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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed øget antal skibsanløb i en tidsbegrænset 
periode.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven1. 
 
 
Vilkår 
 
Vilkår A1: 

• Godkendelsen bortfalder den 1. juli 2014 
 
Vilkår B1: 

• der må anløbe 450 skibe om året i 2013 og 
• 225 skibe i 1. halvår af 2014. 

 
 
Sagens oplysninger 
Inter Terminals AOT ApS har fremsendt ansøgning den 15. november 2012, 
hvor der er ansøgt om flere skibsanløb.  
 
Inter Terminals AOT ApS (AOT) er omfattet af følgende punkt på 
godkendelsesbekendtgørelsens2 bilag 1: 
 
C 103: "Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t." 
 
Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt virksomheden en revurderet 
miljøgodkendelse den 29. september 2011. 
 
Olieterminal AOT anvendes i dag til oplagring og afskibning af olie. Det 
samlede anlæg består af to anlægspladser (en kulpier (lejeaftale med 
DONG Energy) og en oliekaj), overjordiske tankanlæg samt lukkede 
overjordiske rørsystemer. Olien transporteres til AOT ad søvejen, hvor olien 
losses fra skibe til olietankene via et rørsystem ved oliekajen eller 
Asnæsværkets kulpier. Desuden sker der på samme måde lastning af olie 
fra lagertankene til skibe. Olieterminalen modtager desuden produkter via 
olierør fra Statoil Raffinaderiet.   
 
Tankanlægget består af 10 overjordiske tanke med en samlet opbevarings-
kapacitet på 503.800 m3, der er miljøgodkendt til opbevaring af klasse III 
produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). Alle ibrugværen-
de tanke er placeret i tankgårde eller forbundet med tankgårde, som sikrer, 
at et eventuelt spild fra tanke kan tilbageholdes i tankgårdene.  
 
Inter Terminals Danmark A/S har pr. 11. januar 2012 overtaget DONG 
Energys olieterminal ved Asnæs. Som led i overtagelsen af AOT har DONG 
                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
2 Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed 
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Energy foranlediget, at Miljøstyrelsen har meddelt ny revurderet 
miljøgodkendelse selvstændigt for AOT, dateret 29. september 2011.   
 
Virksomhedens indretning og drift er beskrevet i den revurderede 
miljøgodkendelse af 29. september 2011. Der sker ingen ændringer i 
forhold hertil, bortset fra antal årlige skibsanløb. 
 
Udvidelse af aktiviteten 
Den revurderede miljøgodkendelse indeholder en række vilkår, herunder 
begrænsning for antal olieskibe, der må anløbe pr. år. 
 
Virksomheden har den 7. juli 2012 ansøgt om 730 anløb, hvilket 
Miljøstyrelsen ikke kan efterkomme før end der er gennemført yderligere 
redegørelser på støjområdet. 
 
Der søges derfor den 15. november 2012 om et tillæg til eksisterende 
miljøgodkendelse, således at den nuværende begrænsning i 
miljøgodkendelsen i antal skibsanløb pr. år hæves fra 290 til 450 skibsanløb 
pr. år.  
 
Denne aktivitetsbegrænsning ønskes ændret, idet den begrænser Inter 
Terminals AOT ApS' kommercielle anvendelse af AOT. Der ønskes derfor 
mulighed for at øge antallet af skibsanløb til 450 pr. år. Prøveperioden vil 
endvidere blive anvendt til at frembringe yderligere dokumentation på 
støjområdet. 
 
Miljøstyrelsen giver derfor på det foreliggende grundlag en midlertidig 
godkendelse til flere skibsanløb i 2013 og del af 2014 - hermed 450 anløb i 
2013 og 225 anløb i det første halvår af 2014. 
Denne godkendelse udløber 1. juli 2014, hvor revurderingen af 29. 
september 2011 stadig er gældende. 
 
 
Miljøteknisk vurdering 
 
VVM 
Virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen (Bek. nr. 1510 
af 15/12 2010). Udvidelsen kan ikke på forhånd udelukkes at have en 
indvirkning på miljøet. Derfor er der blevet foretaget en VVM-screening.  
 
Virksomheden har fremsendt en VVM-anmeldelse og ændringen er 
screenet. En række forhold er gennemgået ved screeningen, som fremgår 
af bilag 1 i afgørelse af 26. juli 2012 om VVM pligten. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af VVM-screeningen vurderet at udvidelsen 
af produktionen ikke er VVM-pligtig, da omfanget af påvirkningen af miljøet 
ikke er væsentlig. Der er truffet en særskilt afgørelse den 26. juli 2012, om 
at udvidelsen ikke vil udløse en VVM-vurdering. 
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Mht. lokalplanens anvendelsesbestemmelser vurderer Kalundborg 
Kommune, at det ansøgte kan rummes indenfor planlovens definition af 
”fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse”.  
 
Der foretages ingen ændring af indretningen af virksomheden ved 
udvidelsen af aktiviteten med flere skibsanløb. Virksomhedens eksisterende 
godkendelse tillader, at virksomheden er i drift hele døgnet.  
Støjbelastningen vil ikke blive ændret som følge af flere skibsanløb, idet 
støjberegningerne er udført under forudsætning af, at alle støjkilder er i drift 
døgnet rundt. Der bliver ikke introduceret nye støjkilder ved flere 
skibsanløb. 
Det er i VVM-screeningen anført at støjforholdene reguleres i 
miljøgodkendelsen. 
 
 
Støj 
Den nuværende støjbelastning - uden skibsstøj - er kortlagt af 
støjrådgiveren DELTA i marts 2011 (DANAK 100/1421). 
  
Støjrapporten viser, at støjbelastningen uden skibsstøj fra olieterminalen 
ligger i intervallet 14 – 37 dB(A), betinget af hvor en mobil luftkompressor 
anvendes. Virksomhedens støjbidrag er ens dag og nat. 
 
Virksomhedens miljøgodkendelse revideret den 29. september 2011 stiller 
bl.a. krav om at virksomheden i boligområder skal overholde et støjkrav på 
35 dB(A) om natten og at hvis det viser sig at kravet ikke kan overholdes, 
stilles der krav om, at der skal redegøres for, hvordan støjbidraget kan 
nedbringes. 
 
