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1. INDLEDNING 
Virksomheden er beliggende på Stigsnæs ved Skælskør på Sjælland. 
Virksomheden er i januar 2012 købt af Inter terminals ApS fra DONG 
Energy A/S. Virksomheden oplagrer olie og er omfattet af listepunkt C 103 
”Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t”, 
Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1.  
 
Inter Terminal SGOT´s hovedaktivitet oplag af olie er opført på bilag 1, 
punkt 21 til VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelsen nr. 1335 af 6, 
december 2006). Der er gennemført en VVM-screening, og Naturstyrelsen 
har afgjort at udvidelsen ikke er VVM pligtig. Afgørelse af 5. december 
2012. 
 
Virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 29. september 2011 er 
stadig gældende. SGOT er endvidere omfattet af Risikobekendtgørelsen 
som en såkaldt kolonne 3-virksomhed og der forligger en afgørelse ift. 
risikobekendtgørelsen af 29. september 2011. Endvidere foreligger der en 
tillægsgodkendelse af den 10. september 2012, hvor der er givet 
godkendelse til etablering af en dampcentral/energianlæg.  
 
Denne godkendelse er en tillægsgodkendelse til den revurderede 
miljøgodkendelse af 29/11 2011, og omhandler tilladelse til etablering af en 
tank, der skal anvendes til skum, som anvendes ved brand. Beredskabet i 
Slagelse Kommune har krævet, at der skal være skumkoncentrat til 
rådighed på virksomheden og virksomheden har valgt at opsætte en tank, 
så den krævede mængde er på virksomheden.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøstyrelsen hermed opsætning af tank til 
brandslukningsvæske.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i 
miljøbeskyttelsesloven. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra 

godkendelsens dato. 
 
 
Indretning og drift 
B1 Tank til skumkoncentrat skal være med dobbeltvæg og indrettet med 

lækagealarm, der alarmerer til kontrolrum. 
 
B2 Tanken skal sikres mod påkørsel. 
 
B3 Forinden ibrugtagning, og inden tanken påfyldes skumkoncentrat, 

skal der gennemføres tæthedsprøvning af tank og tilhørende 
rørsystemer med rent vand.  

 
B4 Der skal anvendes opsamlingsbakke ved påfyldning og aftapning af 

væske fra tanken under tilkoblinger og andre rørsamlinger. 
 
B5 Påfyldning af skumkoncentrat til tanken skal ske under konstant 

opsyn.  
 
B6 Lækagealarmeringen skal afprøves mindst en gang årligt.  
 
B7 Der skal en gang årligt foretages en måling af væskestanden i 

tanken.  
 
B8 Inden en evt. udskiftning af skumkoncentratvæsken i tanken med en 

anden type skal tilsynsmyndigheden oplyses om ændringen, og der 
skal fremsendes sikkerhedsdatablad for det pågældende produkt.  
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Affald 
 

Bortskaffelse af affald 
G1 Inden skift af skumvæske skal tilsynsmyndigheden oplyses, 

hvorledes det vil blive bortskaffet. 
  
Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
K1 Der skal føres journal over afprøvning af lækagealarm og måling af 

væskestanden i tanken.  
 

Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 
K2 Der skal endvidere føres journal over forbrug af skumvæske. 
 
 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
M1 Spild af skummiddel – mere end 5 l ved kysten skal øjeblikkelig 

indberettes til tilsynsmyndigheden.  
 
M2 Hvis der konstateres utætheder i tanken skal tanken straks tømmes 

og skaden udbedres og tilsynsmyndigheden oplyses straks om der 
er sket skader og hvad der var årsagen til utætheden.  

 
Ophør 
O1 Udskiftning af tanken eller sløjfning af tanken skal meddeles til 

tilsynsmyndigheden før det skal foregå.  
 

2.2 Andet 
Slagelse Kommune har i forbindelse med ansøgningen af miljøgodkendelsen oplyst at alle 
jordflytninger skal anmeldes til Slagelse Kommune. Det er både jordflytninger lokalt på 
virksomheden og uden for virksomhedens matrikler.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at tanken er indrettet og vil blive drevet, så den 
miljømæssige påvirkning af området er mindre betydende.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Omkring SGOT ligger en række internationale naturbeskyttelsesområder:  
 

• Natura 2000-område nr. 162, "Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø" 

• EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 95, "Skælskør Nor, Skælskør fjord 
og Gammelsø" 

• EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 96, "Farvandet mellem Skælskør 
Fjord og Glænø" 

