) til: 
 
”Vilkår C6 
A/S Dansk Shell skal gennem måling og beregning foretage et kvalifi-
ceret estimat over emissionen af nmVOC og metan fra udskibning af 
råolie på Havneterminalen. Bestemmelsen af emissionen af VOC kan 
ske ved tidsproportionale målinger af sammenhørende værdier for 
koncentration og flow (pumpehastighed) ved 3-5 udskibninger, såle-
des at der gives et repræsentativt billede af type og størrelse af skibe. 
Resultatet skal præsenteres som emissionen i tons nmVOC og metan 
per lastning samt for årlige emissioner for nmVOC og metan i tons 
baseret på udskibningen af råolie i 2010. Redegørelsen skal være Mil-
jøstyrelsen Odense i hænde senest 31. maj 2013.” 
 
Samtidig ændres miljøgodkendelsens vilkår C5 til: 
 
”Vilkår C5 
A/S Dansk Shell skal gennemføre en opdatering af redegørelsen ”VOC 
emission fra udskibning af råolie. Emissionsbegrænsende teknologi - 
version C dateret 29.06.07”. Opdateringen skal tage udgangspunkt i 
den nuværende emission fra Havneterminalen bestemt jævnfør vilkår 
C6, og forholde sig til eventuelle ændrede forudsætninger for udnyt-
telsen af kendt - og eventuel ny teknologi. Opdateringen skal ud fra en 
teknisk, miljømæssig og økonomisk vurdering indeholde Shells anbe-
faling om valg af teknologi, idet denne teknologi som minimum skal 
kunne præstere en reduktion af emissionen af VOC på 85 %. 
 
Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-
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sempelvis skibe med dampgenvindingsanlæg, skal dette fremgå af 
redegørelsen. 
 
Den opdaterede redegørelse skal sendes til tilsynsmyndigheden se-
nest 1. august 2013. Redegørelsen skal indeholde en implemente-
ringsplan der sikrer en implementering af reduktionsmålet senest 3 
år fra denne afgørelses ikrafttræden.” 
 
Påbuddet skal være efterkommet straks. 
 
Påbuddet gives efter § 72, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven1. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 15. november 2012 påbud om ændrede 
tidsfrister for gennemførelse af vilkår C5 og C6 i Miljøstyrelsens mil-
jøgodkendelse af Shell Havneterminalen i Fredericia dateret 21. marts 
2012. Vi har modtaget følgende bemærkninger fra A/S Dansk Shell: 
 
”Hen over sommeren har Shell forsøgt at efterkomme vilkår C6 i mil-
jøgodkendelsen for Havneterminalen ved at indgå aftale med FORCE 
Technology om VOC målinger på 3 råolieskibe. Efter at målepro-
grammet er afsluttet, er FORCE nået til den konklusion, at måleresul-
taterne ikke er valide. Dette blev kommunikeret til Shell på møde 
mellem Shell og FORCE d. 2. oktober. Årsagen har været tekniske 
problemer med udstyret.  
 
På mødet blev det aftalt, at der skal gøres et nyt forsøg med udstyret 
og metoden efter reparation og kalibrering. FORCE har efterfølgende 
brugt nogen tid på at få repareret, afprøvet og kalibreret udstyret. Det 
er nu planlagt, at en ny måling skal finde sted d. 30. november.  
 
Da metoden involverer en ca. 150 m slange fra skibet og frem til ana-
lysevognen, er der på denne årstid risiko for kondensering af de tun-
geste kulbrinter i slangen. Temperaturen på råolien der lastes ligger 
på ca. 10 °C og udendørstemperaturen ligger væsentlig under dette 
niveau. Det er usikkert, hvor stor en indflydelse dette vil have og der 
er risiko for, at målingerne ikke kan gennemføres i vinterhalvåret. 
 
Alternative metoder har været overvejet, men det er ikke lykkedes, at 
finde et godt alternativ til det mobile analyseudstyr med en direkte og 
kontinuert måling.  
 
Shell anmoder derfor om en udsættelse af tidsfristen for efterlevelse 
af vilkår C6 til 31. maj 2013 og for vilkår C5 til 1. august 2013. Det for-

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 

 2 



ventes, at målingerne senest er gennemført med udgangen af april 
samt at der skal bruges en måned til databehandling og rapportering.  
 
