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1.  INDLEDNING 
 
SGOT ApS Holtengårdsvej 20, 4230 Skælskør, er omfattet Risikobekendt-
gørelsen1, § 1 stk. 2, nr. 1, som kolonne 3-virksomhed. Der oplages olie-
produkter klasse II og III i en mængde større end 25.000 tons, og anlæg-
get er dermed omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, del 1. Olieprodukterne 
er af typen gasolie, jetfuel, diesel, biodiesel og fuelolie.  
 
DONG Energi Oil Terminal har udarbejdet en sikkerhedsrapport for aktivi-
teter på anlægget, som omfatter Gulfhavn Oil Terminal (GOT) og Stigsnæs 
Oil Terminal (SOT), SGOT. Den endelige sikkerhedsrapport er fremsendt 
maj 2011. Oplag af olieprodukter omfattet af risikobekendtgørelsen forefin-
des alene på GOT. Med sikkerhedsrapporten har SGOT ApS, tidligere 
DONG Energy Oil Terminal, dokumenteret: 
 

 At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen er klarlagt 

 At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til forebyg-
gelse af bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld. 

 At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt sikkerheds-
ledelsessystemet til gennemførelse af planen. 

 At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af 
konstruktionen, opførelse, driften og vedligeholdelsen af virksom-
heden. 

 At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
Miljøstyrelsen Roskildes opgave er relateret til de tilfælde, hvor uheld på 
virksomheden kan medføre skader uden for virksomhedens eget område – 
herunder vandmiljøet eller forurening af grundvand inden for eller uden for 
virksomhedens område. Denne opgave supplerer det miljøtilsyn, som Mil-
jøstyrelsen Roskilde i forvejen fører med virksomheden. 
 
Behandlingen af sikkerhedsrapporten er sket i samarbejde med de øvrige 
risikomyndigheder, Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Beredskabet, 
Slagelse, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (OPA). Inden for hvert 
myndighedsområde meddeles afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet 
af den kompetente myndighed. 
 
På baggrund af sikkerhedsrapporten er det risikomyndighedernes vurder-
ing, at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er 
opfyldt. Det er endvidere Miljøstyrelsen Roskildes konklusion, at et uheld 
på virksomheden, som udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for per-
soner uden for og for miljøet, er på et niveau, som Miljøstyrelsen Roskilde 
kan acceptere, jf. Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1122 samt Arbejdsrapport nr. 
83.  
                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
2 Miljøstyrelsens miljøprojekt 112/1989. Kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept 
3 Miljøstyrelsens arbejdsrapport Nr. 8, 2008, Acceptkriterier i Danmark og EU 
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Denne afgørelse indgår som en del af virksomhedens samlede miljøgod-
kendelse. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
Miljøstyrelsen anerkender, at SGOT ApS med den udarbejdede sikker-
hedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der 
findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. 

2.1 Vilkår for revurderingen 
Afgørelsens vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1 i Miljøbeskyttelseslo-
ven4. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med 
mindre andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påkla-
ges, jf. afsnit 4.4. Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de er ændret ved 
påbud. 
 
Miljøstyrelsen meddeler hermed accept af sikkerhedsniveauet for SGOT 
ApS som beskrevet i Sikkerhedsrapport dateret 1. juni 2011 på følgende 
vilkår:  

Generelle forhold 

A1 Ved enhver anlægsændring udover 1:1 skal der foretages en risi-
kovurdering. Dette gælder også ved midlertidige anlægsændringer  

 
A2 Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at 

alle fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig be-
tydning) er omfattet af et forebyggende vedligehold. Alle fysiske 
barrierer skal endvidere løbende funktionstestes og dokumentation 
for udførte test skal fremgå af sikkerhedsledelsessystemet 

 
A3 Virksomheden skal evaluere sikkerhedsledelsessystemet, når for-

holdene begrunder det. Evalueringen skal minimum ske 1 gang om 
året. Aktioner og korrigerende tiltag på baggrund af evalueringen 
skal være fastholdt i sikkerhedsledelsessystemet. Referatet fra 
evaluering fremgår af ledelsessystemet. 
 