• EF-habitatområde nr. H143, "Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø" 

• Ramsarområde nr. 19, "Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 
med strandenge" 

 
Øst for SGOT er der et strandengsområde, flere søer og et vandløb, som 
alle er beskyttede mod tilstandsændringer jf. naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Projektet vedrørende etablering af en skumkoncentrattank gennemføres på 
virksomhedens eget område. Tanken indrettes med dobbeltvæg, 
lækagealarm og påkørselssikring, derfor vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke 
kan ske uheld og at væsken i tanken ikke kan spildes til naturområder, 
hverken ved direkte afløb fra jorden eller via virksomhedens drænsystemer.  
 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke nationale 
eller internationale beskyttede områder eller arter.  
 
Der er ingen fredede områder inden for SGOT's område.  
 
På olieterminalens område findes et registreret fortidsminde i form af en 
langhøj, der er dateret til stenalderen. Ved seneste undersøgelse (af Skov- 
og Naturstyrelsen i 1986) blev det bl.a. konstateret, at ca. halvdelen af 
højen er skredet i havet og at den er svær at finde på grund af bevoksning. 
Højen ligger ca. 175 m vest for den planlagte skumkoncentrattank. Projektet 
indebærer ikke arbejde i eller i nærheden af fortidsmindet, og der vil derfor 
ikke ske nogen påvirkning.  
 
3.2.2 Generelle forhold 
Der skal ansøges igen om etablering af tanken, hvis den ikke er etableret 
inden 2 år, da en række forhold på virksomheden kan have ændret sig. 
Tanken kan anvendes hele døgnet. 
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3.2.3 Indretning og drift 
Tanken anbringes tæt på kysten, hvilket betyder at tank, rør mv. skal 
etableres så væsken ved læk ikke kan flyde til recipient. Tanken indrettes 
med dobbeltvæg, lækagealarm og påkørselssikring således, at der ikke kan 
ske uheld, der medfører, at væsken i tanken kan spildes til naturområder, 
hverken ved direkte afløb fra jorden eller via virksomhedens drænsystemer. 
Ved påfyldning/aftapning fra tank skal der under rørsamlinger være anbragt 
opsamlingsbakke, som kan indeholde den væskemængde, som kan nå at 
løbe ud inden udledningen kan stoppes. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Tanken skal indeholde et produkt, som ikke kan fordampe. 
 
3.2.5 Lugt 
Indholdet i tanken vil ikke bidrage til lugt, da det ikke vil fordampe. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Tankens indhold skal kun anvendes ved afprøvninger, brand og ved 
skumdækning af olie i tankgårde ved brandfare. Skumvæsken har ifølge 
leverandøren en levetid på minimum 20 år. Skumvæsken skal kontrolleres 
en gang om året, når skumvæsken nærmer sig de 20 år og derved kan 
levetiden måske forlænges. Der vil ifølge virksomheden med mellemrum 
blive foretaget en kvalitetskontrol af skumvæsken. Kvalitetskontrollen 
foregår ved at der sænkes en mindre prøveflaske ned i en studs i toppen af 
tanken. Låget skrues på flasken inden denne trækkes op, således et 
eventuelt spild vil forblive i skumtanken. 
 
Tanken ligger nær kysten, derfor er der krav i tillægsgodkendelsen om at 
der etableres dobbeltvægget tank med lækagedetektion som nedsætter 
risikoen for at der ikke kan ske uheld, så væsken flyder til recipent. 
 
Forholdet er reguleret i virksomhedens revurdering af 29. september 2011, 
da der skal være en plan for, hvor brandslukningsvand skal opbevares, så 
skum og olie ikke ledes til Agersøsund. 
 
3.2.7 Støj 
Forholdet er reguleret i virksomhedens revurdering af 29. september 2011.  
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår 
herom i denne miljøgodkendelse. 
Ved udskiftning af bandslukningsskum skal virksomheden oplyse, inden det 
bortskaffes, hvem der vil modtage det 
 
3.2.9 Jord og grundvand 
Der er ikke grundvandsinteresser i området. 
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3.2.10 Til- og frakørsel 
Aktiviteten vil ikke påvirke antallet af transporter til virksomheden 
væsentligt. 
 
3.2.11 Indberetning/rapportering 
Der føres journal over afprøvning af lækagealarm og måling af 
væskestanden i tanken samt forbrug af skumslukningsvæske. Det fremgår 
af virksomhedens revurdering af 29/9 2011 vilkår H3, at journaler skal 
kunne forevises på forlangende og skal opbevares mindst 3 år. 
 
