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1.  INDLEDNING 
 
Naturgaslageret er omfattet af reglerne om regelmæssig revurdering af 
miljøgodkendelsen efter EU's IPPC-direktiv, og derfor skal virksomhedens 
miljøgodkendelser tages op til regelmæssig revurdering.  
 
Naturgaslageret er en del af det danske naturgassystem, og det har forbindelse med 
den øvrige del af landets overordnede gasnet via en transmissionsledning.  
 
Miljøgodkendelserne for Stenlille Naturgaslager er meddelt af Miljøstyrelsen i 1991, 
1996 og 2001.  Virksomheden har i december 2006 ansøgt om revision af de 
eksisterende miljøgodkendelser. Miljøstyrelsen har været tilsynsmyndighed indtil 2007 
og Miljøcenter Roskilde har fået overdraget sagsakterne oktober 2007. Miljøcenter 
Roskilde har påbegyndt revisionen i juni 2009.  
 
Stenlille Gaslager er beliggende ved byen Stenlille på Sjælland. Naturgassen ligger i 
en opadvendt bule af porøs, vandfyldt sandsten i cirka halvanden kilometers dybde. 
Over lageret ligger et cirka 300 meter tykt lag af hård lersten, som gassen ikke kan 
trænge igennem. Dette kaldes et akviferlager. Naturgassen ligger således indelukket 
mellem vand til siderne og lersten opad. Det svarer i princippet til gassens naturlige 
lagring i felterne under Nordsøen.  
Det er nødvendigt at lagre gassen, da forbruget af gas er større om vinteren end om 
sommeren. Naturgassen pumpes ned i undergrunden om sommeren og vinteren 
udtrækkes gassen fra lageret. Lageret skal sikre forsyningen ved 
spidsbelastningstidspunkter og ved nedbrud på forsyningen fra Nordsøen 
 
I sommerperioden injiceres gassen til undergrunden ved anvendelse af 3 
kompressorer med tilhørende køleanlæg. 
 
Det er primært om vinteren, at gassen udtrækkes fra undergrunden. Udtræk af gassen 
er den mest støjbelastende proces.  
 
Nærværende afgørelse omhandler udelukkende det eksisterende naturgaslager med 
uændret drift, og der fastsættes en række vilkår for lagerets drift. De betyder, at 
revurderingen ikke omfatter boreaktiviteter. 
 
Miljøstyrelsens vejledende grænser er lagt til grund for vurderingerne forud for de 
fastsatte vilkår.  Der er fastsat vilkår for blandt andet støj og luftformige emissioner. 
 
Der stilles krav om redegørelse i forhold til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi 
(BAT). 
 
Virksomheden er reguleret af Risikobekendtgørelsen. Der foreligger en 
sikkerhedsrapport for de risikoforhold, der er identificeret i forbindelse med 
virksomhedens drift. Virksomhedens Sikkerhedsrapport behandles p.t. af 
risikomyndighederne.  
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De potentielle miljømæssige problemer, der kan opstå ved drift af Stenlille 
Gaslager er: 

• udsivning af gas fra undergrunden eller fra rør i jorden til de øvre jordlag og ud i 
grundvandet, 

• udsivning til jord eller vandløb af væsker med miljøfremmede stoffer, der 
anvendes på virksomheden, 

• udledning af forbrændingsgasser fra 8 kedler 
• støj fra ventiler, direkte udledning af gas, kompressorer mv. 
• direkte udledning af methan. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøcenter Roskilde foretaget den 
første regelmæssige revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelser: 
Miljøgodkendelser iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 

• Miljøgodkendelse af Stenlille Gaslager i henhold til miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 5, § 35. Miljøstyrelsen, Industrikontoret 15/4 1991. 

• Miljøstyrelsens afgørelse vedrørende godkendelse af udbygning af udtrækstog 
på Stenlille Gaslager af 22/4 1996. 

• Miljøgodkendelse af tredje udtrækstog på Stenlille Gaslager i henhold til 
miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, Miljøstyrelsen, Industrikontoret,19/4 2001 

Miljøgodkendelser iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 
• Stenlille Gaslager, Miljøbeskyttelseslovens kap 3, Miljøstyrelsen, 

Vandressourcekontoret, 15/4 1991 (undtaget vilkår 1-3 og 18- 20) 
Tilladelser iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 4 

• Udledningstilladelse vedrørende brøndplader ved Stenlille Gaslager af, 
Vestsjællands Amt, 26/8 1992 

• Vilkårsændring i udledningstilladelse af 26/8 1992 til dansk naturgas 
vedrørende brøndpladserne ved Stenlille Gaslager, Vestsjællands Amt, 25/7 
1997 

 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, hvis de er 
utidssvarende. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud 
efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved påbud efter 
lovens § 41. 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. Ændrede og 
nye vilkår er mærket med ○. 
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, 
og § 72 i miljøbeskyttelsesloven.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede 
vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  
  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1○ Godkendelsen forudsætter, at virksomheden anvender de i ansøgningen 

angivne anlæg og drives som oplyst i ansøgning og følger andet af 
virksomheden fremsendt materiale. Oplysninger fra virksomheden er angivet i 
bilag A1, A2 og i bilag F. 
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Indretning og drift 
B1○ Virksomheden skal inden den 1. oktober 2010 redegøre for om virksomheden 

har vurderet de omfattede aktiviteter i forhold til: 
• " EU BREF ”Energieffektivitet”, 2008 
• " EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 

 
B2 Planlagte afblæsninger af naturgas på anlæggene må kun ske i dagtimerne, 

hverdage kl. 07.00 – 18.00, eller lørdage kl. 07.00 - 14.00. Afblæsningen skal 
foregå med så lavt tryk, som muligt for at undgå gener i omgivelserne. 

Luftforurening 
Emissionsgrænser 
Kedelanlæg 

C1○ Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt 
som timemiddelværdier. 

 
 Afkast nr.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 skal overholde følgende 

emissionsgrænseværdier:  
 Stof Emissionsgrænse (enheden) 

CO 
 

75 (mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas) 
 

NOx  
 

65 (mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas) 
 

 
Afblæsning af gas (Afkast 10, 11, 12, 13 og 14) 

C2○ Kontrollerede emissioner af naturgas ved reparation og service skal 
tilrettelægges således, at mindst mulig gas afblæses. Kontrollerede emissioner 
af naturgas må ikke skabe gener uden for anlægget. Der skal føres logbog 
over hvor meget naturgas, som udledes ved direkte afblæsning. Opgørelsen 
skal kunne fremvises ved tilsyn, eller den skal fremsendes på digital form på 
tilsynsmyndighedens forlangende. 

 
Immissionskoncentration 

C3○ Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne 
(immissionskoncentrationen) må ikke overskride de angivne grænseværdier (B-
værdier): 

 
Stof B-værdi 

mg/m3

NOx 0,125 

CO 1 

TOC 1 

formaldehyd 0,02 
 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor 

virksomhedens område. 
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Kontrol af luftforurening 

C4○ Kontroltype og overholdelse af grænseværdi for kedelanlæg
 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
 Senest den 30. juni 2010 skal der ved præstationskontrol foretages 2 

enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at 
dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår C1 er overholdt.  
Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 
måneder efter, at disse er foretaget. Herefter skal der udføres en årlig 
præstationskontrol efter samme retningslinjer. Hvis resultatet af 
præstationskontrollen for hvert enkelt stof for det gasfyrede anlæg er under 85 
% af emissionsgrænseværdien, kræves dog kun kontrol hvert andet år for dette 
eller disse stoffer. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 2 
målinger er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 

 
Overskrider en enkelt 45 minutters måling emissionsgrænseværdien med en 
faktor 3, skal tilsynsmyndigheden inden 5 dage underrettes herom. Der skal 
samtidig gøres rede for årsagen til overskridelsen og hvilke foranstaltninger, 
der er eller vil blive iværksat for at undgå fremtidige overskridelser.  
 
Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere at vilkår 
C1 og C3 er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at 
kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om 
driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende 
fremsendes både i papirformat og digitalt. 
 
Virksomheden skal inden 1. oktober 2010 fremsende en handlingsplan for, 
hvorledes emissionsgrænseværdierne for CO og NOx kan overholdes, og en 
tidsplan for, hvornår ændringerne kan gennemføres, således at vilkåret er 
overholdt. 
 
Krav til luftmåling for kedelanlæg 
Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (normaldrift) og 
skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske 
Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, 
som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

 
Stof Analysemetode 

CO MEL-06 

NOx MEL-03 

TOC MEL-07 

formaldehyd MEL-12 
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Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har 
accepteret dette. Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10 % af 
grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal 
være overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. 
B-værdien anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller 
lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden 
finder det påkrævet. 
Hvis vilkårene er overholdt, kan der kun kræves dokumentation af forholdet 
hvert andet år. 
 
Udgifterne til luftforureningsmålinger og beregninger afholdes af virksomheden 
og fremsendes på digital form. 
 
Nødstrømsanlæg 

C5○ Virksomheden skal redegøre for, hvad emissionen af CO og NOx er fra 
nødstrømsanlægget. Analyseresultater/beregninger skal fremsendes til 
Miljøcenter Roskilde inden 1. oktober 2010 på digital form. 

 
C6○ Virksomheden skal for nødstrømsanlægget indberette til Miljøcenter Roskilde 

den årlige driftstid i kalenderåret. 
 
Luftvejledningen  
Virksomhedens luftforurening skal dokumenteres ved måling og beregning i 
overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 
 

Lugt 
Lugtgrænse 

D1○ Virksomheden må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 5 LE/m3 
ved boliger, blandet bolig og erhverv samt offentlige formål. I åbent land og ved 
erhvervsområder må lugtbidraget maksimalt være på 10 LE/m3. 
Midlingstiden er 1 minut ved beregning af lugtbidraget. 