Det fremgår af støjredegørelsen fra marts 2011, at virksomhedens mobile 
kompressor har en kildestyrke, som bevirker at støjkravene ikke kan 
overholdes. Det fremgår af opdateret støjberegning af december 2011 
(DANAK 100/1487), at virksomheden kan overholde de i revurderingen 
stillede støjkrav, hvis der anskaffes en ny kompressor, Virksomheden har i 
mail af 5. september 2012 oplyst, at den ny kompressor nu anvendes. Der 
er ikke i revurderingen krav til at skibsstøj skal overholde de stillede 
grænseværdier for støj. 
 
Miljøstyrelsen har imidlertid i revurderingen anmodet om vurderinger af 
støjbelastningen fra olieterminalen inkl. skibsstøj.   
 
Støjredegørelsen af december 2011, hvor skibsstøj er medtaget i 
beregningerne viser, at støjbelastningen inkl. skibsstøj fra olieterminalen 
ligger i intervallet 22 - 42 dB(A) ved boligområder og dermed i visse 
situationer i natperioden overskrider støjvilkår med op til 7 dB(A), når 
skibsstøj medregnes.  
 
Den beregning, som giver det højeste støjbidrag, tager udgangspunkt i, at 
der er to skibe ved kaj samtidig - der er en losning på kulpier med en 
kildestyrke 117 dB og en stand by situation på oliekaj med kildestyrke på 
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115 dB. Kompressoren med en kildestyrke på 97 dB er samtidig i drift på 
oliekaj.   
 
Støjbelastningen vil ikke blive ændret som følge af flere skibsanløb, idet 
støjberegningerne er udført under forudsætning af, at alle støjkilder er i drift 
døgnet rundt. Der bliver ikke introduceret nye støjkilder ved flere skibsanløb 
 
Virksomheden har i den eksisterende godkendelse tilladelse til 290 årlige 
skibsanløb.  Det betyder, at der i princippet med den nuværende 
godkendelse må ligge 2 skibe 145 aftener/nætter om året ved kaj, som er 
den situation, hvor der kan være det største støjbidrag fra virksomheden.   
 
Virksomheden er af Miljøstyrelsen derfor blevet bedt om at redegøre for, 
hvor mange gange og hvor mange timer i løbet af 1. halvår af 2012, der har 
været 2 skibe samtidig ved kaj. Dokumentationen viser, at der på 6 datoer, 
om aftenen/natten har været 2 skibe ved kaj. Ingen af aftenerne eller 
nætterne har der været to losninger samtidig, men der har været 4 
aftener/nætter, hvor der har været 2 lastninger samtidig og 2 aftener/nætter 
med samtidig losning og lastning. Kildestyrken ved lastning er ca. 10 dB 
lavere end ved losning.  
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor på det foreliggende grundlag (data for ½ år), 
at virksomheden kan få en midlertidig godkendelse til flere anløb i en 
periode på 1½ år, hvilket vil give virksomheden mulighed for at udarbejde et 
bedre grundlag for ansøgning om en permanent udvidelse af antal 
skibsanløb.   
 
Risiko 
Virksomheden er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen (Miljøministeriets 
bek. nr. 1666 af 14/12 2006).  
 
Naturbeskyttelse 
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 rørsystemer giver varige skader for det marine miljø, 
jf. vilkår B15 i den revurderede miljøgodkendelse af 29. september 2011. 
Denne redegørelse er fremsendt til Miljøstyrelsen 4. juni 2012. 
 
AOT har som del af denne redegørelse foretaget en gennemgang af 
forekommende rørføringer fra tanke til henholdsvis oliekaj og kulpier og 
vurderet, hvor olien løber hen ved eventuelt rørbrud.  
 
Der er identificeret 5 rørstrækninger på i alt ca. 1465 meter, hvor der ved 
brud er risiko for, at olieprodukter kan løbe til havmiljø eller til 
kølevandsudløbskanal. Heraf vil olien ved brud på ca. 1025 m 
rørstrækninger føre til spild til Kalundborg Fjord, mens brud på ca. 440 m 
rørstrækninger vil medføre oliespild til Asnæsværkets 
kølevandsudløbskanal.  
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Rørbrud med oliespild fra disse rørstrækninger kan kun finde sted under 
skibsoperationer og tankoverførsler, hvor olieterminalen er bemandet, og 
der dermed er såvel visuel som auditiv samt instrumentel overvågning af 
operationerne.  
 
Oliespild til kølevandsudløbskanalen fra den ca. 440 m lange rørstrækning 
langs kanalen vil blive tilbageholdt i kanalen, idet den tværgående kanal 
over den yderste del af udløbskanalen virker som en flydespærre og sikrer, 
at et eventuelt olieudslip ikke løber ud i fjorden.  
 
Brud på de resterende ca. 1025 m rørstrækninger vil føre til spild direkte til 
Kalundborg Fjord. Olien vil herfra ved visse vindretninger kunne spredes ud 
mod Natura 2000 området, beliggende 1200 – 2500 meter fra henholdsvis  
Oliekaj og kulpier 
 
Der er foretaget opgørelser af, at der i worst case (under nuværende 
forhold) kan ske udslip af op til 6.428 m3 olie, idet der grundet 
afstandsforhold mellem rørstrækningerne og driftspersonalet på pierer, 
samt mellem rørstrækningerne og havnekontor, kan gå op til 1 time, før  
brud på rørstrækningerne detekteres. 
 
Ved olieudslip til havmiljø vil indsatsen være fokuseret på opsamling af den 
olie, der er spredt til fjorden. Opsamling af olien foretages af beredskabet, 
der alarmeres straks ved ethvert spild til fjorden.  
 
Virksomheden har beskrevet forskellige afværgetiltag, som kan medvirke til 
væsentligt at reducere, den mængde olie, som ved rørbrud kan spredes til 
Kalundborg Fjord. Med de foreslåede afværgetiltag vil worst case udslippet 
reduceres fra 6.428 m3 til 165 m3, idet udslipstiden herved reduceres fra 1 
time til 2½ - 5 minutter, ligesom tilbageløb fra tanke elimineres. 
 
Der pågår en dialog mellem virksomheden og Miljøstyrelsen om den 
fremsendte redegørelse, herunder vurderinger af, om der skal meddeles 
krav om supplerende afværgetiltag, der kan reducere udslipsmængderne 
ved rørbrud. Miljøstyrelsen har den 21. november 2012 bl.a. stillet krav om  

• at det skal præciseres, hvilke forebyggende foranstaltninger, som 
har indflydelse på at nedsætte sandsynligheden for, at der sker spild 
til havet. 