Anmærkninger fra evalueringen, som vedrører forhold af afgørende 
betydning for sikkerhedsniveauet på virksomheden, skal dog indbe-
rettes til Miljøstyrelsen senest 1 måned fra evalueringsdatoen. 
 
Status over implementeringen af ovennævnte tiltag skal til enhver 
tid kunne dokumenteres over for tilsynsmyndigheden på forlangen-
de. 
 

 

 

 

                                                 
4 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse. 
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Indretning og drift 

Tanke og rør 
 
B1 Oil Terminal skal undersøge om olie ved et større uheld i pumpe-

manifoldområdet sydvest for tank 80 kan opsamles lokalt eller om 
olien kan løbe til Agersøsund. 

 
 Vilkår skal opfyldes inden 31. december 2011. 
 
B2 Tankgårde på GOT skal mindst kunne indeholde volumenet af den 

største tank.  
 

Vilkår skal opfyldes inden den 31. december 2015.  
 

Lastning og losning fra skib 

B3 Virksomheden skal sikre mod betydelig forurening med olie til hav-
miljøet. Der skal installeres hurtig og effektiv lukning af pumper og 
ventiler, der sikre mod betydelig forurening under lastning. 

 
 Hurtig og effektiv lukning af pumper og ventiler skal være etableret 

inden den 1. juli 2012. 
 
Hurtig og sikker lukning under losning skal sikres gennem instrukti-
on/procedurer til bl.a. piervagt samt sikring af telefonisk kontakt til 
skibets mandskab samt skibets nødstop, således at der til enhver 
tid er en af skibets personaler i umiddelbar nærhed af skibets 
nødstop. 

 
B4 SGOT skal indsende en samlet redegørelse for de lokale forhold, 

der vanskeliggør en efterlevelse af anbefalingen i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 2, 2011 om anvendelse af flydespærre ved alle skibs-
operationer – herunder vind og strømforhold, anlægsdimensioner, 
holdbarhed og effektivitet af flydespærre samt praktiske, tekniske 
og økonomiske udfordringer.  
 
Redegørelsen skal tillige omfatte mulige alternativer til anvendelsen 
af flydespærrer ved alle skibsoperationer. Alternativerne skal un-
derstøtte en høj sikkerhed mod forurening af de omkringliggende 
Natura 2000 områder ved uheld og i redegørelsen for alternativer-
ne skal tillige indgå deres responstider for effektuering.  
 
Redegørelsen bør fokusere på de scenarier for uheld, hvor der sker 
spild af olie direkte til vandmiljøet – f.eks. spild fra loading arm og 
slanger, og skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1. april 2012. 

 
B5 Kajområdet skal være indrettet med mindst 15 cm opkant og spy-

gats skal være lukkede under lasting og losning af olieprodukter.  
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B6 Der skal være radio og/eller telefonkontakt mellem skib og kontrol-
rum/pier under lastning og losning. 

 

Brandslukningsvand 

C1 Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af en fornøden 
opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer og/eller instruk-
ser kunne håndtere de vandmængder, som kan opstå fra egne eller 
beredskabets sikkerhedsforanstaltninger (bandsluknings-, køle- og 
overrislingsvand) i forbindelse med et uheld, så forurenet vand ikke 
ledes til recipient/havet. 

 
 Procedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af den interne 

beredskabsplan. 
 

Årsrapport 

D1 Virksomheden skal 1 gang årligt, senest 1. maj, indsende en års-
rapport til miljømyndigheden indeholdende: 

 
 Dokumentation for afholdte audits samt interne og eksterne be-

redskabsøvelser vedr. udslip af olie til havet fra pier og udslip af 
olie til terræn. Dokumentationen skal indeholde plan og status 
for evt. afledte aktioner og korrigerende tiltag. 

 
 

2.2 Øvrige bemærkninger 
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de 
foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport. 
 