Med en sådan tidsfristforlængelse vil det også være muligt for Shell at 
undersøge alternative leverandører til FORCE, skulle det igen vise sig 
at være problemer med deres udstyr.” 
 
Baggrund for påbuddet 
Miljøstyrelsen fastsatte den 24. april 2012 ved påbud en tidsfrist for 
gennemførelse af vilkår C6 i miljøgodkendelsen af Shell Havnetermi-
nalen i Fredericia til den 24. oktober 2012, idet Shell ikke fandt det 
muligt at efterkomme den oprindelige tidsfrist på 3 måneder af føl-
gende grunde: 
 
• Den ønskede type måling er ikke tidligere udført og en metode 

skal derfor først udvikles/udarbejdes og aftales med en mulig 
leverandør. 

• For at disse målinger skal kunne gennemføres er det nødven-
digt med en accept fra skibene, hvilket kan vanskeliggøre gen-
nemførelsen af vilkåret og om ikke andet, vil det stille krav til 
teknikken, der anvendes, idet skibene er ATEX områder, dvs. 
der kun må anvendes EX udstyr. 

• Det er ikke praktisk muligt at metodeudvikle, indkøbe service-
ydelse, gennemføre og afrapportere målinger til Shell samt 
vurdere rapporten inden den fremsendes til tilsynsmyndighe-
den. 

 
Shell har indgået aftale med FORCE om gennemførelsen af måling af 
emissionen af VOC i forbindelse med lastningen af råolie til skib, og 
der er i perioden gjort flere tiltag for gennemførelsen heraf. Imidlertid 
har tekniske udfordringer i forbindelse med målingernes gennemfø-
relse resulteret i, at det endnu ikke har været muligt at frembringe 
troværdige resultater. Shell har på den baggrund ansøgt om en for-
længelse af tidsfristen for gennemførelse af vilkår C6. 
 
Da det ikke har været muligt at frembringe EX udstyr, der kunne til-
lade måling af emissionen af VOC direkte ombord på skib, inkluderer 
den metode, der er udviklet, brugen af en ca. 150 meter tynd slange 
fra skibet og ned til analysevognen på kaj. Shell har anført, at det ikke 
kan udelukkes, at der i vinterhalvåret vil være risiko for kondensering 
af de tungere kulbrinter i denne slange, hvilket vil resultere i målin-
ger, der underestimerer emissionen. Shell har anmodet om, at dette 
forhold indgår ved fastsættelse af en eventuel ny frist for vilkår C6. 
 
Ovenstående viden er fremkommet i perioden for gennemførelsen af 
vilkår C6, og Miljøstyrelsen har forståelse for, at Shell er blevet bragt i 
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en situation, hvor det ikke er muligt at overholde vilkårets tidsfrist. 
Miljøstyrelsen er på denne baggrund indstillet på at forlænge vilkå-
rets tidsfrist, og at der i fastsættelsen heraf tages hensyn til de tekni-
ske hindringer den kolde årstid kan sætte for målingernes gennemfø-
relse. 
 
Da resultaterne af de målinger, som er et resultat af gennemførelsen 
af vilkår C6, skal indgå i grundlaget for den redegørelse, som Shell 
skal lave jævnfør miljøgodkendelsens vilkår C5, er Miljøstyrelsen lige-
ledes indstillet på at forlænge tidsfristen herfor.  
 
Miljøstyrelsen ønsker ikke at ændre vilkår C5 for så vidt angår tidsfri-
sten for den implementeringsplan, som overnævnte redegørelse skal 
indeholde, og som skal sikre en implementering af reduktionsmålet 
på 85 % VOC senest 3 år efter at den revurderede miljøgodkendelse 
trådte i kraft (24. marts 2015). 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af virksom-
heden, kommunalbestyrelsen og enhver, der har en individuel, væ-
sentlig interesse i sagens udfald. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virk-
somheder, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller 
Odense@mst.dk . Klagen skal være modtaget senest den 2. januar 
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 Miljøklagenæv-
net, når nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal be-
nytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljø-
klagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøkla-
genævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modta-
get. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fast-
satte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemme-
side.  
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
 
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæ-

ves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
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3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende kla-
geberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 Miljøklage-
nævnet bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domsto-
lene 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, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 
Odense SØ. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72544000 eller 
Odense@mst.dk . 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Klaus Hougaard 
  
 
Kopi til: 
Fredericia Kommune kommunen@fredericia.dk  
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