• at det skal estimeres, hvad mulighederne er for at friholde oliespild i 
at nå kysten. 

 
Påvirkningen af vandområder ved rørbrud er uafhængig af antal årlige 
skibsanløb og dermed er omfanget af eventuel påvirkning af 
naturområderne den samme før og efter udvidelsen, da 
produktionsanlægget ikke er ændret. Påvirkningen er derfor uændret efter 
udvidelsen af produktionen med flere skibsanløb, da mængderne, som ved 
uheld kan udledes forbliver uændret. 
 
Det er en løbende proces at minimere risikoen for udslip af olie til 
vandmiljøet og det pågår uanset om årlige antal skibsanløb udvides.  
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Affald 
Den ansøgte ændring indebærer ikke frembringelse af nye affaldstyper. 
 
Den væsentligste affaldsfraktion, der frembringes på AOT, er olieholdigt 
slam fra rengøring af tanke forinden tankinspektion. Udvidelse af det årlige 
antal skibsanløb ændrer ikke på tidspunkterne for tankinspektioner og vil 
således ikke resultere i øgede mængder olieholdigt slam fra rengøring som 
forberedelse til periodiske tankinspektioner.  
 
AOT er forpligtet til at modtage slopolie og blandet affald fra anløbende 
skibe. Det vurderes, at der pt. fremkommer ca. 350 tons slopolie fra skibe 
pr. år. Skibsanløb ønskes øget fra 290 til 450 pr. år.  Mængden af slopolie, 
som AOT er forpligtet til at modtage forventes dermed øget til ca. 540 tons 
pr. år på grund af det øgede antal skibsanløb. Slopolien pumpes direkte til 
tankbil og bortskaffes til godkendt modtager uden opbevaring på 
olieterminalen. 
 
Mængden af opbrugt kul fra kulfiltre udgør pt. godt 4 tons pr. år. Det 
vurderes, at mængden af opbrugt kul øges til ca. 6 tons pr. år. Opbrugt kul 
bortskaffes til Stena. 
 
Der afleveres pt. ca. 40 tons erhvervsaffald om året. Ved 450 skibsanløb 
forventes denne mængde øget til ca. 60 tons pr. år. 
 
Alt affald håndteres i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes 
affaldsregulativer. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at den øgede affaldsfrembringelse er mindre 
betydende for indvirkning på miljøet, da alt affald håndteres og bortskaffes i 
henhold til kommunens affaldsregulativer. 
 
Transport til og fra virksomhed 
Antallet af transporter med slopolie vil blive forøget med udvidelsen af 
aktiviteten på virksomheden, da ca. 25 % af skibene vil få brug for at tømme 
deres tanke for slopolie. Det betyder, at der nu er gennemsnitlig 90 
lastbiltransporter med slopolie om året og fremover vil der være ca. 135 
transporter med slopolie om året.  
 
Kalundborg Kommune har i mail af 11/7 2012 anført at de ingen 
indvendinger har ift. transporterne. 
 
Miljøstyrelsen vurderer at udvidelsen af driften er mindre betydende for 
miljøet. 
 
Uheld og driftsforstyrrelser 
Uheld eller driftsforstyrrelser vil primært kunne påvirke de nærliggende 
naturområder. Forholdet er derfor beskrevet under afsnittet om 
naturbeskyttelse. Konsekvenserne for miljøet vil blive den samme ved uheld 
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og driftsforstyrrelser før og efter udvidelsen af antallet af årlige skibsanløb. 
Mængden af olie der kan komme ud i vandområdet er den sammen før og 
efter udvidelsen. 
 
Udtalelser fra andre myndigheder 
Kalundborg Kommune 
Kalundborg Kommune har i mail af 9/7 2012 udtalt sig om planforholdene: 
Plan, Byg og Miljø har foretaget en vurdering af planforhold i forbindelse 
med den oprindelige VVM-anmeldelse, jf. vedhæftet brev af 2. maj 2012. 
Idet den nye VVM-anmeldelse fortsat ikke indebærer bygnings- eller 
anlægsmæssige udvidelser og der alene er tale om udnyttelse af de 
eksisterende kapaciteter på AOT, har Plan, Byg og Miljø ikke yderligere 
bemærkninger til den oprindelige vurdering. 
 
Kalundborg Kommune udtaler sig i mail af 10/7 og 11/7 2012 om 
spildevandsforhold, affaldsforhold samt trafikale forhold, og kommunen har 
ikke indvendinger mod udvidelsen af virksomhedens udvidede aktivitet - ift. 
flere skibsanløb. 
 
Udtalelser fra virksomheden 
Inter Terminals AOT ApS meddeler hermed, at vi ikke har bemærkninger til 
Miljøstyrelsens udkast til tillæg til miljøgodkendelse vedr. midlertidig 
miljøgodkendelse til flere skibsanløb på AOT 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne midlertidige miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 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 sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller ros@mst.dk. 
Klagen skal være modtaget senest den 15. januar 2013 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen Virksomheder 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.  
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De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. 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. Vejledning om gebyrordningen kan 
findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets 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.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet 
bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de 
vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer 
dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at 
ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Larsen  
72 54 43 55  
kalar@mst.dk 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

• Naturstyrelsen, chrbe@nst.dk 
• Kalundborg Kommune; kalundborg@kalundborg.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund post@sportsfiskerforbundet.dk 
• Friluftrådet; fr@friluftsraadet.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk 
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BILAG 
 
Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/vilkårsændring 
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Til 
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Dokumenttype 
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1. A. ANSØGER OG EJERFORHOLD  

Ansøger  

Inter Terminals AOT ApS 

Holtengårdsvej 25 

Holten 

4230 Skælskør  

  

Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.  

Virksomheden er beliggende på adressen: 

Asnæsvej 16A, 16C og 16D 

4400 Kalundborg 

 

Matrikelnummer: 1fc, 1fe og 1fd Lerchenborg Hgd., Årby 

CVR-nummer: 31080207 

P-nummer: 1013826257 

 

Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er be-

liggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.  

 

Ejer af ejendommen er identisk med virksomhedens ejer.  