Sikkerhedsledelsessystemet skal til stadighed vedligeholdes, og der skal 
løbende følges op på afvigelser.  
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til 
snarest efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) at 
indberette de oplysninger, som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7. 
Pligten indberetning gælder, når stoffer er omfattet af Risikobekendtgørel-
sen.  
 
Virksomheden har i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til regelmæs-
sigt at gennemgå sikkerhedsrapporten. Virksomheden fremsender ajour-
ført sikkerhedsrapport til kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder 
det, dog mindst hvert femte år. 
 
Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker 
væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske 
tilstand eller ændringer i de processer, hvor de anvendes. 
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Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, 
eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet Risikobe-
kendtgørelsen, ophører. 
 
Den interne og eksterne beredskabsplan skal afprøves mindst hvert 3 . år 
jf. Risikobekendtgørelsens § 7 stk. 4 og § 13 stk. 4. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 

3.1 Grundlag for afgørelsen 
SGOT ApS oplagrer olie, der kan være brandfarlig (klasse II og klasse III 
produkter) i mængder, der gør, at virksomheden skal reguleres efter risi-
kobekendtgørelsen bilag 1 kolonne 3.  
 
Miljøstyrelsens primære opgave er at sikre at vand- og naturområder om-
kring virksomheden er beskyttet mod udslip af olie i forbindelse med større 
uheld.  
 
Den endelige udgave af sikkerhedsdokumentationen er fra maj juni 2011 
med rettelser i bilag 7 den 1. august 2011. Sikkerhedsrapporten er udar-
bejdet med henblik på at efterleve kravene i de to bekendtgørelser: 
 

 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006 om 
kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige 
stoffer. 

 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 
om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 
Formålet med sikkerhedsrapporten er, at SGOT ApS, skal dokumentere, at 
virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og 
uden for anlægget i Stigsnæs. 
 
SGOT ApS har i sikkerhedsrapporten beskrevet virksomhedens ledelses-
system og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld. Des-
uden identificerer SGOT ApS farer for større uheld og disses forebyggelse 
i en risikoanalyse, der omfatter følgende: 
 

 Checkliste analyse indeholdende erfaringer fra tilsvarende anlæg  
 Checkliste analyse for olie og gasanlæg i litteraturen 
 HAZID 5 analyse suppleret med en procedureanalyse samt en gen-

nemgang af relevante uheld fra litteraturen 
 

Udfra fareidentifikationen har virksomheden udvalgt de scenarier, der po-
tentielt kan medføre alvorlige konsekvenser for tredje part og foretaget en 
kvantitativ risikoanalyse, hvor sandsynligheden for de større uheld, worst 
case scenarier, inddrages. Beregninger af den stedbundne risiko viser, at 
acceptkriteriet på 10-6 kan overholdes udenfor virksomhedens område und-
tagen i et mindre område ved anlæggets østlige del. Det vurderes dog på 
baggrund af faktisk eksponering, selvevakuering og beredskabets indsats, 
at den resulterende stedbundne risiko er på eller under det acceptable 
risikoniveau på 10-5 på nabovirksomheden.  
 
                                                 
5 HAZID kommer af det engelske ”HAZard IDentification”, som kan oversættes til ”fareiden-
tifikation”. 
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Ved de gennemførte risikoanalyser viser sikkerhedsrapporten, at for de 
uheld, der i værste fald6 kan have konsekvens uden for virksomhedens 
arealer, er sandsynligheden for at de indtræffer lavere end de individuelle 
stedbundne7 acceptable værdier, som jf. Miljøstyrelsens miljøprojekt 112 
er acceptable for akut dødsfald ved uheld. 
 
Risikoen for større udslip til det marine miljø vurderes at være så lav som 
praktisk mulig, når de i sikkerhedsrapporten opstillede anbefalinger imple-
menteres. 
 