 
Kontrol af lugt 
 

D2○  Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal 
dokumentere, at vilkåret /grænseværdien i vilkår D1/ for lugt er overholdt.  
 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes på digital form. 
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 Krav til lugtmåling og overholdelse af grænseværdi
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og 
målerapporterne skal udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. 
Målelaboratoriet skal være akkrediteret til bestemmelse af de aktuelle stoffer af 
Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om 
gensidig anerkendelse. 
 
Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i 
Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende 
gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. 
 
Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale 
med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver for hvert afkast. 
Det aftales med tilsynsmyndigheden, hvilke afkast, der indgår i målingerne. 
 
Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. 
Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for 
midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er 
korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. 
 
Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal 
beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af 
de 3 enkeltmålinger. 
 
Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50%, 
skal der:  

• enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er 
mindre end 50 %, eller 

• udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af 
måleseriens 2 højeste lugtemissioner. 

 
Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end 
eller lig med grænseværdien. 
 
Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 
påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der kun kræves én 
årlig måling og beregning. Udgifterne afholdes af virksomheden. 
 

Spildevand – Regnvand til recipient  
Galtebjerggrøften 

E1○ Spild af væsker med miljøfremmede stoffer på virksomhedens brøndpladser A 
og B, må ikke udledes til recipienten Galtebjergrøften. Afløb til recipienten 
Galtebjergrøften skal ved spild lukkes medmindre væsken kan opsamles 
umiddelbart efter spild. 

 
E2○ Sandfang og olieudskiller skal tømmes, så bundfældelige stoffer kan 

tilbageholdes i sandfang. Tidspunkt for tømning indberettes årligt. 
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E3○ Formationsvand og korrosionsinhibitor må ikke udledes til recipient. 

Støj 
Støjgrænser 

F1○ Støj 
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede 
støjbidrag i ethvert punkt uden for skel overstiger nedenstående 
grænseværdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, 
korrigerede lydniveauer i dB(A). 

 

 Kl. Reference tid
(Timer) 

Ved boliger i åbent lan
andet bebyggelse dB(

I Boligområder, der udlagt
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 55 45 

Lørdag 07-14 7 55 45 

Lørdag 14-18 4 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 45 40 

Alle dage 18-22 1 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 40 35 

Spidsværdi 22-07 - 55 50 

 
Områderne fremgår af bilag C, hvor det fremgår af kort fra lokalplan 19 for 
området, hvad der er udlagt til boligområde.  

 
F2○ Lavfrekvent støj og infralyd 

Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede 
støjbidrag med lavfrekvent støj eller infralyd i ethvert punkt uden for skel 
overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i bygninger. Støjgrænsen 
gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen 
er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB G-vægtet infralydniveau d

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder Hele døgnet 35 90 
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F3○  Vibrationer 
Vibrationer fra virksomheden må ikke overskride nedenstående 
grænseværdier, dB re 10-6 m/sec2. De angivne vibrationsgrænser gælder for 
det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med en tidsvægtning S målt 
uden for virksomhedens areal, jf. orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om 
lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 

Anvendelse Vægtet accelerationsniveau Law i dB 

Boliger i boligområdet (hele døgnet) 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler, o.l. 
 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
 

Kontrol af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer 
F4○ Virksomheden skal senest den 1. maj 2010 fremsende dokumentation for 

overholdelse af vilkår F1 for støj. Hvis støjvilkårene ikke er overholdt skal 
virksomheden inden 1. september 2010 fremsende en handlingsplan for 
hvorledes støjvilkårene kan overholdes, og en tidsplan for hvornår ændringerne 
kan gennemføres, således at vilkår er overholdt. 

 
Tilsynsmyndigheden kan også fremover bestemme, at virksomheden skal 
dokumentere, at grænseværdierne for støj, lavfrekvent støj, infralyd og 
vibrationer, jf. vilkår F1, F2 og F3 er overholdt. 

 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under 
målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i 
papirformat og digitalt. 

 
 Krav til målinger 

Virksomhedens støj, infralyd og vibrationer skal dokumenteres ved måling og 
beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om 
Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra 
virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 om Lavfrekvent 
støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter aftale med 
tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på 
Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre 
”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Støj-, lavfrekvent støj-, infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, 
når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støj-, lavfrekvent støj-, 
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infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig 
bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte støj-, lavfrekvent støj, infralyd- og 
vibrationsgrænser 

F5○ Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede 
værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. 
Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke 
være over 3 dB(A).  

 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for 
overholdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.  
 

Affald 
Bortskaffelse af affald 

G1○ Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 
indsamlings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation for 
benyttelsespligten af den kommunale indsamlingsordning indsendes til 
tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 

Overjordiske tanke  
 Overjordisk 1200 l olietank til nødstrømsanlæg 
H1○ Tank nr. 015143-11 fra 2009 skal sløjfes senest 31/12 2039.  
 

Jord og grundvand 
I1○ Beskyttelse af grundvand under injektion og udtræk af gas samt under 

lagringen af gassen 
- Rør til injektion og udtræk af gas skal være tætte, så gassen ikke kan 

komme ud i det primære og sekundære grundvandsmagasin. 
- Der gennemføres et moniteringsprogram, der dokumenterer, at gassen 

ikke trænger ud i grundvandsressourcen. 
- Moniteringsprogrammet skal indeholder analyser af methan 4 gange om 

året med ca. 3 måneders mellemrum.  
- Hvis analyseresultat for methan i grundvandet viser, at 

methankoncentrationen er på mere end 2 mg/l i tre på hinanden 
følgende målinger, skal virksomheden straks underrette Miljøcenter 
Roskilde. 

- Prøveudtagning skal foretages, så det kan dokumenteres at den 
udtages repræsentativt, og det skal kunne dokumenteres, at prøven 
forsegles i felten.  

- Hvis analysemetoden ændres fra den nuværende anvendte metode 
GC-FID, skal det oplyses til Miljøcenter Roskilde.    

- Ændringer af moniteringsprogrammet skal godkendendes af Miljøcenter 
Roskilde. 

- Moniteringsprogrammet skal ændres på Miljøcenter Roskildes 
forlangende.   
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- Konstateres der gas i det primære og sekundære grundvandsmagasin 
skal det straks indberettes til Miljøcenter Roskilde og Sorø Kommune. 

- Konstateres der gas eller anden forurening i vandindvindingsanlæg i 
området, og kan forureningen henføres til Stenlille Gaslager, er DONG 
ENERGY OIL & GAS A/S forpligtet til øjeblikkelig at etablere en 
alternativ drikkevandsforsyning. 

 
Injektion af formationsvand 

I2○ Formationsvand kan injiceres til undergrunden under forudsætning af, at 
formationsvandet ikke kan trænge ud i grundvandsmagasinerne.   

 
I3○ Formationsvand må ikke udledes direkte på jord. 
 
 Andet 
I4 Virksomheden skal til ethvert tidspunkt følge de anvisninger Sorø Kommune 

og/eller Miljøcenter Roskilde måtte give vedrørende forebyggelse eller 
afhjælpning af forurening af anvendelige grundvandsressourcer. 

 
I5○ Korrosionsinhibitor må ikke udledes på jord.    
  
 

Opbevaring af flydende stoffer og materialer  
J1○ Kemikalier – både råvarer og affald skal opbevares i egnede beholdere. 

Beholdere med flydende råvarer og affald skal placeres beskyttet mod vejrlig 
på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen 
skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område 
og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. 
Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder i området.  
Ved impermeabelt areal forstås et område med tæt belægning, der kan modstå 
de forurenende stoffer, som findes i og vil kunne frigives fra produkter og affald, 
der håndteres på arealet, således at de forurenende stoffer ikke kan sive ned til 
jord og grundvand gennem belægningen. 
Impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand.  
 

J2○ Tankgrave skal hvert år i maj måned inspiceres for revner og skader. 
Eventuelle skader skal udbedres omgående, således at det kan dokumenteres 
at tankgravene er tætte.  Dokumentationen for inspektion og afhjælpende 
handlinger skal på ethvert tidspunkt kunne fremvises til tilsynsmyndigheden og 
skal kunne fremsendes på digital form.   
 

Indberetning/rapportering 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K1○ Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, 
inklusivt forbrug af olie/gas/el. 
Der skal endvidere føres journal over producerede mængder affald.  
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Opbevaring af journaler 
K2○ Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 

tilsynsmyndigheden på digital form. 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 

 
 Årsindberetning 
K3○ Én gang om året skal virksomheden sende en opgørelse på digital form til 

tilsynsmyndigheden med følgende oplysninger: 
- Resultatet af moniteringsprogrammet, der dokumenterer, at gassen ikke 

trænger ud i den anvendelige grundvandsressource. 
- Opgørelse over afblæst gas opdelt på brøndpladser og centrallageret for 

hver måned. 
- Driftstid for nødstrømsanlægget. 
- Forbrug af råvarer og hjælpestoffer. 
- Årligt producerede affaldsmængder. 
- Tidspunkt for tømning af olieudskiller og sandfang. 

 
 Frist for indberetning 

Årsindberetningen skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden 30. marts for 
det foregående år. Dele af afrapporteringen kan foregå via det grønne 
regnskab. 
 
Første afrapportering er pr. 30. marts 2010. 

 

Driftsforstyrrelser og uheld 
M1○ Uheld og driftsforstyrrelser skal indberettes til tilsynsmyndigheder umiddelbart 

efter forholdet er opstået, jf. beredskabsplanen for Stenlille Gaslager. 
 

Ophør 
O1○ Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at 

imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet 
tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse 
foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før 
driften ophører helt eller delvist. 
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 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Oplysninger til virksomheden 
Driftspersonalet bør være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
 - Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
 - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
 - Indstilling af driften for en længere periode. 
Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. 
 