 

Virksomhedens kontaktperson  

Virksomhedens kontaktperson er: 

 

HSE chef Peter Havsager 

Inter Terminals  

Holtengårdsvej 25 

Holten 

4230 Skælskør 

Tlf.: 2466 4387 

 

Terminalleder Inter Terminals AOT ApS 

Dan T. Hansen 

Tlf.: 2466 4329 
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2. B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 

2.1 Virksomhedens listebetegnelse 

Inter Terminals AOT ApS (AOT) er omfattet af følgende punkt på godkendelsesbekendtgørelsens1 

bilag 1: 

 

C 103: "Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t." 

 

Miljøstyrelsen Roskilde har meddelt virksomheden en revurderet miljøgodkendelse den 29. sep-

tember 2011. 

 

Olieterminal AOT anvendes i dag til oplagring og afskibning af olie. Det samlede anlæg består af 

to anlægspladser (en kulpier (lejeaftale med DONG Energy) og en oliekaj), overjordiske tankan-

læg samt lukkede overjordiske rørsystemer. Olien transporteres til AOT ad søvejen, hvor olien 

losses fra skibe til olietankene via et rørsystem ved oliekajen eller Asnæsværkets kulpier. Desu-

den sker der på samme måde lastning af olie fra lagertankene til skibe. Olieterminalen modtager 

desuden produkter via olierør fra Statoil Raffinaderiet.   

 

Tankanlægget består af 10 overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på 503.800 

m3, der er miljøgodkendt til opbevaring af klasse III produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum 

gasolie (VGO). Alle ibrugværende tanke er placeret i tankgårde eller forbundet med tankgårde, 

som sikrer, at et eventuelt spild fra tanke kan tilbageholdes i tankgårdene.  

 

2.2 Kort beskrivelse af den ansøgte udvidelse 

Inter Terminals Danmark A/S har pr. 11. januar 2012 overtaget DONG Energys olieterminal i As-

næs.  

 

Som led i overtagelsen af AOT har DONG Energy foranlediget, at Miljøstyrelsen har meddelt ny 

revurderet miljøgodkendelse selvstændigt for AOT, dateret 29. september 2011.   

 

Virksomheden er indrettet og drevet i henhold til denne godkendelse.  

 

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder en række vilkår, herunder begrænsning for antal 

olieskibe der må anløbe pr. år.  

 

Inter Terminals ønsker at få miljøgodkendelsen bragt i overensstemmelse med de hidtidige for-

udsætninger for AOT’s drift. AOT ønsker derfor mulighed for at øge antallet af skibsanløb til 730 

pr. år. 
 
Der søges derfor om et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, således at den nuværende be-

grænsning i miljøgodkendelsen i antal skibsanløb pr. år hæves fra 290 til 730 skibsanløb pr. år.  

 

2.2.1 Fysiske ændringer 

Der sker ingen fysiske ændringer på virksomheden i forbindelse med udvidelsen af antallet af 

skibsanløb. Flere skibsanløb og losning og lastning håndteres via det eksisterende anlægs kulpier 

og oliekaj samt eksisterende rørføringer, pumper og produkttanke.  

 

2.2.2 Driftsmæssige ændringer 

Det godkendte antal skibsanløb pr. år ønskes hævet fra 290 til 730. 
 
I forhold til de eksisterende anlæg på AOT (produkttanke, rørføringer, pumper, pierer mv.) er der 
ingen driftsmæssige ændringer udover en større omsætning af de produkter, der opbevares i 
olieterminalens tankanlæg. Produkterne, der oplagres på AOT, vil fortsat være klasse III produk-

ter i form af fuelolie og vakuum gasolie.  
 

Det ansøgte projekt er permanent. 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed 
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3. C. OPLYSNINGER OM ETABLERING  

Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed. Der etableres ingen nye bygninger el-

ler anlæg i forbindelse med udvidelsen af antallet af skibsanløb. Der er alene tale om udnyttelse 

af de eksisterende kapaciteter på AOT.  

 

Antallet af skibsanløb ønskes udvidet allerede fra indeværende år. 

 

 

4. D. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS PLACERING OG 

DRIFTSTID  

Asnæs Olieterminal er beliggende i byzone i rammeområde K07.E01, jf. Kalundborg Kommunes 

Kommuneplan 2009-2021. Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv med mu-

lighed for tungere erhverv med bl.a. havneanlæg, energiproduktion (Asnæsværket), transport- 

og servicevirksomhed mv.  

 

Derudover er olieterminalen omfattet af Kalundborg Kommunes lokalplan nr. 52 for Asnæsvær-

ket, 25. september 1980, der fastlægger anvendelsen til tungere erhverv i form af anlæg til pro-

duktion af elektricitet og dermed afledte anlæg. Kalundborg Kommune har ved mail af 4. februar 

2011 bekræftet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- 

og anvendelsesbestemmelser, forudsat at der er tale om fortsættelse af den hidtidige benyttelse 

af de omhandlede faciliteter.  

 

 

Figur 1 Rammer for lokalplanlægning og lokalplaner i og omkring olieterminalen samt markeringer af re-
ferencepunkter for støjmålinger jf. afsnit 8.3 

Den samlede olieterminal med tankanlæg grænser op til Asnæsværket. Tankområde 2 er belig-

gende ud til Kalundborg Havn. Syd for tankområde 3 ligger Statoil Raffinaderiet, øst herfor ligger 

FDOs tanklager, og nord herfor ligger virksomheden Inbicon. Syd for tankområde 4 findes åbne 

Tankområde 2 

Tankområde 3 

Tankområde 4 
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marker tilhørende Lerchenborg Gods. Såvel Asnæsværket som Inbicon er ligeledes omfattet af 

kommuneplanramme K07.E01. 

 

Nærmeste beboelse til olieterminalen er funktionærboliger til Asnæsværket, der ligger ca. 230 m 

øst for tankområde 4, og Lerchenborg Gods, der ligger ca. 500 m fra tankområde 4. Nærmeste 

større sammenhængende boligområde er beliggende på Lerchenborgvej, som ligger ca. 1000 m 

øst for tankområde 3.  

 

Kalundborg Kommune har i udtalelse af 2. maj 2012 til VVM-anmeldelse om udvidet antal skibs-

anløb samt fremtidig brug af lettere klasse III produkter vurderet, ”at Inter Terminals AOT ApS’s 

fortsatte anvendelse af de eksisterende olietanke på AOT med mulighed for import og oplagring 

af olieprodukter, herunder lettere klasse III produkter er i overensstemmelse med Kalundborg 

Kommuneplan 2009-2021 rammeområde K07.E01, der udlægger området til havneområde med 

mulighed for tungere erhverv”. 
 