3.2.12 Sikkerhedsstillelse 
Virksomheden er ikke omfattet af reglerne om sikkerhedsstillelse. 
 
3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er krav om anvendelse af opsamlingsbakke eller lign ved påfyldning og 
aftapning af væske fra tanken. Der skal være sikkerhed for opsamling, hvor 
der sker tilkobling til tanken. 
 
3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Etablering af tanken har ikke betydning for virksomhedens risikoforhold. 
Arbejdstilsynet og de andre myndigheder er underrettet om, at tanken skal 
etableres.  
 
3.2.15 Ophør 
Virksomheden skal oplyse, hvis tanken skiftes eller tages ud af drift. 
 
3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
Der etableres en dobbeltvægget tank, hvilket er bedste teknologi inden for 
området. 

3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Slagelse Kommune har fremsendt en udtalelse af 12. oktober 2012, som 
oplyser at kommunen ikke har indvendinger mod projektet. 
 
Miljø og Natur, Slagelse Kommune har i mail af 19/11 2012 udtalt at 
kommunen ikke har kendskab til bilag IV-arter på arealet. Da tanken 
etableres i et eksisterende industriområde vurderes påvirkningen af tanken i 
forhold til det omgivende Natura2000 område at være marginal i forhold til 
den nuværende påvirkning fra området som helhed. 
 
Slagelse kommune har endvidere fremsendt følgende bemærkningerne i 
brev af 12/10 2012 vedr. plan-, spildevands-, trafik- og jordforhold til 
ansøgningen om ny skumkoncentrattank til Inter Terminals SGOT ApS.  
 
Spildevands- og trafikale forhold. 
Kommunen ser ingen problemer ift. spildevands- og trafikforhold.  
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Bygge- og lokalplanforhold  
Tankens placering er udenfor lokalplanområdet og tanken vil kræve en 
byggetilladelse.  
 
Jordforhold  
Hele området er kortlagt som forurenet i henhold til jordforureningsloven.  
Det betyder, at hvis SGOT i forbindelse med anlægsarbejdet skal flytte 
overskudsjord væk fra ejendommen, så skal jordflytningen anmeldes til 
kommunen, og kommunen skal forinden have godkendt en plan for jordens 
håndtering, jf. Jordflytningsbekendtgørelsen.  
Hvis SGOT ønsker at grave forurenet jord op og lægge det et andet sted på 
grunden, skal de kontakte kommunen. Det kan i visse tilfælde kræve en til-
ladelse, jf. Miljøbeskyttelsesloven. 
 
Miljøstyrelsen har i afsnit 2.2 i denne afgørelse oplyst virksomheden om, at 
Slagelse Kommune skal have anmeldt alle jordflytninger også selvom det 
foregår inden for samme matrikel. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har ikke været annonceret, da ændringen er 
mindre betydende for offentligheden.  
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Inter Terminals SGOT ApS meddeler hermed, at vi ikke har bemærkninger 
til Miljøstyrelsens udkast til tillæg til miljøgodkendelse vedr. etablering af 
tank til skumslukningsvæske på SGOT. 
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens Revurdering af 
Miljøgodkendelse af 29/9 2011 og gives under forudsætning af, at såvel de 
vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte 
godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 2 på hinanden 
følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden oplagrer olie og er omfattet af listepunkt C 103 ”Oplag af 
mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t”, 
Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1.  
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen er blevet revurderet i 2011. Inter terminals SGOT APS ikke 
er en IPPC virksomhed og ikke er i-mærket, hvorfor SGOT ikke er omfattet 
af krav om revurdering jf. § 21 i godkendelsesbekendtgørelsen. Der påhviler 
således ikke en pligt til revurdering af miljøgodkendelsen, men 
tilsynsmyndigheden kan jf. § 22 beslutte at foretage en revurdering jf. § 22 i 
godkendelses-bekendtgørelsen.  
  