Miljøcenter Roskilde ønsker også at få fremsendt de årlige indberetninger, som 
virksomheden indsender til Energistyrelsen, om injicerede og udtrukne gasmængder. 
 
Nye boreaktiviteter 
Kommende boreaktiviteter er ikke omfattet af denne revurdering af eksisterende 
miljøgodkendelser og tilladelser. Ansøgning om etablering af nye boringer eller om 
ændring af boringer skal fremsendes i så god tid, at forholdet kan nå at blive behandlet 
af myndighederne. I den forbindelse skal der også redegøres for, hvordan 
spildevandet ved boreaktiviteter skal bortskaffes. 
 
Nedgravede olietanke 
Den nedgravede dieselolietank til nødstrømsanlæg skal have inspektion hvert 5 år fra 
1. april 2010. Virksomheden har oplyst at rørene mellem olietank og nødstrømsanlæg 
er galvaniserede. Rør, der ikke er galvaniserede eller katodisk beskyttede skal skiftes 
efter 30 år.  
Forholdene håndhæves af Miljøcenter Roskilde og har hjemmel i 
Olietanksbekendtgørelsens § 42 og § 47 – bek. nr. 724 af 1/7 2007. Det er 
virksomheden, som skal sørge for at inspektionen udføres og rør skiftes. 
 
Spildolietank 
Den nedgravede spilolietank med rørføring indeholder spildolie fra kompressorernes 
filtre og krumtaphuse. Tanken er anmeldt til Miljøstyrelsen 23. maj 2003. 
Spildolietanken med rørføring skulle have været godkendt af Miljøstyrelsen i form af et 
tillæg til Miljøgodkendelsen. Det fremgår ikke af sagsakterne, at forholdet er reguleret. 
Miljølovgivningen giver ikke mulighed for at Miljøcenter Roskilde kan stille vilkår til 
spildolietanken ved revisionen af miljøgodkendelsen. Det er Sorø Kommune, som skal 
regulere forholdet ved en § 19-tilladelse - jf. Miljøbeskyttelsesloven § 19. Stenlille 
Gaslager er forpligtet til at ansøge Sorø Kommune om en sådan tilladelse.  
 
Nedgravet tank til formationsvand 
Der foreligger ikke dokumentation for at tanken med rørføring er godkendt af 
Miljøstyrelsen. Sorø Kommune skal afgøre om den er godkendt. Hvis den ikke er 
godkendt skal virksomheden ansøge Sorø Kommune om en § 19 tilladelse iht. 
Miljøbeskyttelsesloven.  
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Nedsivning af overfladevand  
Nedsivning af overfladevand er reguleret af Sorø Kommune og er derfor ikke omfattet 
af revisionen af miljøgodkendelserne. Nedsivning af overfladevand foregår på 
brøndplads D og centralanlægget. 
 
Bortskaffelse af affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 

3.1.2 Virksomhedens indretning og drift 
Revurderingen af virksomhedens miljøgodkendelser har ikke givet anledning til 
ændrede/skærpede vilkår ift. virksomhedens indretning. 

3.1.3 Virksomhedens omgivelser 
Planforhold 
Retningslinjerne i cirkulæret om naturgaslager ved Stenlille, nr. 31 af 25/2 1991 er 
indarbejdet i Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands amt, som er gengivet 
nedenfor: 
I lageret må der maksimalt oplagres 3 mia. Nm3 naturgas, svarende til et 
arbejdsvolumen på 1,2 mia. Nm3. Der er reserveret areal til gasbehandlingsanlæg, 
brøndpladser og forbindelsesledninger med tilhørende sikkerhedszoner samt areal til 
observationsboringer som angivet på fig. 4.1 i Regionplan 2005 – 2016 for 
Vestsjællands amt.* Anlæggets overjordiske dele skal placeres inden for de angivne 
byggefelter med iagttagelse af de nedenfor angivne afstande til omgivelserne. 
Eventuelle fremtidige observationsboringer kan dog placeres uden for de viste 
byggefelter. Ledninger og anlægsdele mod brøndpladserne må dimensioneres til et 
overtryk på maksimalt 230 bar, mens ledninger og anlægsdele mod 
transmissionsnettet må dimensioneres til et overtryk på maksimalt 80 bar. 
Forbindelsesledninger uden for byggefelterne skal etableres med minimum 1 m 
jorddække. 
 
Der fastlægges følgende sikkerhedsafstande: 

• Indre sikkerhedszone omkring forbindelsesledninger…….......60 m. 
• Indre sikkerhedszone omkring 230 bar trykbærende anlæg  

på gasbehandlingsanlæg og brøndplader............................... 100 m. 
• Ydre sikkerhedszone omkring 230 bar trykbærende anlæg  

på gasbehandlingsanlæg og brøndpladser samt omkring  
forbindelsesledninger..............................................................200 m. 

 
Inden for de på fig. 4.1 i Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands amt.* viste indre 
sikkerhedszoner kan der ikke foretages arealreservationer til byggeri og anlæg eller 
gives tilladelser efter planlovens § 35. 
Inden for de på fig. 4.1 i Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands amt.*   
 
viste ydre sikkerhedszoner kan der ikke foretages arealreservationer eller gives 
tilladelser efter planloven til boligbyggeri i mere end én etage, brandfarlig virksomhed  
 
 
*) Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands amt er i forbindelse med 
Strukturreformen af 1/1 2007 ophøjet til Landsplandirektiv.    
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eller oplagring af brandfarlige materialer eller institutioner for børn, ældre, syge eller 
handicappede. 
Arealreservationer og tilladelser efter planloven til andre formål forudsætter 
forudgående høring af brandmyndigheder og arbejdstilsyn. 
 
Bygninger og procesanlæg på gasbehandlingsanlægget må ikke overstige 12 m i 
højden. Den maksimale bygningshøjde på brøndpladserne er 3 m. Undtaget herfra er 
nødvendige skorstene og en radiomast. 
De overjordiske anlæg skal placeres og udformes, så de tager størst muligt hensyn til 
landskabet. 
Gasbehandlingsanlægget og brøndpladserne skal afskærmes af et mindst 5 m bredt 
beplantningsbælte bestående af træer og buske, der er karakteristiske for egnen. 
Bygninger skal opføres i materialer og farver, der harmonerer med det omgivende 
landskab. 
 
Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan 19 omhandler centralanlægget og 
brøndpladserne A,B,C og D. Kommuneplantillægget giver muligheden for at anlægge 
et Gaslager med tilhørende overjordiske anlæg i landzone. 
Lokalplanen angiver, bl.a. hvad området må anvendes til, bebyggelseshøjde og 
volumen og adgangsveje samt udlægning af beplantningsbælte. 
 
De planmæssige forhold vurderes at være opfyldt. 
 
Grundvand 
Centralanlægget og  brøndplads C er placeret i et område med grundvandsinteresser 
Brøndplads A, brøndplads B og brøndplads D er placeret i et område med særlige 
grundvandsinteresser.  
Der foretages indvinding af drikkevandsindvinding i en afstand på  

• ca. 750 m fra Centralanlægget og fra brøndplads A, og 
• ca. 500 m fra brøndplads B, samt 
• ca. 1000 m fra brøndplads D. 

 
Der stilles forsat vilkår om monitering af naturgassen/methanen i grundvandet på 
udvalgte lokaliteter i området, for at kontrollere, at naturgassen ikke diffunderer op i 
grundvandsmagasinerne, hvilket vil forurene grundvandet. 
 
Recipient/Galtebjerggrøften 
Der er afløb fra brøndplads A, B og C til Galtebjerggrøften. På brøndplads C er der 
ingen faste belægninger, hvilket betyder at regnvandet nedsives. På brøndplads A og 
B forefindes faste belægninger 
Galtebjerggrøften er et B0 vandløb, der skal kunne overholde DVFI´s faunaklasse 4. I 
B0 vandløbet trives et alsidigt dyre - og planteliv, selv om ringe eller manglende 
vandføring i perioder forhindrer, at der kan trives fisk. Disse er typisk småvandløb med 
periodevis svigtende vandføring. De er dog værdifulde i sig selv som led i 
vandløbssystemet, f.eks. passagevand til en sø og/eller for den omgivende natur. 
 
Det fremgår af Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands amt*, at ved regnbetingede 
udløb skal der sikres tilstrækkelige bassinstørrelser, således at der ikke sker 
uacceptabel erosion eller forurening af vandløb. 
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Det stilles vilkår til vandet, som skal tilledes Galtebjerggrøften, da vandløbet helst skal 
være upåvirket af tilledningen af regnvand. Udledningen må ikke forhindre, at den 
fastsatte målsætning for vandløbet ikke kan opnås.  
 
Miljøcenter Nykøbing F. har vurderet udledningen af regnvand på brøndplads A og B 
til Galtebjerggrøften ikke er forbundet med miljømæssige risici.  
 
Nedsivning af regnvand 
På brøndplads D afledes regnvandet ved nedsivning. På dele af centralanlægget 
bortskaffes regnvandet også ved nedsivning. 
 
Naturbeskyttelse/Natura 2000 
Screening viser, at der forefindes en sø/branddam umiddelbart ved siden af 
centralanlægget. Der forefindes andre beskyttede naturtyper ca. 2,5 km fra 
virksomheden.  
Når man lægger den ret betydelige afstand fra lageret til Natura 2000-området, samt 
det forhold at de mest sandsynlige udslip kan forventes at være gasformige, og at den 
fremherskende vindretning i Danmark er fra vest, må det antages at sansynligheden 
for en betydende negativ påvirkning på udpegningsgrundlaget er meget lille. Forholdet 
skal vurderes yderligere ved udvidelse eller ændring af anlægget. 