Kalundborg Kommune vurderer, at den eksisterende arealanvendelse på AOT, herunder de 

eksisterende olietanke, er miljøklasse 7 iht. håndbog om miljø og planlægning. 
 
Mht. lokalplanens anvendelsesbestemmelser vurderer Kalundborg Kommune, at det ansøgte kan 
rummes indenfor planlovens definition af ”fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse”.  

 

4.1 Virksomhedens daglige driftstid 

Virksomheden vil i overensstemmelse med gældende miljøgodkendelse fortsat være i drift året 

rundt og på alle tidspunkter af døgnet. Udvidelsen af antal årlige skibsanløb indebærer ikke æn-

dringer af virksomhedens driftstid.  

 

4.2 Til- og frakørselsforhold 

Der vil fortsat ikke ske nogen form for lastbiltransport af olie. Trafikbelastningen vil således fort-

sat kun være transport af medarbejdere og håndværkere mv. Der forventes ingen mærkbar æn-

dring af trafikbelastningen som følge af udvidelsen af antal skibsanløb, og der sker ingen ændrin-

ger i til- og frakørselsforhold. 

 

Til- og frakørsel vil fortsat ske gennem de fælles porte til Asnæs Olieterminal og Asnæsværket. 
 

 

5. E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING  

Der sker ingen ændringer i virksomhedens indretning i forbindelse med udvidelsen af antallet af 

årlige skibsanløb. 

 

Skibsanløb vil fortsat ske ved de to eksisterende anlægspladser (kulpier og oliekaj). 

 

Der henvises til tegninger i den revurderede miljøgodkendelse af 29. september 2011. 
 

 

6. F. BESKRIVELSE AF DEN ANSØGTE UDVIDELSE  

Virksomhedens indretning og drift er beskrevet i den revurderede miljøgodkendelse af 29. sep-

tember 2011. Der sker ingen ændringer i forhold hertil, bortset fra antal årlige skibsanløb. 

 

I den gældende miljøgodkendelse er der fastsat vilkår (B1) om, at der må anløbe op til 290 skibe 

til AOT pr. år.  

 

Denne aktivitetsbegrænsning ønskes øget, idet den begrænser Inter Terminals AOT ApS' kom-

mercielle anvendelse af AOT i forhold til de hidtidige forudsætninger for driften. Miljøgodkendel-

sen af 20. december 2007 til Asnæsværket, som AOT tidligere var omfattet af, indeholdt ikke be-
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grænsninger i antallet af tilladte skibsanløb til AOT, og ansøgningen om revurdering af olietermi-

nal AOT indeholdt heller ikke oplæg til eller forudsætninger om sådanne begrænsninger. Den re-

vurderende miljøgodkendelse udstedt til AOT den 29. september 2011 fastsætter aktivitetsbe-

grænsningen 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 281 skibsanløb, hvilket 

således er meget tæt på det maksimale tilladte antal. Antal skibsanløb i 2012 vurderes p.t. at 

komme til at ligge på samme niveau som i 2011 eller højere".  

 

Den nuværende begrænsning i antal skibsanløb ønskes derfor hævet fra nuværende godkendte 

290 skibsanløb pr. år til fremtidig 730 skibsanløb pr. år. Den ønskede udvidelse svarer til fuld 

udnyttelse af de to anlægspladser (kulpier og oliekaj), som AOT råder over. AOT har med den 

nuværende indretning mulighed for, at der dagligt kan køres to samtidige operationer. Dette vil 

resultere i et maksimalt antal skibsoperationer på 365 dage * 2 operationer pr. dag = 730 skibs-

anløb pr. år. 
 

 

7. G OPLYSNINGER OM VALG AF BEDSTE TILGÆNGELIGE 

TEKNIK (BAT)  

Der er tidligere fremsendt en opdateret BAT-tjekliste for AOT til Miljøstyrelsen (fremsendt 1. maj 

2012). AOT er ikke en IPPC-virksomhed og er derfor ikke omfattet af BREF-dokumenter. Det 

tværgående BREF-dokument ”Emissioner fra oplagring”, 2006 blev derfor benyttet som vejleden-

de BAT-princip. Overordnet vurderes, at virksomheden lever op til BAT. 

 

Der sker ingen ændringer i virksomhedens indretning eller typen af aktiviteter på virksomheden 

ved udvidelsen af antallet af skibsanløb. Virksomheden vil således fortsat leve op til BAT. 

 

 

8. H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS-

BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER  

8.1 Luftforurening  

De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af Asnæs Olieterminal er emissioner fra tanke-

ne. Tankene på Asnæs Olieterminal er alle med fast tag, og alle tanke med undtagelse af ”den lil-

le” tank 4 (som p.t. ikke er i brug) er isolerede samt udstyret med trykvakuumventil og kulfiltre 

på tankenes ånderør. Der sker ingen ændringer i antallet af tanke eller i tankenes indretning i 

forbindelse med udvidelsen af antallet af årlige skibsanløb. 

 

Miljøstyrelsen har i forbindelse med revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse i 2011 vur-

deret, 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 luftforu-

rening. Tilsvarende er også vurderet for luftemissioner fra skibe, der ankommer til pier og kulkaj 

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. 

 

Udvidelse af antal tilladte skibsanløb pr. år vurderes analog til den nuværende drift og med de 

nuværende driftskrav ikke at medføre væsentlige luft- og lugtemissioner, da der fortsat er tale 

om losning og lastning alene af klasse III produkter med lav flygtighed og begrænset udsendelse 

af dampe.  

 

Der er i den revurderede miljøgodkendelse fra september 2011 stillet vilkår om, at virksomheden 

ikke må give anledning til lugtgener uden for virksomhedens skel, der efter tilsynsmyndighedens 

vurdering er væsentlige. Dette vilkår vil også gælde ved udvidelse af antallet af skibsanløb. Kul-

filtrene på tankene er effektive i forhold til de emissioner, som bidrager til lugt i omgivelserne. 
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Det vurderes derfor, at det øgede antal årlige skibsanløb ikke vil give anledning til væsentlige 

lugtgener i omgivelserne. Virksomheden har ikke modtaget klager over lugtgener de senere år. 