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomhedens hovedaktivitet er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. 
Skumvæsken er ikke mærket miljøfarlig og er derfor ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af 
risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at 
forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer 
risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen af 29/9 2011.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Inter Terminal SGOT´s hovedaktivitet oplag af olie er opført på bilag 1, 
punkt 21 til VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelsen nr. 1335 af 6, 
december 2006) og udvidelsen i form af en ny skumtank er ikke i sig selv 
omfattet af VVM bekendtgørelsen. Der er gennemført en VVM-screening, 
da det før en vurdering ikke kunne udelukkes, at aktiviteten kunne påvirke 
miljøet. Naturstyrelsen har afgjort, at udvidelsen ikke er VVM pligtig. 
Afgørelse af 5. december 2012. 
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4.1.6 Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Natura 2000 områder og er derfor 
omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit 3.2.1. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelser fortsat: 

• Revurderet miljøgodkendelse af 29. september 2011 (Revurdering 
af Miljøgodkendelse for SGOT ApS)  

• Tillæg til miljøgodkendelse af 29. september 2011 (Risikoafgørelse) 
• Energianlæg til fremstilling af damp (< 5 MW) 10. september 2012 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne 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 14. 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. 
Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle 
andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder.  

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 på-
begynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, 
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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. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse slagelse@slagelse.dk
Embedslægeinstitution
en 
Sjælland 

Rolighed 7 4180 Sorø sjl@sst.dk  

Danmarks 
Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København SV kreds@friluftsraadet.dk  
Danmarks 
Sportsfiskerforbund 
 

Skyttevej 4  7182 Bredsten  post@sportsfiskerforbund
et.dk

Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF) Vesterbrogade 140 1620 København V dof@dof.dk

 

Beredskabet i Slagelse 
Kommune 

Beredskab 
Slagelse Landevej 
3 

4220 Kørsør dawei@slagelse.dk
 

Arbejdstilsynet Tilsynscenter Øst 
  Ringsted at@at.dk

 
Politiet, OPA - Operativ 
Planlægning og Analyse - 
SSJÆ 

Parkvej 50  4700 Næstved HCR001@politi.dk
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1. A. ANSØGER OG EJERFORHOLD  

Ansøger  

Inter Terminals SGOT ApS 

Holtengårdsvej 25 

Holten 

4230 Skælskør  

 

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

Inter Terminals SGOT ApS 

Holtengårdsvej 25 

Holten 

4230 Skælskør  

 

Matrikelnummer: 9a, 22 Holten By, Magleby 

CVR-nummer: 31080258 

P-nummer: 1013826281 

 

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 virksomhedsejer.  

 

Virksomhedens kontaktperson  

Virksomhedens kontaktperson er: 

 

HSE chef Peter Havsager 

Inter Terminals  

Holtengårdsvej 25 

Holten 

4230 Skælskør 

Tlf.: 2466 4387 
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2. B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 

2.1 Virksomhedens listebetegnelse 

Inter Terminals SGOT ApS (SGOT) er omfattet af følgende punkt på godkendelsesbekendtgørel-

sens1 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. 

 

Olieterminalen SGOT anvendes til oplagring og afskibning af olie. SGOT består af to oliepierer 

hvor skibene lægger til, af overjordiske tankanlæg samt af et overjordisk rørsystem. Olien trans-

porteres til SGOT ad søvejen, hvor olien losses fra skibe til olietankene via et rørsystem ved olie-

pieren. Desuden sker der på samme måde lastning af olie fra lagertankene til skibe.   

 

2.2 Kort beskrivelse af baggrund for ny skumkoncentrattank  

Inter Terminals Danmark A/S har pr. 11. januar 2012 overtaget DONG Energys to olieterminaler 

ved Stigsnæs, der tidligere hed hhv. Stigsnæs Olieterminal (SOT) og Gulfhavn Olieterminal 

(GOT). Under ét benævnes olieterminalen i dag SGOT.  

 

Som led i overtagelsen af terminalerne har DONG Energy foranlediget, at Miljøstyrelsen har med-

delt ny revurderet miljøgodkendelse selvstændigt for den samlede olieterminal SGOT, dateret 29. 

september 2011. 

 

Virksomheden er indrettet og drevet i henhold til denne godkendelse. På SGOT opbevares klasse 

II produkter i en mængde større end 25.000 tons, og dermed er virksomheden omfattet af risi-

kobekendtgørelsen2, og der er udarbejdet en sikkerhedsrapport og risikovurderinger for virksom-

heden.  

 

Behandlingen af sikkerhedsrapporten fandt sted i samarbejde mellem Miljøstyrelsen Roskilde, Ar-

bejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Beredskabet, Slagelse, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 

(OPA). Inden for hvert myndighedsområde er afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet meddelt 

af den kompetente myndighed. Således har Beredskabsstyrelsen blandt andet stillet vilkår om 

skumsluknings- og overrislingsanlæg3 (vilkår nr. 8):  

 

Skumsluknings- og overrislingsanlæg skal senest den 15. januar 2013 opfylde kravene i over-

gangsbestemmelserne i § 5, stk. 6 og 7, i bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske 

forskrifter for brandfarlige væsker. Det er blandt andet forudsat i virksomhedens risikovurdering, 

at der etableres overrislingsanlæg på tankene 1, 2, 3, 22, 32 og 52.  