Sikkerhedsrapporten viser tillige, at skulle de større uheld alligevel indtræf-
fe, så vil de etablerede afhjælpende foranstaltninger kunne begrænse 
uheldet betydeligt, således at skader på mennesker og/eller miljø begræn-
ses. 
 
Myndighederne har gennemgået virksomhedens materiale i perioden juni 
2008 til juni 2011, og Miljøstyrelsen Roskilde har været på risikoinspektion 
i 2008 og i 2010. 
 

3.2 Miljøstyrelsens vurdering 
Risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Slagelse Be-
redskab, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Miljøstyrelsen har 
sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikkerhedsniveauet på virksom-
heden. Der er udarbejdet et fælles myndighedsnotat med bemærkninger til 
sikkerhedsrapporten. 
 
Risikovurderingen viser at større uheld i forbindelse med SGOT ApS pri-
mært er knyttet til brand og udslip af miljøskadelige stoffer vandmiljø-
et/havet. De væsentligste kilder til større uheld for miljøområdet vil på an-
lægget være udslip af olieprodukter fra tanke, rør og slanger. 
 
På virksomheden er af størrelsesorden 1 mio. m3 olie, som gør at anlæg-
get er omfattet af risikobekendtgørelsen. De store mængder olie opbeva-
res og håndteres nær kysten. Det er derfor afgørende, at olien ved et evt. 
udslip ikke kan løbe til kystområder. Transporten ud og ind af virksomhe-
den foregår kun med skib. Olien lastes og losses fra pier nær Natura 2000-
områder på Stigsnæs.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at alle relevante risici er beskrevet, og der tages 
tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse. Miljøstyrelsen konklu-
dere samtidig, at risikoen for et større uheld på virksomheden udvikler sig, 
så det medfører alvorlige farer for personer uden for virksomheden og 

                                                 
6 ”Worst case” er den situation, hvor alle forebyggende og afhjælpende foranstaltninger 
svigter i forbindelse med et uheld. 
7 Den individuelle risiko angiver sandsynligheden for at den mest udsatte person uden for 
virksomhedens hegn påføres en bestemt skade (dødsfald). Acceptniveauet er 10-6 eller 
mindre, hvilket svarer til, at set over en periode på 1 million år eller mere er det sandsynligt, 
at et større uheld på virksomheden vil forårsage dødsfald blandt de omkringboende. 
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/eller for miljøet, på nuværende tidspunkt er på et niveau, som Miljøstyrel-
sen kan acceptere.  
 
Det fremgår af risikobekendtgørelsen, at virksomheden snarest muligt efter 
et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) skal meddele til-
synsmyndighederne de oplysninger, når stoffer omfattet af risikobekendt-
gørelsen har eller kunne have været involveret. 
 
Naturbeskyttelsesområder 
Der er på selve matriklen ingen naturbeskyttelsesinteresser, men området 
ligger omgivet af internationale naturbeskyttelsesområder: 
 

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

 Fuglebeskyttelsesområde nr. F95, Skælskør Nor, Skælskør Fjord 
og Gammelsø, beliggende mod nord 

 Fuglebeskyttelsesområde nr. F96, Farvandet mellem Skælskør 
Fjord og Glænø, beliggende mod øst, syd og vest 

 EF-Habitatområde nr. H143, Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø, beliggende mod nord, syd og vest samt 

 Ramsar-område nr. 19, Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glæ-
nø med strandenge, beliggende mod nord, syd, øst og vest 

 
 
Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 0,5 kilometer fra GOT. Se 
vedlagte kort, bilag C.   
 
Recipienter 
Nærmeste områder med naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens § 3 
er et strandengsområde øst for virksomheden. Strandengsområdet stræk-
ker sig over begge sider af Klintevej og omfatter desuden et vandløb, der 
er delvist rørlagt (Maderenden) og et antal beskyttede søer. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde skal i forbindelse med accept af sikkerhedsniveau-
et sikre at et udslip i forbindelse med et større uheld ikke kan forurene na-
turområderne. 
 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 

Virksomhedens sikkerhedsrapport er grundlaget for Miljøstyrelsens afgø-
relse og accept af risikoniveauet på anlægget. Sikkerhedsrapporten be-
skriver virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og dermed de procedu-
rer og instrukser, som er grundlaget for virksomhedens drift. 
 