 

Emissioner fra selve skibenes motorer reguleres ikke i denne miljøgodkendelse. Regulering af 

luftforurening fra skibe sker i internationale fora, især IMO (International Maritime Organization). 

I IMO, der er FN's organisation for søfart, aftaler Danmark og de andre lande fælles regler for 

begrænsning af skibsfartens luftforurening.  

 

8.2 Spildevand  

Der afledes ikke processpildevand fra AOT. 

 

Asnæs Olieterminal nedsiver med den nuværende driftsform det overfladevand, som dannes på 

virksomhedens tankområde. I tankområde 4 er der dog etableret dræn omkring tanke, hvor 

overfladevand ledes til Asnæsværkets regnvandsledning via olieudskiller med alarm og herfra til 

Kalundborg Fjord. For tankområde 2 er der udført en supplerende undersøgelse af afstrømnings-

forhold for overfladevand. Den udførte kameraundersøgelse og frigravning af eksisterende dræn-

rør viste, at det eksisterende drænrør var afblændet med stålplade ved udløbsstedet og at der 

derfor ikke afledes overfladevand direkte til Kalundborg Fjord. Drænrøret er i dårlig stand og med 

revner, hvilket indebærer, at dette fungerer som sivedræn. Undersøgelsen er fremsendt til Miljø-

styrelsen via mail den 1. januar 2012. 

 

Sanitært spildevand på AOT opsamles fortsat i samletank, der tømmes af slamsuger. 

 

Der introduceres ingen nye produkter på AOT i forbindelse med udvidelse af antallet af skibsan-

løb. Der vil fortsat kun blive opbevaret produkter, som størkner eller bliver tyktflydende ved al-

mindelige udendørs temperaturer.  

 

Der sker ingen ændringer i afledningen af overfladevand i forbindelse med udvidelse af antal 

skibsanløb, herunder indretning af tankgårde eller kajareal. 

 

8.3 Støj  

 

8.3.1 Støj fra olieterminalen 

Den nuværende støjbelastning fra olieterminalen er som opfølgning på den revurderede miljø-

godkendelse af 29. september 2011, vilkår E2, kortlagt af støjrådgiveren DELTA, december 2011, 

og redegørelse herom (DANAK 100/1487) er fremsendt til Miljøstyrelsen den 31. december 2011. 

Denne støjrapport er en opdatering af en tidligere støjrapport (DANAK 100/1421), hvor kildestyr-

ken for den mobile kompressor er ændret, idet AOT har indkøbt en ny støjdæmpet luftkompres-

sor til erstatning for den oprindelige, som indgik i den tidligere støjrapport.  

 

Støjbidraget fra AOT er i støjrapporten af december 2011 beregnet i 4 punkter omkring termina-

len jf. nedenstående tabel. I beregningerne indgår et støjniveau på 97 dB(A) for en standardstøj-

dæmpet ny luftkompressor.   

 

 Tankområde 2 

incl. ny luftkom-

pressor, dB(A) 

Tankområde 4 

incl. ny luftkom-

pressor, dB(A) 

 Tankområde 3 

incl. ny luftkom-

pressor, dB(A) 

Støjgræn-

seværdi 

Nat 

Punkt 1, syd, Funktionær-

boliger 

16,1 21,3 27,4 60  

Punkt 2, nord, Strandstien 20,0 14,0 17,6 35  

Punkt 3, øst, Boligområde 22,5 17,8 24,9* 35  

Punkt 4, syn, Lerchenborg 31,7 33,0* 32,1* 40  

*: Til resultater markeret med * skal der muligvis adderes et tillæg på 5 dB for tydeligt hørbare toner 
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DELTA har ved støjberegningerne forudsat, at alle kilder relateret til olieterminalen, inklusive den 

transportable luftkompressor, kan være i drift døgnet rundt. De beregnede støjbidrag gælder så-

ledes for alle referenceperioder og dermed også for natperioden (worst case).  

 

Beregningerne viser, at støjbelastningen fra olieterminalen ligger i intervallet 14 – 33 dB(A) og vil 

ifølge DELTA overholde de fastsatte støjgrænseværdier i miljøgodkendelsen af 29. september 

2011, når den nuværende kompressor erstattes af en ny støjdæmpet transportabel luftkompres-

sor. Ny støjdæmpet luftkompressor er indkøbt og vil blive installeret august 2012. Den nye luft-

kompressor har ifølge leverandøren et støjniveau på 95 dB(A) og opfylder dermed med god mar-

gin forudsætningerne i støjberegningerne.   

 

De udførte beregninger af støjbelastningen er også repræsentative for støjbelastningen fra olie-

terminalen ved den ansøgte udvidelse af antal skibsanløb, idet støjberegningerne er udført under 

forudsætning af, at alle støjkilder er i drift døgnet rundt og der ikke introduceres nye støjkilder 

ved udvidelsen. Støjbelastningen vil dermed ikke blive ændret som følge af flere skibsanløb.  

 

Udvidelsen af antal tilladte årlige skibsanløb vurderes dermed, analog til de nuværende forhold, 

ikke at indebære overskridelse af de i miljøgodkendelsen fastlagte støjgrænseværdier for olie-

terminalen. 

  

8.3.2 Skibsstøj 

De grænseværdier for støj, som er fastsat i den revurderede miljøgodkendelse, omfatter støj fra 

terminalens kilder og er ekskl. støjbidrag fra skibe. Støj fra skibe under losning og lastning er så-

ledes ikke reguleret i den revurderede miljøgodkendelse af 29. september 2011, men Miljøstyrel-

sen har jf. vilkår E2 anmodet om vurderinger af støjbelastningen fra olieterminalen inkl. skibs-

støj. DELTA har som opfølgning herpå suppleret ovennævnte beregningerne af støjbelastningen 

fra olieterminalen med vurderinger af støjbidrag fra olieskibe under losse- og lasteaktiviteter. 

Teknisk notat (TC-100017) herom er fremsendt til Miljøstyrelsen den 31. december 2011 sam-

men med ovennævnte støjredegørelse.  

 

Der findes i dag ikke internationale standarder eller krav til skibes støjbelastning. De udførte vur-

deringer af støjbidraget fra skibe tager derfor dels udgangspunkt i generelle oplysninger fra Mil-

jøstyrelsen2 af, at kildestyrker for skibe, der ligger standby med hjælpemaskine i gang varierer 

fra 100 – 115 dB(A) og dels at skibe under losning har et kildestyrkeniveau på 112 – 117 dB(A) 

(baseret på målinger, udført af DONG Energy i 2008 af 3 forskellige olieskibe). Under lastning 

anvendes olieterminalens pumpeanlæg og kun skibets hjælpemaskineri er i drift.   