 

På den baggrund har Inter Terminals igangsat et projekt, der vil føre til, at brandkravene bliver 

overholdt. I forbindelse med dette projekt er der behov for at etablere en ny tank til opbevaring 

af skumkoncentrat. Miljøstyrelsen Roskilde har oplyst, at etableringen af denne tank skal god-

kendes.  

 

Der søges derfor om miljøgodkendelse til etablering af en tank til opbevaring af skumkoncentrat, 

der etableres som led i opfyldelse af Beredskabsstyrelsens afgørelse.  

 

 

 

 

                                                
1 Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed 
2 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
3 Beredskabsstyrelsens vilkår for accept af sikkerhedsrapport og sikkerhedsniveau for DONG Energy Oil Terminals (Gulfhavn Oil Termi-

nal og Stigsnæs Oil Terminal), Holtengårdsvej 20, 4230 Skælskør 
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2.2.1 Fysiske ændringer 

Skumkoncentrattanken etableres på SGOT's område. Tanken vil blive placeret på den sydligste 

del af virksomheden, lige uden for tankgården hvor tank 53 er placeret. I forbindelse med tanken 

er et eksisterende pumpehus med to stk. dieseldrevne pumper med en kapacitet på hver 1000 

m3 vand/time, der leveres med et tryk på 10 bar. Skitsen herunder viser placeringen af skum-

koncentrattanken og brandpumpebygningen.  

 

 

Figur 1 Placeringen af skumkoncentrattanken og den nye brandpumpebygning. Tanken placeres nær ky-
sten lige syd for tank 53  

 

Slukningsudstyret, der dels består af automatisk udstyr på selve tankene og dels af manuelt ud-

styr til tankgårdene, vil blive drevet af de omtalte dieseldrevne pumper, som i tilfælde af brand 

pumper havvand via nedgravede rør til den berørte tank. Dieselpumperne leverer samtidig en 

vand-delmængde til 2 stk. vandturbinepumper, som leverer skumkoncentrat til den berørte tank. 

Da pumperne er dieseldrevne og kan starte op ved batteristart, kan brandslukningen startes op, 

også i det tilfælde, at der skulle opstå strømsvigt på forsyningsnettet.  

 

I en brandbekæmpelsessituation blandes skumkoncentratet med vand ved tankene. Der dannes 

herved tungt skum, som er den færdige skumvæske, der udbringes på branden ved hjælp af 

brandslukningsudstyret.  

 

Ved en tankbrand vil der blive pumpet skumvæske, som er en blanding af 3 % skumkoncentrat 

og 97 % vand, op på toppen af tanken via det automatiske brandslukningsudstyr for at dække 

overfladen og derved kvæle ilden. Ved brand i en tankgård vil slukningen ske via manuelle mon-

terede kanoner, som pumper skumvæske ind i tankgården.  
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Der sker ingen fysiske ændringer på virksomheden i øvrigt som følge af projektet, herunder pro-

dukttanke, pierer, rørføringer, pumper mv.  

 

På skumkoncentrattanken monteres et vandkølingsanlæg efter samme norm som vandkøling af 

olietankene udføres efter. Vandkølingsanlægget har til formål at sikre mod smeltning på grund af 

varme fra en eventuel brand i nærheden (f.eks. tank 53 eller dennes tankgård).  

 

2.2.2 Driftsmæssige ændringer 

I forhold til de eksisterende anlæg på SGOT (produkttanke, rørføringer, pumper, pierer, produkt-
typer der opbevares mv.) er der ingen driftsmæssige ændringer.   
 

Det ansøgte projekt er permanent. 
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3. C. OPLYSNINGER OM ETABLERING  

Der etableres ingen nye bygninger i forbindelse med gennemførelse af brandprojektet. Projektet 

indebærer alene etablering af skumkoncentrattanken med tilhørende rørføringer, skumkanoner 

mv. De tilhørende dieseldrevne pumper placeres i en eksisterende bygning.  

 

Etablering af tiltagene i brandprojektet, herunder skumkoncentrattanken, forventes gennemført i 

perioden september-november 2012. 
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4. D. OPLYSNINGER OM TANKENS PLACERING OG DRIFTS-

TID  

Tankens placering på SGOT er vist på bilag 1. Valget af denne placering er baseret på nærhed til 
eksisterende brandpumpebygning. 