Generelle forhold 
Virksomheden skal sikre at ændringer der går ud over 1:1 risikovurderes, 
således at ændringer på anlægget ikke påvirker risikoen negativt. Ændrin-
ger kan være både permanente og midlertidige. Der stilles vilkår herom. 

 12 



 
Miljøstyrelsen vurderer, at forudsætningerne for løbende at vedligeholde 
og forbedre virksomhedens sikkerhedsniveau er til stede med baggrund i 
sikkerhedsrapporten.  Det er en forudsætning for myndighedernes fortsatte 
tillid til de udførte sikkerhedsvurderinger, at alle fysiske barriere (foran-
staltninger med sikkerhedsmæssig betydning) er omfattet af virksomhe-
dens interne audit, forebyggende vedligehold og test af eventuelle funktio-
ner/aktioner, der knyttet til disse barrierer. Der stilles derfor vilkår om, at 
forebyggende vedligehold af alle fysiske barriere er fastholdt i ledelsessy-
stemets kontrolprocedurer.  
 
Dokumentationen for at der er udført forebyggende vedligehold og funkti-
onstests af relevant udstyr skal fremgå af virksomhedens registre. Miljøsty-
relsen skal ved inspektioner have mulighed for at se disse registre. Der 
stilles vilkår om dette. 
 
Virksomheden foretager interne audits af sikkerhedssystemet. Resultater-
ne af disse audits skal vise, om sikkerhedssystemet er fulgt implementeret 
i virksomhedens daglige drift og om forudsætningerne for løbende at for-
bedre og vedligeholde sikkerhedsniveauet til stadighed er til stede.  Der 
stilles vilkår om, at sikkerhedssystemet evalueres, og der skal løbende 
følges op på eventuelle afvigelser. 
 
Indretning og drift 
Tanke og rør 
Virksomheden har oplyst, at der er niveaumålere på alle tanke, så større 
niveauændringer i væskestanden i en tank vil aktivere en alarm i kontrol-
rummet. Det betyder, at større udslip fra tanke til tankgården vil blive regi-
streret inden for få minutter. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer at et egentligt 
tankkollaps vil blive registreret ret hurtigt.  
 
Virksomheden har endvidere systematisk kontrol af korrosionsforholdene i 
alle tanke og rør. Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at det er med til at fore-
bygge læk, brud og tankkollaps.  
 
Tankgårde 
Tankgårdene er en passiv barriere, der skal have en størrelse, så olien 
forbliver på land, hvis en tank revner/kollapser o.l. Det er udgangspunktet 
for bedste teknologi (BAT), at tankgården skal kunne rumme indholdet af 
den største tank. Flere af tankgårdene kan ikke opfylde dette krav. Virk-
somheden har en handlingsplan med tidsfrist i 2015, hvor arbejdet med 
opgradering af tankgårdene foregår. Det fastholdes i vilkår, at tankgårdene 
på GOT skal være opgraderet ultimo i 2015.  
 
Miljøstyrelsen har ønsket en vurdering af behovet for fuld tankgårdsdæk-
ning på de opvarmede olieprodukter på SOT. I den forbindelse ønskede 
Miljøstyrelsen en vurdering af, hvor langt produkter med en viskositet på 
150 cSt. ved 50 ◦C kan løbe bl.a. i forhold til Agersøsund og vandløb.  
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Virksomheden har den 31. august 2011 oplyst, at olien vil blive på arealer-
ne, og Miljøstyrelsen stiller på baggrund heraf ikke krav til yderligere tank-
gårdsdækning til disse produkttyper. 
 
Ved brand skal tankgårdene både kunne indeholde olie, skum, brandsluk-
ningsvand og kølevand. I risikoanalysen er der redegjort for, at sandsyn-
ligheden for at en tank kollapser/har brud og olien samtidig antændes, er 
mindre end 10-7.  
 