3.1.4 Nye lovkrav 
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange i perioden. Af relevans 
er en større åbenhed i procedurer for udarbejdelsen af og revurdering af 
godkendelser, ny myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen 
og en større vægt på sikring af virksomheders anvendelse af bedst 
tilgængelig teknik, specielt at i-mærkede virksomheder lever op til de af EU 
udarbejdede "BAT-notes". BAT-notes eller BREF-dokumenter er 
retningslinjer for bedst tilgængelig teknik i de enkelte brancher. 
Disse lovændringer er udmøntet i ’Bekendtgørelse om godkendelse af 
listevirksomheder’, nr. 1640 af 13. december 2006.  
Virksomheden er omfattet af listepunkt C102 og listepunkt G201.  
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 
2006 
Stenlille Gaslager er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Vurdering 
af revurderingen og miljøgodkendelsen i forhold til bekendtgørelsen fremgår 
af afsnit 4.1. 
Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risiko for 
større uheld med farlige stoffer, nr. 1666 af 14. dec. 2006. Den 
koordinerede sagsbehandling med Arbejdstilsynet og Beredskabet vedr. 
sikkerhedsforhold, jf. § 10 i risikobekendtgørelsen, er påbegyndt, men 
endnu ikke afsluttet. 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 
2007 med senere ændringer 
Miljøgodkendelser (men ikke revurderinger) af virksomheden skal vurderes i 
henhold til habitatbekendtgørelsen. Vurderingen i forhold til 
bekendtgørelsen fremgår af afsnit 4.1. 
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Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder(1640 af 13/12 2006) 
er ændret således, de gasfyrede kedler på tilsammen 5 MW er reguleret af 
listebekendtgørelsens listepunkt G 201, hvor der bl.a. er krav til 
bestemmelse af emissionskoncentrationen for CO(kulilte) og NOx (nitrøse 
gasser).  
Bekendtgørelse om visse listevirksomheders pligt til at udarbejde grønt 
regnskab, nr. 1515 af 14. december 2006.  
Godkendelsespligtige virksomheder har siden 1996 været omfattet af krav 
om udarbejdelse af årlige grønne regnskaber, der redegør for virksomheden 
miljøforhold samt indsendelse af dette til offentliggørelse via Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1634 af 13. 
december 2006 
Miljøcenter Roskilde fører tilsyn med virksomhedens produktion, håndtering 
og opbevaring af affald. Det er Sorø Kommune, der anviser affald til 
bortskaffelse. 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v., nr. 1353 af 11. december 2006 
Bekendtgørelsen fastsætter regler for kemiske og mikrobiologiske målinger 
samt prøveudtagninger, og støjmålinger og støjberegninger, der udføres 
som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af blandt 
andet lov om miljøbeskyttelse. Vilkår om egenkontrol og dokumentation hos 
Stenlille Gaslager revideres i overensstemmelse hermed. 
 
Bekendtgørelse nr. 724 af 1/7 2008 om indretning, etablering og drift af 
olietanke, rørsystemer og pipelines er blevet ændret siden 1991. § 5 i 
bekendtgørelsen regulerer overjordiske olietanke ved revisionen af 
virksomhedens miljøgodkendelser.  
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen har udgivet en række vejledninger, som lægges til grund ved 
blandt andet myndighedernes godkendelse af og tilsyn med 
listevirksomheder, herunder. 
Vejledning Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra 
virksomheder,(Luftvejledningen) angiver nye måder at begrænse og 
kontrollere emissioner til luften. Vejledningen nr. 2/2002 med oversigt over 
B-værdier (B-værdivejledningen) med supplement nr. 1252/2008 har 
indgået i denne revurdering. 
 
Miljøstyrelsens vejledning fra 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og 
vibrationer i eksternt miljø danner grundlag for vilkår om lavfrekvent støj, 
infralyd og vibrationer i den reviderede miljøgodkendelse. 
 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 af 1985 om lugt, er fulgt ved revision af 
virksomhedens godkendelser 
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3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Der eksisterer ikke branchespecifikke BREF - dokumenter for Stenlille Gaslager. 
Følgende tværgående BREF - dokumenter vurderes at omhandle BAT tiltag, som kan 
være aktuelle for Stenlille Gaslager:  

• " EU BREF ”Energieffektivitet”, 2008 
• " EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 

Virksomheden BAT teknologi er nærmere vurderet i afsnit 3.2.16.  

 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Alle vilkår er nye eller ændrede på nær vilkår B2 om driftstider og vilkår I4 
om virksomhedens pligt til at beskytte grundvandet. 
 
De nye vilkår omhandler bl.a.: 

• bestemmelse af emissionskoncentrationen og immissionen af CO og NOx og 
øvrige vilkår i listepunkt G201  

• immissionsgrænseværdi for lugt 
• redegørelse for emissioner fra nødstrømsanlæg 
• overjordiske olietanke 
• beskyttelse af grundvand 
• opbevaring af flydende stoffer og materialer  
• grænseværdi for støjbidrag for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. 
• spildevand/regnvand 
• redegørelse for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi(BAT) 

3.2.1 Opsummering 
Der er lavet en oversigt over tidligere vilkår og nye og ændrede vilkår ved 
revurderingen og miljøgodkendelsen jf. bilag D. Begrundelsen for nye og ændrede 
vilkår fremgår af nedenstående afsnit 3.2.  

3.2.2 Indretning og drift 
Planlagt afblæsning af gas kan kun foregå i tidsrummet kl. 7 – 18 og lørdage 7 – 14, 
da der er betydelig støj ved denne aktivitet. Vilkåret er overfør fra miljøgodkendelsen 
af 15/4 1991.  

3.2.3 Luftforurening 
Der foreligger dokumentation for, at virksomheden ikke kan overholde 
emissionsgrænseværdierne for CO og NOx for kedelanlæg, derfor skal 
virksomheden udarbejde en handlingsplan for, hvornår og hvordan 
grænseværdierne kan overholdes.  
Handlingsplanen skal foreligge inden den 1. oktober 2010.  
 
Det er et krav i listebekendtgørelsen (listepunkt G 201), om indberetning af 
emissionen af CO og NOx og om at indberetningen skal forgå inden 6 
måneder efter revurderingen er meddelt. Derefter skal målingerne udføres 
hvert år. 
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Er emissionskoncentrationen for enkelt stoffer under 85 % af 
emissionsgrænseværdien kræves der kun kontrolmålinger hvert andet år for 
det stof. 
 
Ved forbrændingen i kedelanlæg vil der blive dannet formaldehyd, som derfor 
udsendes til omgivelserne, og derfor skal virksomheden fremsende dokumentation for, 
at immissionsgrænseværdien for formaldehyd kan overholdes   
 
Ved vedligeholdelse af anlægget og nødsituationer kan der være behov for direkte 
udledning af naturgassen til atmosfæren.  
Methan er en 22 gange mere effektiv "bidragyder" til drivhuseffekten end kuldioxid. Det 
er derfor ud fra et miljømæssigt synspunkt vigtigt, at methanen forbrændes, når der er 
behov for at sænke trykket i anlægget. Virksomheden har redegjort for at deres bidrag 
er lidt mere end 1 promille af den mængde, som Danmark udleder. 
Derfor stilles kun vilkår om, at det registreres, hvor meget gas der udledes pr. år. 
 
Nødstrømsanlæg 
Nødstrømsanlægget er kun i drift en gang om måneden og maksimalt 20 
timer om året. Hvilket betyder, at virksomheden ikke skal overholde ellers 
udmeldte emissionsgrænseværdier for kraftanlæg. I princippet skal 
immissionsgrænseværdierne for alle stoffer overholdes. Derfor skal det 
belyses, hvor meget nødstrømsanlægget udsender af CO og NOx til 
omgivelserne.  Virksomheden skal inden den 1. oktober 2010 redegøre for, 
hvor meget CO og NOx, der udledes ved afprøvning af nødstrømsanlæg. 
Redegørelsen kan muligvis baseres på leverandørens oplysninger om 
emissioner. 
 
Nødstrømsanlægget reguleres mere lempeligt end andre energianlæg, da det har 
kortere driftstider. Det betyder, at der er vilkår om maksimal driftstid. Endvidere skal 
virksomheden skal oplyse, hvis virksomheden ved, at anlægget kommer til at køre 
mere end 20 timer i løbet af et kalenderår. Det skal desuden oplyses, ved den årlige 
indberetning inden 1. april, hvor længe anlægget har været i drift i løbet af det 
foregående kalenderår.    
 
Støv 
Udsendelse af støv fra virksomheden anses ikke som en væsentlig miljømæssig 
belastning for omgivelserne. Der stilles derfor ikke vilkår for støv. 

3.2.4 Lugt 
Ved forbrænding af naturgassen dannes aldehyder og ketoner, f.eks. formaldehyd, 
som bidrager til lugtindtrykket. Der sættes derfor krav om overholdelse af en 
immissionsgrænseværdi for lugt. 
Virksomheden ligger i åbent land med flere boligområder inden for en afstand på 250 
m, derfor vil det nye vilkår om lugtimmissionsbidrag være på 5 LE/m3 i byen og 10 
LE/m3 uden for byområder. 
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3.2.5 Spildevand 
Overfladevand til recipient 
Galtebjerggrøften 
Der er afløb fra brøndpladser til Galtebjerggrøften, når der ikke udføres boringer - dels 
fra omfangsdræn og dels fra overfladevand fra pladserne dels fra omfangsdræn, der er 
etableret i udkanten af brøndpladserne.  
Det er et B0 vandløb, der skal kunne overholde DVFI´s faunaklasse 4. I B0 vandløbet 
trives et alsidigt dyre- og planteliv, selv om ringe eller manglende vandføring i perioder 
forhindrer, at der kan trives fisk. Disse er typisk for små vandløb med periodevis 
svigtende vandføring. De er dog værdifulde i sig selv som led i vandløbssystemet, 
f.eks. passagevand til en sø og/eller for den omgivende natur. 
 