 
SGOT er beliggende i byzone i Stigsnæs Erhvervsområde, rammeområde 63.E1 i Slagelse Kom-

munes Kommuneplan 2009-2021. Rammeområdet er udlagt til erhvervs- og industriområde. Om-
rådet er udlagt som regionalt erhvervs- og industriområde med større industrivirksomheder samt 
tilknyttet servicevirksomhed, forskning, uddannelses- og forsøgsvirksomhed.  
 
Etablering af en tank til opbevaring af skumkoncentrat vurderes at være i overensstemmelse 
med områdets udlægning som erhvervs- og industriområde jf. kommuneplanen. 

 
SGOT's nordvestlige område er omfattet af Slagelse Kommunes lokalplan nr. 1034 

"Stigsnæsværket – sydøstlige kulplads". Denne lokalplan blev udarbejdet som led i et projekt om 

udvidelse af kuloplagsområdet til Stigsnæsværket, et projekt der ikke efterfølgende er realiseret. 
 
En mindre nordvestlig del af SGOT er omfattet af den tidligere Skælskør Kommunes lokalplan nr. 
1 "For Stigsnæsværket, beliggende i industriområdet ved Stigsnæs".  
 
Den østlige del af SGOT's område er omfattet af den tidligere Skælskør Kommunes lokalplan nr. 

126 "For et område til affaldsbearbejdende virksomheder i Stigsnæs Industripark".  

 

Den resterende del af SGOT, herunder området hvor skumkoncentrattanken ønskes placeret, er 

ikke omfattet af lokalplanlægning, se bilag 1.  

 

Olieterminalen grænser mod nord op til åbne marker, der også er omfattet af rammeområde 

63.E1, dvs. også udlagt som erhvervs- og industriområde. Mod nordvest grænser SGOT op til 

Stigsnæsværkets område, mens arealerne mod øst omfatter DSV Miljø A/S, Vandrens – Stigsnæs 

Industripark A/S, der bl.a. foretager spildevandsrensning. Syd for SGOT ligger Agersø Sund.  

 

Nærmeste enkeltbolig ligger ca. 140 m nordøst for SGOT, og i ca. 500 m afstand fra SGOT, hhv. 

øst og vest for Holtengårdsvej, ligger der en klynge af boliger.  

 

 

4.1 Daglig driftstid 
Skumkoncentrattanken vil ikke være i daglig drift, men vil kun blive benyttet, hvis der forekom-
mer brand på SGOT eller ved øvelser. Benyttelsen af tanken kan forekomme året rundt og på alle 
tidspunkter af døgnet.  
 
 

4.2 Til- og frakørselsforhold 
I forbindelse med etablering af skumkoncentrattanken vil der i etableringsfasen være en yderst 
begrænset øgning af antal transporter til SGOT's område. I driftsfasen vil skumkoncentrattanken 
ikke give anledning til øget transport og øget støj fra transporter.  
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5. E. TEGNINGER OVER TANKENS INDRETNING  

Tegning af tankens indretning er vedlagt som bilag 2.  

 

Der sker ingen ændringer i virksomhedens indretning i øvrigt i forbindelse med etablering af tan-

ken og udstyr til brandbekæmpelse i øvrigt. 
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6. F. BESKRIVELSE AF DET ANSØGTE PROJEKT 

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

tember 2011. Der sker ingen ændringer i forhold til beskrivelserne i revurderingen, ligesom der 

ikke vurderes at være behov for ændringer af vilkårene i godkendelsen. Der foreslås dog supple-

rende vilkår, relateret til skumkoncentrattanken, se afsnit 0.  

 

Projektet, der vedrører vilkåret om skumsluknings- og overrislingsanlæg jf. Beredskabsstyrelsens 

afgørelse, indebærer blandt andet etablering af en tank til opbevaring af skumkoncentrat. For at 

kunne dække tankgårdene i tilfælde af brand kræves 92 m3 skumkoncentrat. For at kunne dække 

dette behov vil den nye tank have kapacitet til opbevaring af 102 m3 skumkoncentrat.  

 

Tanken udføres som en vandretliggende dobbeltvægget isoleret tank, hvor den indre kappe be-

stykkes med et tryk/vakuum lækageovervågningssystem til overvågning af lækage til kappen. 