Risikoen for et stort hul på rør, hvor olien antændes, eller en tanktags-
brand er større end 10-6. I den situation skal der anvendes skum og måske 
brandslukningsvand. Endvidere kan det være nødvendigt at køle tankene. 
De situationer/scenarier er gennemgået, og der er regnet på, hvor længe 
der kan tilføres kølevand og brandslukningsvand og vandet samtidig forbli-
ver i tankgårdene. Det er forudsat, at tankgårdens volumen har samme 
volumen, som den største tank. Det bliver først opfyldt i 2015.  
 
Der er i forbindelse med gennemgang af risikodokumentationen foretaget 
en beregning, der for nogle tankgårde viser at ved brandslukning, køling 
og overrisling i mere end ca. 10 timer, skal beredskabet vurdere håndte-
ring af brandslukningsvand for at sikre, at dette ikke løber til reci-
pient/havet. Det kan være en mulighed at pumpe vandet over i en af de 
andre tankgårde. 
 
Miljøstyrelsen Roskilde vurderer, at med handleplan om opgradering af 
tankgårdene og dermed efterlevelse af vilkår B2 kan forholdene accepte-
res.  
 
Udslip på terræn 
Der er jordvolde rundt om tankene, som er etableret med det naturligt fore-
kommende moræneler fra området. Tankgårdsbunde er ligeledes konstru-
eret med ler membraner. Det er afgørende, at udslip af olie i forbindelse 
med større uheld kan indeholdes i tankgårde, og at disse er tætte. Der er 
ikke drikkevandsinteresser i området, så et evt. større spild skal derfor blot 
opsamles, inden det løber til recipient/havet. Der stilles vilkår om, at ler 
membraner i tankvolde og tankgårdsbunde skal holdes intakte. 
 
Der er grøfter til afledning af regnvand og eventuelle oliespild. Vand og olie 
fra grøfter ledes til API anlæg eller olieudskilleranlæg ved Suez-kanalens 
udløb til Agersøsund. Det forudsættes i afgørelsen, at der ikke er udløb 
direkte til havet, og at grøfter, API og oileudskilleranlæg vedligeholdes, så 
funktionen i anlæggene opretholdes. 
 
På baggrund af beskrivelse i virksomhedens risikoanalyse om risikoen for 
udslip af olie til Agersøsund ved et større olieudslip ved pumpestationerne 
P8 og P9 sydvest for tank 80 stilles vilkår om af virksomheden undersøger 
om olie ved et større uheld i pumpemanifoldområdet kan opsamles lokalt 
eller om olien kan løbe til Agersøsund. 
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Virksomheden har i risikoanalysen vurderet, at der bør etableres en barrie-
re/dæmning, hvor produktrør føres til broen og videre til pier for at hindre at 
brud på rør kan medføre at lækkende olie ledes til recipient. Miljøstyrelsen 
har på tilsyn den 18. august 2011 konstateret, at dæmningen er etableret.  
 
Lastning og losning af skib 
Konsekvenser ved større uheld 
Resultatet af indsatsen i forbindelse med et større udslip til marine områ-
der afhænger af, hvor hurtigt indsatsen kommer i gang. En hurtig indsats 
er vigtig, da spredning til et større areal, en mindre tykkelse af oliepølen 
samt emulgering af olien som følge af blandt andet turbulens i vandet, er 
forhold der vanskeliggør bekæmpelsesindsatsen. 
 
Et marint olieudslip vil på grund af olien mindre massefylde i uheldets før-
ste fase lægge sig på havoverfladen, men vil med tiden også transporteres 
til havbunden via turbulens og sorption til partikler i vandet. De økologiske 
konsekvenser opstår derfor både på havoverfladen, på havbunden og i 
vandsøjlen. Endvidere fordamper en del af den lette olie til luften. 
 