Det fremgår af Regionplan 2005 – 2016 for Vestsjællands amt, at der ved 
regnbetingede udløb skal der sikres tilstrækkelige bassinstørrelser, således at der ikke 
sker uacceptabel erosion eller forurening og vandløb. 
 
Det stilles vilkår til vandet, som skal tilledes Galtebjerggrøften, da vandløbet helst skal 
være upåvirket af tilledningen af regnvand. Udledningen må ikke på forhindre, at den 
fastsatte målsætning for vandløbet kan opnås.  
 
Regnvand fra Brøndplads A og B udledes til Galtebjerggrøften. På brøndpladserne 
håndteres der glycol, smøreolie og en korrosionsinhibitor. Smøreolie forefindes i 2 l 
beholdere. Glycolen opbevares på hver brøndplads i en tank inde i et skur. Tankene 
kan indeholde 12.000 l og er placeret i tankgrave, som kan indeholde hele tankens 
indhold. Regnvand i tankgrave opsamles med slamsuger. Ved store mængder nedbør 
tilses tankgrav dagligt. Korrosionsinhibitor består af alkylaminsalte. På plads B er der 
befæstet under sluserne på rørledningerne til centralanlægget. Udslip fra dette område 
vil løbe til tankgrav. Produktet er farligt for miljøet og skal opsamles, hvis der opstår 
spild. 
 
Maksimalt 15 gange på en måned kører en personbil ind på brøndpladsen for at tilse 
anlægget. Risikoen for at en af bilerne lækker olie eller benzin på pladsen er derfor 
minimal.   
 
Brøndpladserne er indrettet med opkant og afløbet til Galtebjerggrøften kan lukkes. 
Ved etablering af nye boringer lukkes afløbet til Galtebjerggrøften. Regnvand vil i den 
periode opsamles af slamsuger. 
 
Det vurderes, at regnvandet fra brøndpladserne med stor sandsynlighed ikke 
indeholder miljøfremmede stoffer, opbevaringen og håndtering er sikret tilstrækkeligt. 
Spild af få liter olie eller benzin vil kunne opsamles inden det udledes til 
regnvandsledningen. Olieudskillerne vil i driftssituationen, hvor der ikke foregår 
boreaktiviteter, vil primært fungere som sandfang. 
  
Det forventes, at udledningen ikke forringer muligheden for, at Galtebjerggrøften kan 
opfylde målsætningen.  
  
Nedsivning af regnvand, tilslutning til Sorø Kommunes renseanlæg af sanitært 
spildevand og processpildevand reguleres af Sorø Kommune. 
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Nedsivning af regnvand på observationsbrøndpladser, der er ubefæstede, reguleres 
ikke, da påvirkningen af miljøet anses for mindre betydende. 
 
Miljøcenter Nykøbing F. har vurderet udledningen af regnvand på brøndplads A og B 
til Galtebjerggrøften.  
Tankene på brøndpladserne med glykol er sikret i tankgrave med en kapacitet der kan 
indeholde glykol svarende til indholdet i den største af tankene, vurderer vi, at der ikke 
sandsynlighed for udledningen fra tankene til Galtebjerggrøften. 
 
Virksomheden har to spildevandstilladelser til offentlig regnvandsledning.  
Det er udledninger fra branddammen ved centralanlæg og udledning af spildevand ved 
borearbejde på OBS plads 15(matr. 6 l Rude–Eskildstrup by). Det er Sorø Kommune, 
der afgør og om tilslutningstilladelsen til kommunal regnvandsledning skal revideres, 
da det er Sorø Kommunes myndighedsområde.  Udledningstilladelserne derfor ikke 
indarbejdet i denne revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser. 

3.2.6 Støj 
Virksomhedens støjvilkår er præciseret i den reviderede miljøgodkendelse, men ikke 
skærpet, og de følger Miljøstyrelsens vejledning for støj omhandlende industri i det 
åbne land.  Virksomheden har ikke dokumentation for at de eksisterende støjvilkår kan 
overholdes. Der skal udarbejdes en handlingsplan for overholdelse af støjvilkår, da 
den foreliggende støjmåling/beregning fra december 2006 udarbejdet af Rambøll viser 
at støjvilkår ikke kan overholdes. Virksomheden har oplyst, at reduktionsventilerne ved 
udtrækstog 43 er blevet lydisoleret, som anbefales i støjrapporten. Der er endvidere 
planer om at lydisolere rør i det sydøstlige hjørne af grunden, da det skulle give en 
væsentlig formindskelse af støjbidraget. Desuden oplyste virksomheden, at der vil 
blive udarbejdet en revideret støjrapport med støjmålinger og beregninger i november 
2009, når procesanlægget til udtræk af gas skal anvendes. 
 
Den reviderede støjrapport skal indeholde oplysninger om hvorfor følgende forhold 
ikke er medtaget i støjredegørelsen: 

o støj fra skorstene ved centralvarmekedler, 
o støj fra intern trafik og  
o støj fra transformerbygningen. 

 
Den reviderede støjrapport skal også indeholde oplysninger om: 

- Der skal redegøres for, om de nævnte støjkilder har indflydelse på det samlede 
støjbidrag fra virksomheden. 

- Det skal oplyses, om der er andre kilder, som ikke er nævnt i rapporten, der 
kan have indflydelse på virksomhedens støjbidrag. 

- Hvorfor der ikke er foretaget bestemmelse af bygningsstrålet støj fra 
kompressorbygning. 

- Hvorfor der ikke er foretaget bestemmelse af støjafgivelse fra teknikhus, eller 
fra indtags- og afkaståbninger for ventilation i forbindelse med drift af 
kompressor. 

 
Virksomheden skal give et bud på, hvad handlingsplanen skal indeholde, hvis 
virksomheden ikke kan overholde de udmeldte støjkrav. 
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Der vil blive stillet nye vilkår ift. vibrationer, infralyd og lavfrekvent støj, som følger 
Miljøstyrelsens vejledning fra 1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i 
eksternt miljø. Ingen af de eksisterende miljøgodkendelser indeholder vilkår om 
lavfrekvent støj eller vibrationer. 

3.2.7 Affald 
Væsker skal opbevares, under tag på fast underlag med opkant eller i dobbelt-
væggede beholdere, så de ikke kan ledes til vandløb, spildevandsledning eller ud på 
jorden og forurene grundvandet, hvilket fremgår af vilkåret i miljøgodkendelsen.  

3.2.8 Overjordiske olietanke  
Der forefindes en ny overjordisk 1200 l til nødstrømsanlæg opstillet inde i opvarmet 
rum. Der skal ifølge olietankbekendtgørelsen stilles vilkår om at den skal sløjfes efter 
30 år.  
Der er ikke i olietankbekendtgørelsen krav om at rør skal skiftes efter 30 år for tanke 
under 6000 l - kun for tanke over 6000 l.  

3.2.9 Jord og grundvand 
Gassen pumpes ned i kote -1500 m, hvor der ikke er beskyttelsesinteresser i forhold til 
grundvandet. Aktiviteter i undergrunden, bl.a. dette forhold, reguleres af 
Energistyrelsen. Virksomheden indberetter årligt til Energistyrelsen mængder af 
injiceret og udtrukket gas samt mængden af injiceret formationsvand. 
 Der er beskyttelsesinteresser i forhold til grundvandet, som befinder sig i 35 – 45 m 
dybde. Det betyder, at de rør der fører gas, vand og glycol skal være tætte, så 
grundvandet ikke påvirkes af aktiviteten.  
Rørene er de første ca. 100 under jordoverfladen lagt ind i beton, så et eventuelt læk 
på rør ikke vil forårsage at gas og formationsvand umiddelbart kan trænge ud i den 
anvendelige grundvandsressource.  
 
Nye boringer til gas injektion og udtræk 
Denne godkendelse omfatter ikke etablering af nye boringer 
Virksomheden skal ansøge om etablering af nye boringer og ved ændring af 
eksisterende boringer.  
 
Moniteringsboringer til bestemmelse af i grundvandet  
Der forefindes et eksisterende moniteringsprogram, der skal dokumentere, om der 
sker udsivning af gas til grundvandsressourcen. Moniteringen foregår i boringer med 
følgende DGU nr. og antal meter under terræn(m.u.t):  
 
             
DGU 
nr. 

205, 
568 

205, 
606 

205, 
649 

211, 
597 

205, 
407 

205, 
257 

205, 
502 

205, 
520 

205, 
400 

205, 
558 

211, 
518 

211, 
529 

31 25,5- 
39,5 

23,7- 
29,7 

24,5- 
31,5 

37 42 27 27 37 33 39 38 

130 4,5  9,5- 
11,5 

        

 9,5           

antal  
m.u.t. 

 14           
 
 
Programmet fortsættes uændret efter revisionen af miljøgodkendelserne.  
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Der udstedes vilkår ift.: 
• Ændringer af moniteringsprogrammet skal godkendes af Miljøcenter Roskilde 

efter udtalelse fra Sorø Kommune. Analyseresultaterne skal fremsendes 
elektronisk til Sorø Kommune og Miljøcenter Roskilde. 

 
• Miljøcenter Roskilde kan kræve at moniteringsprogrammet ændres, hvis 

undersøgelser viser at der er behov for en justering af programmet.  
 

• Er virksomheden skyld i at en drikkevandsboring må lukke pga., at den er 
forurenet med gas eller andet materiale fra virksomheden, skal virksomheden 
afholde udgiften til etablering af en anden drikkevandsboring. 

 
• Registrering af gas i det grundvand, som kan anvendes til drikkevand, skal 

straks indberettes til Miljøcenter Roskilde og Sorø Kommune.  
 
Det kræves, at moniteringsprogrammet kan fremsendes på digital form til Sorø 
kommune og Miljøcenter Roskilde.  
 