Andre tankkoncepter er blevet vurderet, herunder en udformning, hvor tanken er placeret over 

en betonspildbakke med afløb til det eksisterende drænsystem. Ved dette alternativ er der dog 

risiko for, at skumvæske ved et uheld ender i SGOT's olieudskiller (API'en), hvorfor den dobbelt-

kappede løsning er valgt. Der sikres desuden mod påkørsel af tanken med tilhørende rørføringer 

jf. vilkår B9 i den revurderede miljøgodkendelse.  

 

Tanken vil blive udført i glasfiber og placeret på 3 fundamenter, der hæver tanken ca. 200 mm 

over jordoverfladen. På denne måde vil skumkoncentratet kunne løbe fra tanken til vandturbine-

pumperne uden brug af yderligere pumper. Der monteres lækagealarm på tanken, som giver sig-

nal i kontrolrummet i havnebygningen i tilfælde af lækage. Se yderligere herom i afsnit 8.2. Tan-

ken påfyldes skumkoncentrat fra toppen. Udløb fra tanken sker i bunden, hvortil der er koblet 

rør, der i tilfælde af brand leder skumvæsken til pumperne.  

 

Egenskaber for skumkoncentratet er beskrevet i afsnit 8.6 om jord og grundvand.  
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7. G. OPLYSNINGER OM VALG AF BEDSTE TILGÆNGELIGE 

TEKNIK (BAT)  

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

maj 2012). SGOT 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 vej-

ledende BAT-princip for olietankene. Overordnet vurderes, at virksomheden lever op til BAT. 

 

Den nye tank til opbevaring af skumvæske lever op til BAT-principperne i ovennævnte BREF-

dokument, da det er BAT at opbevare kemikalier i dobbeltvæggede tanke med lækageovervåg-

ning i kappen som alternativ til enkeltvæggede tanke i tankgrav.  
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8. H. OPLYSNINGER OM FORURENING OG FORURENINGS-

BEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER  

8.1 Luftforurening  

Luftemission fra driften af SGOT er reguleret i miljøgodkendelsen af 29. september 2011. Herun-

der er der stillet vilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til lugtgener uden for virk-

somhedens skel, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Dette vilkår vil fortsat 

være gældende efter etablering af skumkoncentrattanken.  

 

Skumkoncentratet opbevares i en lukket tank og produktet er i sig selv ikke kraftigt lugtende, og 

den indeholder ikke flygtige komponenter. Det vurderes på den baggrund, at etableringen af 

skumvæsketanken ikke vil bidrage til lugt- og luftforurening af omgivelserne.  

 

 

8.2 Sikring mod driftsforstyrrelser og uheld 

Skumtanken vil blive indrettet som en dobbeltvægget tank med lækagealarm. Ved en tanklæka-

ge vil der ske alarmering til pult i kontrolrum i havnebygningen, og væsken vil blive indeholdt i 

den ydre tank. Idet tanken ikke er placeret i tankgrav eller lignende sikres mod påkørsel ved, at 

der opstilles plinte (stolper) omkring tanken.  

 

Efter opstilling af tanken fyldes den med skumkoncentrat fra tankvogn. I denne forbindelse vil 

der være konstant manuel overvågning, hvorved opfyldningen straks kan stoppes i tilfælde af 

uheld, og der er dermed sikret mod spild under opfyldning. Skumkoncentratet vil kun blive for-

brugt i tilfælde af brand i tank eller tankgårde eller i forbindelse med test/øvelser. Risikoen for 

brand er meget lille, og det forventes derfor, at genopfyldning af tanken kun vil finde sted, når 

skumkoncentratet er nedbrudt på grund af alder (holdbarheden forventes at være mindst 20 år).  

 

 

8.3 Spildevand 

Tanken vil med den indretning, der er beskrevet i afsnit 8.2 ikke indebære risiko for, at skum-

koncentratet kan spredes til SGOT's spildevandssystem.  

 

 

8.4 Støj  

Når tanken er etableret er der intet støjbidrag fra denne eller tilhørende installationer. I forbin-

delse med tankens etablering vil der være begrænset støjfrembringelse i en kortere periode. 

Støjbidraget vil svare til, hvad der almindeligvis er på SGOT's område når der f.eks. finder vedli-

geholdelsesarbejder sted.  

 

 

8.5 Affald  

Påfyldning af skumkoncentrat til tanken sker fra tankvogn, og der vil derfor ikke være emballage, 

der skal håndteres.  

 

Etablering af skumtanken vil ikke påvirke affaldsfrembringelsen i øvrigt på SGOT.  
 