På havoverfladen påvirkes havfuglene. Olien klæber til fuglenes fjer, hvor-
ved fuglene mister deres isolationsevne og kan risikere at dø af kulde. 
Samtidig vil fuglene i et forsøg på at rense deres fjer indtage olien, hvilket 
kan medføre forgiftning. 
 
Store mængder olie på havbunden medfører akut forgiftning af de bundle-
vende organismer – marine pattedyr, flora, fauna og fisk kan blive ramt. 
Mindre koncentrationer af olieprodukter kan medføre begrænset vækst, 
nedsat reproduktionsevne og skader på gener. Olietypen har stor betyd-
ning for de mulige konsekvenser, da mobilitet, farlighed og nedbrydelighed 
er meget forskellig. På SGOT oplagres mange forskellige typer af oliepro-
dukter. De helt lette benzinprodukter oplagres ikke på virksomheden. 
 
Ved oliespild fra landanlæg eller ved losning og lastning af olie vil et udslip 
være kystnært. Et marint olieudslip langs kyststrækningen er meget mere 
omkostningstungt at afværge og de økologiske effekter er meget mere 
omfattende. Dette gør sig i særdeleshed gældende ved SGOT, der er be-
liggende i kystnære områder i Natura-2000 kyst- og fjordområder. 
 
Olie som driver i land, blander sig med sedimentet hvorfra det kun lang-
som frigives. Organismer, som lever i kystzonen, såsom fugle, marine pat-
tedyr, flora, fauna og fisk, vil blive påvirkede af det forurenede sediment, 
enten direkte ved indtagelse af føde eller indirekte ved at æde forurenede 
dyr og planter. Selv om det er muligt at fjerne olie igen, når den har ramt 
kysten er det en særdeles dyr proces med brug af store entreprenørma-
skiner, der kan skade kysthabitaterne yderligere. 
 
Mekaniske metoder, som inddæmning med flydespærringer og efterføl-
gende opsamling af olie, til oliespildsbehandling foretrækkes, da det er 
mest skånsomt for miljøet. 
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Risikoanalysen på SGOT ApS viser, at sandsynligheden for brud på slan-
ger på pieren ligger over acceptkriteriet og samtidig er konsekvensen ved 
udslip stor, da olieterminalen ligger op ad Natura 2000 områder. Virksom-
heden har oplyst, at losse- og laste aktiviteten skal indrettes, så det er be-
grænset hvor meget olie, der kan udledes ved et større uheld til området 
uden for havnen.  
 
Virksomheden har valgt ikke at udføre en konsekvensvurdering for i stedet 
at nedsætte responstiden/lukketiden i forbindelse med lastning til 1 minut 
og anvende flydespærrer i tilfælde af større uheld. Virksomheden har op-
lyst, at 90 % af udledt olien kan tilbageholdes med flydespærrer. Det resul-
terer efter virksomhedens oplysninger i, at der maksimalt udledes 5 m3 ved 
at udslip fra en slange på pier. 
 
Virksomheden har oplyst, at lukkeanordningen ikke er etableret, hvorfor 
der fastsat en tidsfrist for dette. Det fremgår endvidere af sikkerhedsrap-
porten, at forudsætningen for at der ved uheld maksimalt kan udledes 5 m3 
olie til Agersøsund, er, at der er etableret flydespærringer. I forbindelse 
med udarbejdelsen af seneste udkast til denne afgørelse vurderede Miljø-
styrelsen, at Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2, 2011, om miljøkrav til store 
olieoplag bør følges og at der derfor burde stilles vilkår om anvendelse af 
flydespærringer under enhver lastning og losning af olie. 
 
På baggrund af de modtagne kommentarer fra DONG til et sådan vilkår – 
se afsnit 3.4.3, er Miljøstyrelsen dog indstillet på at ændre dette til, at 
SGOT skal indsende en redegørelse for de praktiske, tekniske og økono-
miske udfordringer, der vil være ved at skulle efterleve et sådan vilkår samt 
hvilke alternativer, der vil kunne etableres i stedet og med samme sikker-
hed for beskyttelse af de omkringliggende Natura 2000 områder mod på-
virkninger fra uheld med spild af olie til vandmiljøet. 
 