Nye vilkår ift. moniteringsprogram 
I brev af 1. december 1995 har miljøstyrelsen ændret moniteringsprogrammet, således 
at der kun skal moniteres for methan en gang i kvartalet. Analyser af methan i 
grundvandet foretaget siden 1989, hvor nedpumpning af naturgas i lageret blev 
påbegyndt, viser at der ikke sker udsivning af methan til grundvandet, derfor kan 
analysefrekvensen nedsættes. Der er siden 1989 og til dato foretaget analyser af 
methan i grundvandet i de ovenfor nævnte boringer. Analyserne viser, om der sker 
udsivning af methan til grundvandet. Derfor skal virksomheden stadig foretage 
analyser af methan 4 gange om året med et interval på ca. 3 mdr. 
 
Formationsvand 
Energistyrelsen har givet tilladelse til at injicere formationsvandet til undergrunden.  
Formationsvand tilsættes ikke længere et biocid. Formationsvandet må ikke udledes til 
recipient, da saltkoncentrationen i vandet er højt, og derfor kan skade recipienten. 
 
På OBS 06 er der en nedgravet tank til formationsvand, hvor formationsvandet 
opbevares inden det pumpes ned i undergrunden. Miljøstyrelsen har ikke godkendt 
tanken, men den er omtalt i sagsakter fra Vestsjællands Amt,  
 
Opbevaring af kemikalier 
De flydende stoffer og materialer må ikke kunne løbe ud på jord eller til recipient eller 
kloak. Derfor er der vilkår om at opbevaringen af beholdere skal ske på tæt bund og 
opkant, hvor væskerne kan opsamles.   
 
Korrosionsinhibitor anvendes en gang om året på brøndplads B og D for at forebygge 
at rør ruster indvendigt. Korrosionsinhibitoren sendes gennem rørene fra brøndplads B 
og D til centralanlæg. Væsken er nu fordelt på indersiden af rørene. På brøndplads B 
er der befæstet under sluserne på rørledningerne til centralanlægget. Udslip fra dette 
område vil løbe til tankgrav. Ved brøndplads B parkeres bil udenfor befæstet område, 
og spild herfra vil ramme jord. På plads D er der ikke befæstet under sluser og, hvor bil 
med korrosionsinhibitoren parkeres, kan korrosionsinhibitoren løbe på jord. Det 
betyder, at der uden for brøndplads B og ved brøndplads D er mulighed for 
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korrosionsinhibitoren kan blive udledt til jord. Aktiviteter foregår en gang om året, så 
det vurderes at sandsynligheden for at der vil ske et spild af korrosionsinhibitor er 
minimal. Korrosionsinhibitor består af alkylaminsalte. Produktet er farligt for miljøet og 
der er derfor krav om, at det skal opsamles, hvis der opstår spild. 

3.2.10 Til- og frakørsel 
Det indgår i støjredegørelsen. Det vurderes, at miljøbelastningen ved til - og frakørsel 
på virksomhedens matrikler er minimal, hvorfor der ikke er givet vilkår på det område. 

3.2.11 Indberetning/rapportering 
De årlige indberetninger har til formål at følge virksomheden i forhold til virksomhedens 
præstationer på miljøområdet.  
Monitering af methan i grundvandet, belyser om gassen ikke kan diffundere op i 
grundvandet. 
 
Indberetning af blæst gas har til formål til stadighed at vurdere virksomhedens 
nationale andel i udledningen af klimagasser.   
 
Indberetning uheld og driftsforstyrrelser, der er væsentlig for miljøet har til formål at 
afdække, om de gentager sig, og der derfor skal ændres på procedure for at undgå 
den type driftsforstyrrelser og uheld.  
 
Miljøcenter Roskilde ønsker at få oplysninger i årsberetningen om injicerede og 
udtrukne mængder af gas, da det belyser virksomhedens aktivitetsniveau. 

3.2.12 Sikkerhedsstillelse 
Virksomheden er ikke omfattet af krav i forhold til sikkerhedsstillelse ved ophør af 
aktiviteten. 

3.2.13 Driftsforstyrrelser og uheld 
Driftsforstyrrelser og uheld, der kan påvirke miljøet skal indberettes til 
tilsynsmyndigheden umiddelbart efter det er forekommet. Mindre forhold skal 
indberettes årligt. 

3.2.14 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen, hvilket gør at risiko for brand og 
eksplosion er behandlet i sikkerhedsrapporten. 

3.2.15 Ophør  
Virksomheden skal ved ophør fjerne produktionsudstyr herunder - rør og beholdere, 
som er tilknyttet virksomhedens produktion, medmindre virksomheden kan 
dokumentere at anden virksomhed kan anvende procesenheden. Udstyr der ikke er 
inde i bygninger kan hurtigere forgå, når det ikke er i brug og der vil derfor være krav til 
vedligeholdelse efter ophør af aktiviteter. 

3.2.16 Bedst tilgængelige teknik 
Virksomheden skal inden den 1. oktober 2010 komme med en vurdering af om BREF- 
dokumenterne om Energieffektivitet og om Emissioner fra oplag kan opfyldes.  
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BREF om Energieffektivitet”, 

Der skal redegøres for, om der kan anvendes mere energibesparende enheder til 
f.eks. kompression, køling, opvarmning, trykreduktion, tørring ift. BREF-dokument af 
juni 2008 om energieffektivitet, som virksomheden oplyste om mundtligt på møde den 
25. juni 2009.  
 
BREF om ”Emissioner fra oplag”: 

BREF dokumentet omfatter oplag, flytning og håndtering af væsker, flydende gasser 
og fast stoffer uanset branche og industri. I BREF’en nævnes bl.a. oplag af væsker i 
tanke, inspektioner af oplag samt etablering af et tæt reservoir, som kan indeholde alle 
eller dele af de farlige stoffer, der er lagret oven over reservoiret. 

Miljøcenter Roskilde vurderer, at det er oplaget af væsker, som komme ind under 
BREF-dokumentet og at virksomheden kan opfylde retningslinjerne i direktivet. 
Virksomheden skal komme med egne kommentarer iht. til direktivet. 

Virksomheden har oplyst, at det ikke har været muligt at komme med redegørelsen ift. 
energieffektivitet i løbet af efteråret, men opgaven vil blive påbegyndt i november 
2009. Miljøcenter Roskilde ønsker at få redegørelsen inden den 1. oktober 2010 for 
begge BREF-dokumenter. 
 

3.3 Virksomhedens bemærkninger til afgørelsen  
Tak for et godt og konstruktivt møde i Miljøcenter Roskilde d. 12. november 
2009, hvor vi drøftede revurdering af miljøgodkendelse af Stenlille 
Gaslager.  
 
Vi modtog d. 9. november 2009 udkast til afgørelse om revurdering af 
miljøgodkendelse af Stenlille Gaslager (varsel om påbud). 
 
Derudover har vi haft dialog om specifikke punkter i revurderingen af 
miljøgodkendelse med henvisning til vores høringssvar af d. 6. november 
2009, Kommentarer til høringssvar for revurdering af miljøgodkendelser af 
d. 10. november 2009 fra Miljøcenter Roskilde samt Notat af d. 11. 
november 2009 vedrørende punkterne omkring emissionsgrænseværdier 
og nødstrømsanlæg fra Miljøcenter Roskilde. 
 
På baggrund af vores drøftelser, kan vi tilslutte os formuleringen omkring 
vilkårsændringer vedrørende nødstrømsanlæg i punkt 3.2.3 som beskrevet i 
ovennævnte Notat og Kommentarer, således at vi gør rede for emissioner 
for  CO og NOx ved en engangsundersøgelse / prøvning af 
nødstrømsanlægget. OML beregning tilbydes foretaget af Miljøcenter 
Roskilde som en del af sagsbehandlingen. 
 
For emissionsgrænseværdier, har vi drøftet dette punkt, idet vi ikke kan 
overholde de nye vilkår i C1 for NOx for alle vores procesbrændere. Vi har 
fremsendt Notat vedr. emission af NOx fra procesbrændere ved gaslageret i 
Stenlille udarbejdet af DGC og drøftet emissionsgrænseværdierne med 
vores leverandør. På den baggrund ligger det ikke klart hvor vidt, der kan 
opnås en teknisk løsning til at overholde disse emissionsgrænseværdier. 
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Vi kan tilslutte os tilføjelsen i C4, hvor det præciseres at vilkår C1 ikke er 
overholdt og virksomheden inden 1. oktober 2010 skal fremsende en 
handlingsplan for hvor vidt og eventuelt hvorledes 
emissionsgrænseværdierne for CO og NOx kan overholdes, og en tidsplan 
for, hvornår ændringerne kan gennemføres. 
 
For punktet B1 omkring BREF notes er vi enige om, at vi skal lave en kort 
redegørelse for vores aktiviteter i forhold til de to nævnte BREF notes. For 
EU BREF "Energieffektivitet" er redegørelsen givet mundtligt i juni 2009 af 
Poul Chr. Larsen, hvor denne redegørelse ønsket fremsendt skriftligt. 
For EU BREF "Emissioner fra oplag" ønskes en kort redegørelse for, 
hvordan vi reducerer risiko for udledning til grundvand og overfladevand i 
forbindelse med oplag af glykol mv.   
 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Sorø Kommune har i brev af 7/9 2009 oplyst, at kommunen er enig med Miljøcenter 
Roskilde ift. at Miljøcenter Roskilde er myndighed på sagsbehandlingen af injektion af 
formationsvand til undergrunden.   

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Påbegyndelse af revurderingen har været annonceret i Sorø avis den 16/6 2009. Der 
er ikke modtaget nogen henvendelser vedrørende revurderingen efter annonceringen 
den 16/6 2009. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag E. 
 