 

Støjbelastningen fra olieterminalen inkl. skibsstøj er under disse forudsætninger beregnet for for-

skellige scenarier - i alt 12 forskellige scenarier, baseret på at der ved AOT er 2 anlægspladser, 

men kun det ene skib kan foretage losning/lastning, mens det andet skib ligger standby med 

hjælpemaskineri i gang.  

 

Under disse forudsætninger viser beregningerne, at støjbelastningen fra olieterminalen inkl. 

skibsstøj ved alle 12 scenarier i dagsperioden ligger under de støjgrænseværdier i miljøgodken-

delsen, som gælder for olieterminalen ekskl. skibsstøj. Det samme gælder også for aftenperioden 

på nær for de 2 mest støjende scenarier (losning ved kulpier ved kildestyrke på 117 dB(A)), hvor 

støjbelastningen inkl. skibsstøj i et enkelt referencepunkt kan ligge op til 2 dB(A) over grænse-

værdien, som gælder for olieterminalen ekskl. skibsstøj. For natperioden viser beregningerne en 

støjbelastning fra olieterminalen inkl. skibsstøj på op til 42 dB(A) ved Strandstien (boliger) ved 

de mest støjende scenarierne med losning fra skibe med kildestyrker på 112 - 117 dB(A) og 

dermed, at støjbelastning inkl. skibsstøj ved de mest støjende scenarier ligger over de støjgræn-

seværdier i miljøgodkendelsen, som gælder for olieterminalen ekskl. skibsstøj.  

 

                                                
2  Vejledende brev til Kommuner, miljøcentre m. fl. af 31. maj 2010 om ”Regulering af  støj fra skibe i havn, j. nr. MST-5103-00012, 

31. maj 2010 
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Beregninger viser også, at de valgte forudsætninger (de anvendte kildestyrker for skibe under 

losning) har afgørende betydning for det beregnede støjbidrag fra skibe og for hvorvidt inklude-

ring af støjbidrag fra skibe kan holdes inden for de grænseværdier i miljøgodkendelsen, som 

gælder for olieterminalen ekskl. støjbidrag fra skibe. Opmærksomheden henledes også på, at be-

regningerne af støjbidrag fra skibe er forbundet med stor usikkerhed grundet dels få reference-

data for kildestyrker for skibe samt dels stor usikkerhed på disse målinger jf. DELTA notat.  

 

Det sammenfattes derfor i redegørelsen, at det umiddelbart er for usikkert at konkludere, om in-

kludering af støjbidrag fra skibe til olieterminalens støjbelastning kan holdes inden for de støj-

grænseværdier, som er fastsat for olieterminalen ekskl. skibsstøj. Opmærksomheden henledes 

herunder på, at miljøgodkendelsens støjvilkår omfatter terminalens kilder og er ekskl. støjbidrag 

fra skibe og at der ikke er tale om vilkårsoverskridelser/overskridelser af vejledende grænsevær-

dier i situationer, hvor støjbelastningen inkl. skibsstøj er højere end grænseværdierne i miljøgod-

kendelsen. Støj fra skibe er ikke reguleret i AOTs miljøgodkendelse og er heller ikke omfattet af 

internationale standarder eller krav til skibes støjbelastning.  

 

De udførte vurderinger af støjbelastningen fra olieterminalen inklusive støjbidrag fra skibe er og-

så repræsentative for støjbelastningen fra olieterminalen ved den ansøgte udvidelse af antal 

skibsanløb, idet støjberegningerne for både olieterminal og skibsanløb er udført under forudsæt-

ning af, at alle støjkilder er i drift døgnet rundt.  

 

Støjbelastningen fra olieterminalen inkl. støjbidrag fra skibe vil dermed ikke blive ændret som 

følge af flere skibsanløb.  

 

8.4 Affald  

Den ansøgte ændring indebærer ikke frembringelse af nye affaldstyper. 

 

Den væsentligste affaldsfraktion, der frembringes på AOT, er olieholdigt slam fra rengøring af 

tanke forinden tankinspektion. Udvidelse af det årlige antal skibsanløb ændrer ikke på tidspunk-

terne for tankinspektioner og vil således ikke resultere i øgede mængder olieholdigt slam fra ren-

gøring som forberedelse til periodiske tankinspektioner.  

 

AOT er forpligtet til at modtage slopolie og blandet affald fra anløbende skibe. Det vurderes, at 

der pt. fremkommer ca. 350 tons slopolie fra skibe pr. år. Det maksimale antal skibsanløb ønskes 

øget fra 290 til 730 pr. år.  Mængden af slopolie, som AOT er forpligtet til at modtage forventes 

dermed øget til ca. 880 tons pr. år på grund af det øgede antal skibsanløb. Slopolien pumpes di-

rekte til tankbil og bortskaffes til godkendt modtager (Dansk Oliegenbrug) uden opbevaring på 

olieterminalen. 

 

Mængden af opbrugt kul fra kulfiltre udgør pt. godt 4 tons pr. år. Det vurderes, at mængden af 

opbrugt kul øges til ca. 8 tons pr. år. Opbrugt kul bortskaffes til Stena. 

 

Der afleveres pt. ca. 40 tons erhvervsaffald om året. Ved 730 skibsanløb forventes denne mæng-

de øget til ca. 100 tons pr. år. 

 

Alt affald håndteres i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes affaldsregulativer. 

 

Den øgede affaldsmængde vurderes ikke at medføre indvirkning på miljøet, da alt affald håndte-

res og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. 

 

8.5 Jord og grundvand  

AOT er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Tankområde 3 har 

været kortlagt som forurenet område (affaldsdepot) siden 1991 og som jordforurenet område på 

vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven siden 2001. Tankområde 2 og 4 er ikke kortlag-

te som forurenede områder.  
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Den nuværende drift af olieterminalen indebærer begrænset risiko for forurening af grundvand, 

da fuelolie og vakuum gasolie størkner eller bliver tyktflydende ved normale udetemperaturer. 

Olieprodukternes egenskaber betyder, at nedsivning vil være meget begrænset, jf. "Baggrunds-

rapport om miljøkrav til store olielagre. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 12 2008".  