 

8.6 Jord og grundvand  

Virksomheden er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Af den 

revurderede miljøgodkendelse fra september 2011 fremgår, at det tidligere er vurderet, at den 

primære grundvandsressource dels er meget lidt ydende, dels er godt beskyttet, overlejret af 15 

m blåler (fed moræneler).  

 

Der er ingen private brønde eller boringer, der er truet. Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan 

drives et jordbehandlingsanlæg i området, da den anvendelige grundvandsressource ikke trues. 

Miljøstyrelsen har endvidere vurderet, at risikoen for grundvandsforurening er begrænset, da 

virksomheden er placeret i et område, der ikke er udlagt til indvinding af grundvand og hvor 

strømningsretningen i det sekundære grundvandsmagasin vil være mod havet. Der blev herunder 
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også lagt vægt på, at GOT er placeret ovenpå et ca. 15 meter tykt naturligt lerlag, som tidligere 

er vurderet som en væsentlig barriere til sikring af grundvandet mod forureninger. 

 

Skumkoncentratet i tanken vil være en syntetisk væske, som er egnet til anvendelse ved kulbrin-

tebrande. Det specifikke produkt er ikke valgt på nuværende tidspunkt, da indkøb af skumkon-

centratet skal i udbud.  

 

Under opbevaring kan der ikke ske spild af produktet. Spredning af produktet til jorden vil kun 

ske i forbindelse med en indsats mod en brand, hvor skummet vil blive spredt over et større om-

råde.  
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9. I. FORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL 

Følgende afsnit indeholder forslag til vilkår. Der foreslås ingen ændringer af egenkontrol i forhold 

til gældende miljøgodkendelse. 

 

Der foreslås følgende vilkår i tillæg til miljøgodkendelse: 

 

Generelle forhold 

A1 Godkendelsen bortfalder, hvis skumkoncentrattanken ikke er etableret inden 2 år 

fra godkendelsens dato. 

 

Indretning og drift 

B1 Tank til skumkoncentrat skal være dobbeltvægget og indrettet med lækagealarm, 

der alarmerer til kontrolrum. 

 

B2 Lækagealarmeringen skal afprøves mindst en gang årligt.  

 

B3 Forinden ibrugtagning, og inden tanken påfyldes skumkoncentrat, skal der gen-

nemføres tæthedsprøvning af tank og tilhørende rørsystemer med rent vand.  

 

B4 Påfyldning af skumkoncentrat til tanken skal ske under konstant opsyn.  

 

B5 Der skal opstilles plinte omkring tanken for at sikre mod påkørsel. 

 

B6 Tanken skal udføres med overrislingssystem. 

 

Indberetning/rapportering 

K1 Der skal føres journal over påfyldning af tanken, herunder dato, påfyldt mængde 

og produktnavn. Desuden skal væskestandsmålinger (jf. vilkår K3) og afprøvning 

af alarmeringssystem (jf. vilkår B2) journaliseres  

 

K2 Der skal en gang årligt foretages en måling af væskestanden i tanken.  

 

K3 Ved påfyldning af skumkoncentrat til tanken skal der indsendes oplysninger herom 

til myndigheden. Som bilag skal vedlægges sikkerhedsdatablad for det pågældende 

produkt.  

 

K4 Hvis der konstateres utætheder i tanken skal tanken straks tømmes og skaden ud-

bedres.  

 

K5  Spild af skumkoncentrat skal registreres i journal og indberettes til tilsynsmyndig-

heden i årsrapporten jf. vilkår I5 i den revurderede miljøgodkendelse af 29. sep-

tember 2011.   
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10. J. OPLYSNINGER OM DRIFTSFORSTYRRELSER OG UHELD 

Driftsforstyrrelser og tiltag til beskyttelse af det omgivende miljø er omtalt i afsnit 8.2.  
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BILAG 1 

PLACERING AF SKUMKONCENTRATTANK PÅ SGOT 
 



 



 

 

 

 

 

 
 
 

11399123 

2-1 

BILAG 2 

INDRETNING AF SKUMKONCENTRATTANK 
 





Bilag B: Liste over sagens akter 
 
Dato modtaget 
dokument 

Dokument emne Captia nr. 

5/9 2012 Ansøgning 1956590 
12/10 2012 Udtalelse fra Slagelse kommune 2020463 
19/11 2012 Udtalelse fra Slagelse kommune 2067313 
20/11 2012 Udtalelse fra Beredskabet i Slagelse 

Kommune 
2098309 

 
14/12 2012 Udtalelse fra virksomheden vedrørende 

udkast til afgørelse 
2105833 
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