Revurdering 
Afgørelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende 
regler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at miljøgodkendelser 
skal revurderes regelmæssigt og mindst hver 10 år. Revurdering 
vil således senest ske i 2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. 
Virksomhedens Sikkerhedsrapport er revideret og behandles p.t. 
af risikomyndighederne. Det betyder, at der foretages en særskilt 
vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden 
etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. 
Miljøcentret vurderer, at virksomhedens lempede vilkår for 
spildevandsområdet og revurderingen i øvrigt ikke kan være til 
skade for miljøet. 
  

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser og 
tilladelser: 
 - Nedsivningstilladelser, myndighed, Sorø Kommune 

• Stenlille Gaslager, Miljøbeskyttelseslovens kap 3, 
Miljøstyrelsen, Vandressourcekontoret, 15/4 1991 
vilkår 18 – 20. 

- Spildevandstilladelse, myndighed, Sorø Kommune 
• Tilladelse til afledning af overfladevand fra boreplads 

på matr. nr. 6 l Rude-Eskilstrup By, Munke-Bjergby, 
Vestsjællands Amt, 21/4 1995 (matr. nr. er ændret 
fra 6 a til 6 l). 

• Udledningstilladelse vedr. overløb fra branddam på 
matr. nr. 10 a Stenmagle By, Stenmagle. 

 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 
 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse annonceres i Sorø Avis den 2. december 2009 
og kan ses på www.blst.dk. 
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Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens 
udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, 
de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. 
miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 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 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan 
påklages. For revurderede vilkår, der ikke er ændret, dvs. 
umarkerede vilkår, er det kun beslutningen om, at disse vilkår ikke 
ændres, der kan påklages. Endvidere kan det påklages, at vilkår 
eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter 
Roskilde, Ny Østergade 7-11 eller post@ros.mim.dk. Klagen skal 
være modtaget senest den 30. december 2009 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med 
afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af 
sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og 
reviderede/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved 
domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
• Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, soroekom@soroe.dk 
• Energistyrelsen, ens@ens.dk; rk@ens.dk 
• Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø, 

sjl@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 

København Ø, dn@dn.dk 
• Friluftsrådet, att. Hans Vallentin Stoltz, Orionvej 4, 4200 Slagelse, 

sydvest@friluftsraadet.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 

København V, natur@dof.dk 
• Sportsfiskerforforbundet, Sorø Lystfiskerforening, Peter Machholdt, 

Frihedsvej 2, 4180 Sorø, 57832440, peter.machholdt@mail.dk 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Karin Larsen  
72 54 80 72  
kalar@ros.mim.dk  
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5. BILAGSOVERSIGT 
 
Bilagsnr. :     Antal sider 
 
Bilag A1:  Virksomhedens Miljøteknisk beskrivelse  59  
Bilag A2:  Miljøcenter Roskildes tilføjelser til virksomhedens   2 

miljøteknisk Beskrivelse     
 
Bilag B:  Oversigtsplan i 1:25.000    1 
 
Bilag C:  Virksomhedens omgivelser (temakort)   7 

1. Lokalplanrammer 
2. Kommuneplanrammer 
3. Drikkevandsinteresser  
4. Boringer herunder drikkevandsboringer 
5. Natura 2000 områder 
6. Målsatte vandløb 
7. Fredninger 

 
Bilag D:  Oversigt over revurdering af vilkår   

 Ændrede eller uændrede vilkår  3 
 Nye vilkår   2 

 
Bilag E:  Lovgrundlag – Referenceliste  2 
 
Bilag F:  Liste over sagens akter   1 
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Bilag A2 

Tilføjelse til virksomhedens miljøtekniske beskrivelse 
Lokalisering 
Angivelse af matrikelnummer, hvor de enkelte aktiviteter foregår: 
 
Matrikler 
Centralanlægget har matr.nr. 11 m og 11 i, Stenmagle by, Stenmagle 
 
Brøndpladser: 
Brøndplads A har matr.nr. 12 l, Stenmagle by, Stenmagle 
Brøndplads B har matr.nr. 2 b, Ostrup by, Stenmagle 
Brøndplads D har matr.nr. 7 ø, Stenlille by, Stenlille 
 
Observationspladser: 
OBS 04 har matr.nr. 4 n, Saltofte by, Stenlille 
OBS 05 har matr.nr. 5 e, Ostrup by, Stenmagle 
OBS 06 har matr.nr. 63, Stenmagle by, Stenmagle 
OBS 15 har matr.nr. 6 l, Rude-Eskildstrup by, Munke- Bjergby 
Plads C har matr.nr. 62, Stenmagle by, Stenmagle 
 
 
Luftforurening 
 
Nødstrømsanlæg 
Anlægget afprøves én gang pr. måned i ca. 30 minutter. Anlægget vil være i drift under 
strømafbrydelse. Anlægget er forsynet med luft- og vandkøling. 
Afkastets højde er 8 m over terræn.  
 
 
Jord og grundvand 
Virksomheden skal til enhver tid følge Sorøs Kommunes anvisninger i forhold til 
forebyggelse og afhjælpning af forurening af grundvandsressourcerne. 
 
Tanke 
Det er en opsummering af hvilke tanke, der er på hvilke lokaliteter. 
 
Overjordiske tanke på brøndpladser 
Tanke til glycol: 
Plads A: 1 tank a 25 m3 
Plads B: 1 tank a 25 m3 
Plads D: 1 tank a 5 m3. Denne tank er i en bygning med en grav 
Tankgravene på brøndpladserne kan rumme indholdet af 
den største tank. 
 
Tanke til formationsvand og kondensvand: 
Plads A: 2 tanke a 25 m3 
Plads B: 2 tanke a 25 m3 
Plads D: 1 tank a 30 m3 
Tankgravene på brøndpladserne kan rumme indholdet af den største tank på stedet. 
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Overjordiske tanke på centralanlægget 
På centralanlægget er glykoltanke og tanke til kondensvand placeret i den 
nordlige del af grunden. De respektive tanke kan indeholde: 

• 25 m3 kondensat 
• 5 m3 glykol 
• 20 m3 glykol/spildtank 

Tankgraven kan rumme indholdet af den største tank. 
 
Nedgravede olietanke 
Rørføringen mellem den nedgravede olietank og nødstrømsanlægget er udført med 
galvaniserede rør.  
 
Affald 
Oversigt over affaldsmængder med EAK-koder 
 
EAK koder for affald 
Affaldstype Antal tons i 2008 EAK-kode 
Glykolvand (mest vand) 279 05 07 99 
Spildolie (smøreolie 75%) 4,2 13 02 05 
Spildolie (hydraulikolie 25% 1,4 13 01 10 
Oliefiltre * 3,16 15 02 02 
Elektronik, PC´ere 0,67  
Elektronik, kabler, 5 % 0,03 17 04 11 
Brandbart affald incl. pap 5  

* Stålet i oliefiltrene eksporteres efter rensning til Tyskland 
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Bilag D: Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af 15/4 1991 Vedr.: Miljøgodkendelse af Stenlille Gaslager i 
henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 35. Industrikontoret. 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

1   X Er gennemført, da anlægget blev bygget 

2   X Er gennemført, da anlægget blev bygget 

3   X Er gennemført, da anlægget blev bygget 

4  C1  Vilkår udbygget 

5   X Er gennemført, da anlægget blev bygget 

6  C2  Mindre tilføjelse ellers vilkår videreført 

7   X Er gennemført, da anlægget blev bygget 

8   X Miljøstyrelsen vurdering. Det er ikke et vilkår 

9 B2    

10  F1  Tillæg af 22/4 1996 
11   X Ændret i tillæg til miljøgodkendelse af 19/4 2001   

12   X Reguleret af affaldsbekendtgørelsen 

13   X Ikke relevant, da anlægget er udbygget 

 
Tillæg/udbygning af 22/4 1996 til Miljøgodkendelse af 15/4 1991. Miljøstyrelsens 
afgørelse vedrørende godkendelse af udbygning af udtrækstog på Stenlille 
Gaslager. 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

støj 
10  F1  Det er præciseret er der er forskellige støjgrænser i boligområdet sa

med erhvervsområder og åbent land 
 
 
Tillæg af 19/4 2001 til Miljøgodkendelse af 15/4 1991. Miljøstyrelsens afgørelse 
vedrørende godkendelse af udbygning af udtrækstog på Stenlille Gaslager. 
Vilkår nr. Uændret 

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

1.  C1 X delvis Er gennemført, da anlægget blev bygget 

2.  C1 X delvis Er gennemført, da anlægget blev bygget 

3.  F1   

4.  C4 & F4   

 
 
Miljøgodkendelse af 15/4 1991, Vedr.: Stenlille Gaslager. Ansøgning om 
miljøgodkendelse, Kapitel 3, Vandressourcekontoret 
Vilkår nr. Uændret 

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

1   X Kun aktuelt ved etablering af boringer 

2   X Ændret i 1993 

3   X Kun aktuelt ved etablering af boringer 

4 I1    
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Vilkår nr. Uændret 
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

5 I4    

6   X Forholdet er reguleret af Energistyrelsen  

7 I2    

8   X Forholdet er reguleret af Energistyrelsen  

9 I1    

10   X Moniteringsprogrammet er fastlagt 

11   X Odorant anvendes ikke ad virksomheden 

12 1. afsnit   X Der skal ansøges om nye boringer 

12 2. afsnit I1    

13   X Forholdet er reguleret af Energistyrelsen 

14   X Forholdet er reguleret af Energistyrelsen 

15   X Forholdet er reguleret af Energistyrelsen 

16 I1    

17 I1    

Spildevand 
18   X Forholdet er reguleret af Sorø Kommune 

19   X Forholdet er reguleret af Sorø Kommune 

20   X Forholdet er reguleret af Sorø Kommune 

 
Ændring af miljøgodkendelse af 14/5 1993, Vedr.: Stenlille Gaslager. Ansøgning 
om ændring af vilkår nr. 2 i miljøgodkendelse af 15/4 1991, Kapitel 3, Depot og 
grundvand 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