 

I forbindelse med udvidelsen af antallet af skibsanløb vil der ikke blive introduceret nye produk-

ter, hvorfor der fortsat vurderes at være meget begrænset risiko for grundvandsforurening. 

 

8.6 Beskyttelse af det marine miljø ved driftsforstyrrelse og 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 rørsystemer giver 

varige skader for det marine miljø, jf. vilkår B15 i den revurderede miljøgodkendelse af 29. sep-

tember 2011. Denne redegørelse er fremsendt til Miljøstyrelsen 4. juni 2012. 

 

AOT har som del af denne redegørelse foretaget en gennemgang af forekommende rørføringer 

fra tanke til henholdsvis oliekaj og kulpier og vurderet, hvor olien løber hen ved eventuelt 

rørbrud.  

 

Der er identificeret 5 rørstrækninger på i alt ca. 1465 meter, hvor der ved brud er risiko for, at 

olieprodukter kan løbe til havmiljø eller til kølevandsudløbskanal. Heraf vil olien ved brud på ca. 

1025 m rørstrækninger føre til spild til Kalundborg Fjord, mens brud på ca. 440 m rørstrækninger 

vil medføre oliespild til Asnæsværkets kølevandsudløbskanal.  

 

Rørbrud med oliespild fra disse rørstrækninger kan kun finde sted under skibsoperationer og 

tankoverførsler, hvor olieterminalen er bemandet, og der dermed er såvel visuel som auditiv 

samt instrumentel overvågning af operationerne.  

 

Der er foretaget opgørelser af, at der i worst case kan ske udslip af op til 6.428 m3 olie, idet der 

grundet afstandsforhold mellem rørstrækningerne og driftspersonalet på pierer, samt mellem 

rørstrækningerne og havnekontor, kan gå op til 1 time, før brud på rørstrækninger detekteres.  

Oliespild til kølevandsudløbskanalen fra den ca. 440 m lange rørstrækning langs kanalen vil blive 

tilbageholdt i kanalen, idet den tværgående kanal over den yderste del af udløbskanalen virker 

som en flydespærre og sikrer, at et eventuelt olieudslip ikke løber ud i fjorden.  
 

Brud på de resterende ca. 1025 m rørstrækninger vil føre til spild direkte til Kalundborg Fjord. 

Olien vil herfra ved visse vindretninger kunne spredes ud mod Natura 2000 området, beliggende 

1200 – 2500 meter fra henholdsvis oliekaj og kulpier. Spredningen hertil vil i givet fald tage mel-

lem 3 – 7 timer. Ved andre vindretninger vil olien forblive ved olieterminalens havneområde og 

dermed være lettere at inddæmme.  

 

Ved olieudslip til havmiljø vil indsatsen være fokuseret på opsamling af den olie, der er spredt til 

fjorden. Opsamling af olien foretages af beredskabet, der alarmeres straks ved ethvert spild til 

fjorden. Beredskabet i Kalundborg har i den sammenhæng oplyst, at en indsats med inddæmning 

af olie ved udlægning af flydespærrer vil kunne forventes at være påbegyndt ca. ½ time efter, at 

beredskabet er alarmeret.  

 

Der er undersøgt og vurderet forskellige afværgetiltag, som kan medvirke til at reducere, den 

mængde olie, som ved et rørbrud kan spredes til Kalundborg Fjord. Etablering af lækagedetek-

tion på olierørene langs kølevandsudløbskanalen, kulpier og oliekaj samt kontraventiler ved tank-

gårde er den kombination af afværgetiltag, der giver den største reduktion af udlipsmængderne 

ved rørbrud. Etableringen af begge disse to afværgetiltag vil reducere det maksimale udslip ved 

et rørbrud fra 6.428 m3 til 165 m3, idet udslipstiden hermed reduceres fra 1 time til 2½ - 5 mi-

nutter, ligesom tilbageløb fra tanke elimineres.   

 

Inter Terminals AOT ApS vil være indstillet på at gennemføre disse to tiltag, da disse indebærer 

en væsentlig reduktion af det maksimale olieudslip. Med gennemførelse af disse tiltag vurderes 

det muligt ved udlægning af flydespærrer at inddæmme et eventuelt oliespild, inden dette når ud 
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til Natura 2000 området, idet beredskabets indsats kan være igangsat inden for ½ time og 

spredningen af til Natura 2000 området tager mellem 3 – 7 timer.   

 
Ovennævnte redegørelse om tiltag til sikring af det marine miljø og Natura 2000 området vil også 

være repræsentativ for den ansøgte udvidelse af antal årlige skibsanløb, idet udslipsmængderne 

er opgjort som worst case. Udslipsmængderne vil ikke blive ændret som følge af flere skibsanløb 

og sikringen af beskyttelsen af Natura 2000 området vil derfor med de to tiltag, som Inter Termi-

nals er indstillet på at gennemføre, være uændret og analog til nuværende forhold.    

 

9. I FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL 

Følgende afsnit indeholder forslag til vilkår, relateret til den ansøgte udvidelse af årlige antal 

skibsanløb. Der foreslås igen ændringer til egenkontrol i forhold til gældende miljøgodkendelse. 

 

Formuleringen af vilkår B1 i den revurderede miljøgodkendelse af 29. september 2011 foreslås 

ændret til følgende (ændret tekst fremhævet med fed skrift): 
 
B1 Godkendelsen om fatter tilladelse til: 

 At modtage og afskibe fuelolie og vakuum gasolie i transshipment samt være 

udskibningshavn for produkter, der via de tanke Statoil lejer overpumpes fra 

Statoils raffinaderi. 

 At oplagre olieprodukter i tanke, benævnt 3, 4, 5, K7, K8, K9, V51, V53, V54 

og 120 i miljøteknisk beskrivelse, bilag A 

 At der anløber 730 olieskibe pr. år.  

 

Der gøres opmærksom på, at der i den revurderede miljøgodkendelse i vilkår H1 og H2 er en 

række henvisninger til andre vilkår, som ikke er korrekte. Det forslås, at vilkår H1 og H2 tilrettes 

i forbindelse med udarbejdelse af tillægget, så henvisninger bliver korrekte. 

 
 

10. J OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 

Driftsforstyrrelser og tiltag til beskyttelse af det marine miljø er omtalt i afsnit 8.6  
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