2   X Kun aktuelt ved etablering af boringer 

 
 
 
 
Udledningsstilladelse af 26/8 1992. Udledningstilladelse vedrørende 
brøndpladser ved Stenlille Gaslager. 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 
1.0.   X Ændret den 25/7 1997 
1.1.  E1  Virksomheden er nu indrettet, så der ikke udledes miljøfremmede  

stoffer til recipient 
1.2.  E1  Virksomheden er nu indrettet, så der ikke udledes miljøfremmede  

stoffer til recipient 
1.3.   X Bassin er etableret 
1.4.   X Afløbsinstallation er etableret 
 
2.0.  E1  Virksomheden er nu indrettet, så der ikke udledes miljøfremmede  

stoffer til recipient 
 
3.0.   X Ikke et vilkår men forudsætning 
Drift og kontrol 
4.0.   X Ændret den 25/7 1997 
4.1.  E1  Virksomheden er nu indrettet, så der ikke udledes miljøfremmede  
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Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 
stoffer til recipient 

4.2.  E1  Virksomheden er nu indrettet, så der ikke udledes miljøfremmede  
stoffer til recipient 

Tilsyn  
5.0.   X Afløb er etableret 

 
Vilkårsændring af 25/7 1997 i udledningstilladelse af 26/8 1992, til Dansk 
Naturgas A/S vedrørende brøndpladser ved Stenlille Gaslager 
Vilkår 1.0. og vilkår 4.0. ændres 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 
1.0.  E1  Virksomheden er nu indrettet, så der ikke udledes miljøfremmede  

stoffer til recipient 
Drift og kontrol 
4.0.  E1  Virksomheden er nu indrettet, så der ikke udledes miljøfremmede  

stoffer til recipient 
 
 
 
Udledningstilladelse af 7/12 1993, vedrørende overløb fra branddam på matr. nr. 
10-a Stenmagle By, Stenmagle. 
Tilladelsen indeholder ingen vilkår. Videreføres uændret, da Sorø Kommune er 
myndighed på udledningerne. 
 
Udledningstilladelse af 21/4 1995. Tilladelse til afledning af overfladevand fra 
boreplads på matr. nr. 6 l (6 a ændret) Rude-Eskilstrup By, Munke-Bjergby 
Videreføres uændret, da Sorø Kommune er myndighed på udledningerne. 
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Nye vilkår som følge af revurdering:   
 

Generelle forhold 
A1○ Forudsætninger for godkendelsen.  

Indretning og drift 
B1 EU BREF - dokumenter: Energieffektivitet, 2008 og Emissioner 

fra oplag, 2006 
B2 Tidspunkt for afblæsning af gas. 

Luftforurening 
Emissionsgrænser for Kedelanlæg 

C1○     Emissionsgrænseværdier for afkast nr.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 
Afblæsning af gas (Afkast 10, 11, 12, 13 og 14) 

C2○ Krav ved afblæsning af gas. 
Immissionskoncentration 

C3○ -værdier for NOx, CO, TOC og formaldehyd.  
Kontrol af luftforurening 

C4○ Kontroltype og overholdelse af grænseværdi for kedelanlæg og 
krav til luftmåling for kedelanlæg 
Nødstrømsanlæg 

C5○ Krav til bestemmelse af emissionen af CO og NOx fra 
nødstrømsanlægget.  

C6○ Krav ift. nødstrømsanlæggets årlige driftstid.  

Lugt 
Lugtgrænse 

D1○ Krav til overholdelse af lugtgrænser. 
Kontrol af lugt 

D2○  Krav til kontrol af lugt  
 
Spildevand – Regnvand til recipient  

Galtebjerggrøften 
E1○ Krav om at spild skal opsamles.  
E2○ Krav om tømning af sandfang og olieudskiller  
E3○ Krav om at formationsvand og korrosionsinhibitor ikke må 

udledes til recipient. 

Støj 
Støjgrænser 

F1○ Krav om overholdelse af støjgrænser. 
F2○ Krav om overholdelse af grænseværdier for lavfrekvent støj og 

infralyd. 
F3○  Krav om overholdelse af grænseværdier for vibrationer. 
F4○  Kontrol af støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer og krav 

til målinger. 
F5○  Definition på overholdte støj-, lavfrekvent støj, infralyd- og 

vibrationsgrænser. 
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Affald 
Bortskaffelse af affald 

G1○ Krav ift. bortskaffelse af olieaffald og andet farligt affald  

Overjordiske tanke  
 Overjordisk 1200 l olietank til nødstrømsanlæg 
H1○ Krav til sløjfning af olietank nr. 015143-11.  

Jord og grundvand 
I1○ Krav til beskyttelse af grundvand under injektion og udtræk af 

gas samt under lagringen af gassen 
Injektion af formationsvand 

I2○ Krav ved injektion af formationsvand.   
I3○ Formationsvand må ikke udledes direkte på jord. 
 Andet 
I5○ Korrosionsinhibitor må ikke udledes på jord. 
  

Opbevaring af flydende stoffer og materialer  
J1○ Krav ved opbevaring af flydende stoffer og materialer  
J2○ Krav til tankgrave.  

Indberetning/rapportering 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

K1○ Indberetning om forbrug af råvarer og hjælpestoffer.  
Opbevaring af journaler 

K2○ Krav til udarbejdelse af journaler.  
 Årsindberetning 
K3○ Krav til årsberetning og indholdet samt frist for indberetning 

 
 
Driftsforstyrrelser og uheld 
M1○ Krav til indberetning af uheld og driftsforstyrrelser. 
 

Ophør 
O1○ Krav ved ophør af virksomhed.   
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Bilag E: Lovgrundlag – Referenceliste 

Love  
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006. 
Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. oktober 2008. 
 
Plan 
Regionplan 2005-2016, december 2005, Vestsjællands Amt  

Bekendtgørelser  
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 
(godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 1640 af 13. december 2006 med 
senere ændringer 
Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr. 1335 af 6. december 
2006 
Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 1634 af 13. 
december 2006 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(risikobekendtgørelsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v. (akkrediteringsbekendtgørelsen), 
nr. 1353 af 11. december 2006 
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer 
og pipelines (olietankbekendtgørelsen), nr. 724 af 1. juli 2008 
Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra 
store fyringsanlæg (bekendtgørelse om store fyr), nr. 808 af 25. september 
2003 
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens 
kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 1448 af 11. december 
2007 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 
2007 med senere ændringer 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr. 1669 af 14. december 
2006. 

Vejledninger fra Miljøstyrelsen  
Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder 
(luftvejledningen) 
Nr. 5/1999 om spildevandstilladelser 
Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 6/1995 om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter. 
Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. 
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Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen 
Orientering nr. 6/2008 om forebyggelse af jord - og grundvandsforurening på 
industrivirksomheder 
Orientering nr. 2/2006 om referencer til BAT ved vurdering af 
miljøgodkendelser. 
Miljøprojekt nr. 1252/2008 om supplement til B-værdivejledningen. 
Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for 
risikoaccept. 
 

BREF-dokumenter 
" EU BREF ”Energieffektivitet”, 2008 
" EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 
 
Andet materiale 
AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 
stoffer (jan. 2006) 
Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord, DS 455, 
1985 med ændringer af 13. oktober 1990. 
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Bilag F: Liste over sagens akter 
Dato i 
2009 

Emne Type  
dok. 

Captia 
dok. nr. 

  3. juni Støjmålinger Mail 1680317 
16. juni Tanke Mail 1696108 
26. juni Tankattester Mail 1713058 
26. juni Afblæst gas Mail 1713134 
30. juni Overfladevand, oplæg til Nykøbing F Mail 1716146 
23. juli Supplerende oplysninger til ansøgning Brev 1743412 
23. juli Nødstrømsanlæg Mail 1754200 
28. juli Afblæst gas Brev 1766007 
28. juli Tegning, tanke Mail 1764191 
4. sep. OBS 06 Mail 1795420 
7. sep. Støjmålinger Mail 1797799 
7. sep. Myndighedsfordeling med Sorø Kommune Brev 1811752 
7. sep. Olieudskiller Mail 1797890 
7. sep. Immissioner, luft Mail 1797891 
7. sep. Formationsvand Mail 1797919 
7. sep. Glycoltanke Mail 1797901 

1798818 
8. sep. Glycolpåfyldning   Brev 1799547 
8. sep.  Støjredegørelse Brev 1799551 
9. sep. Overfladevand Mail 1811803 
9. sep. Formationsvand Mail 1811777 
9. sep. Nødstrømsanlæg Mail 1811783 
9. sep. Overjordisk tank Mail 1811805 
10. sep. Overfladevand Mail 1811817 
10. sep. Overjordiske tanke Mail 1811814 
10. sep. Nødstrømsanlæg Mail 1811824 
17. sep. Overjordiske tanke Mail 1815178 
17. sep. Olieudskiller Mail 1815164 
24. sep.  Formationsvand Mail 1855480 
24. sep. Korrosionsinhibitor 

 
 

Mail 1855470 
1855473 
1855474 

25. sep. Overfladevand 
 
 
 

Mail 1855481 
1855482 
1855483 

29. sep. Overfladevand, Nykøbing F, afgørelse Mail 1831366 
1.okt OBS 06 Mail 1855516 
1. okt. Overjordisk tank Mail 1855517 
6. okt. OBS 06 Mail 1855518 
6. nov. Høringssvar for revurdering af miljøgodkendelser  Mail 1885101 
 
Rapport: 
Overfladevand og grundvand, drift, Rapport 1992, Stenlille Gaslager, dok nr. 1854476 
og tilhørende bilag på dok. nr. 1854481  
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