Miljøstyrelsen vil på baggrund af redegørelsen samt anvendelse af propor-
tionalitetsprincippet efterfølgende træffe afgørelse om det fremtidige be-
redskab for begrænsning af påvirkningen af de omkringliggende Natura 
2000 områder. 
 
Forudsætningen for en hurtig responstid er, at der er kontakt mellem skib 
og land - herunder kontrolrum. Der er derfor fastsat vilkår om, at der skal 
være radio og/eller telefonkontakt mellem skib og pier. 
  
Der er opkanter på både kaj og pier ved GOT, hvilket er BAT (bedste tek-
nologi). Et eventuelt udslip fra slanger eller loadingarms i forbindelse med 
lastning eller losning vil dermed kunne opsamle spild herfra.  
 
Brandslukningsvand 
Ved eventuelle uheld på virksomheden, vil vand (sluknings-, køle- og over-
rislingsvand) fra egen sikkerhedsforanstaltninger og/eller fra det eksterne 
beredskabs indsats kunne indeholde olie. Det skal derfor sikres, at dette 
vand ikke kan ledes til havet. Det fremgår af sikkerhedsrapporten at virk-
somheden kan håndtere denne situation, og har rådighed over den for-
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nødne opsamlingskapacitet. Miljøstyrelsen vurderer, at dette forhold er så 
væsentligt, at det fastholdes med vilkår. Vilkåret omfatter tillige krav om at 
forholdet skal indgå ved øvelsen af den interne beredskabsplan. 
 

Egenkontrol 

Sikkerhedsrapporten fastlægger en række forhold, hvor virksomheden skal 
udføre egenkontrol. Der er bl.a. fastsat tidspunkter for tankinspektioner og 
rørinspektioner, runderinger, interne beredskabsøvelser og evalueringer af 
sikkerhedsledelsessystemet.  
 
Miljøstyrelsen stiller vilkår om årlig rapportering af dele af egenkontrollen 
som led i den inspektion Miljøstyrelsen skal føre med virksomheden. 
 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 

Plan 
Det planmæssige grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse er den eksiste-
rende arealudnyttelse. Ved en eventuel fremtidig ændring af arealudnyttel-
sen omkring virksomheden omfattet af risikobekendtgørelsen skal plan-
myndigheden (kommunen) forholde sig til, hvorvidt ændringen kan ske i 
respekt ift. de konsekvenszoner(accepterede sikkerhedsforhold), der ud-
lagt omkring virksomheden – jf. bilag 5.1 

3.3 Virksomhedens bemærkninger til afgørelsen  

 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Der er ikke modtaget kommentarer til afgørelsen fra de øvrige risikomyn-
digheder Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Beredskabet, Slagelse, 
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (OPA). 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 

Modtagelse af risikodokumentet har været annonceret i Dagbladet Sjæl-
landske Slagelse den 23. december 2010. Der er ikke modtaget henven-
delser vedrørende vurderingen af risikoforholdene. 

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 

De nye og ændrede vilkår har den 11. september 2011 været varslet over-
for virksomheden i form af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyt-
telseslovens § 75. Fra virksomheden har vi modtaget følgende kommenta-
rer: 
 

1. Vilkår B3, der vil alene være mulighed for, at etablere hurtig lukning 
af ventiler mm. på landsiden, hvilket vil sige ved lastning af skib. 
Hurtig og sikker lukning under losning vil blive efterkommet gen-
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2. Vilkår B4, i mail af 11.09.11 sendt til Miljøstyrelsen att.: Karin Lar-

sen, har vi gjort opmærksom på, at krav/vilkår om udlægning af fly-
despærre under samtlige loste/laste operationer vil medføre virk-
somheden væsentlige problemer, samt unødige økonomiske om-
kostninger. 
 
Vores begrundelse herfor er: flydespærrerne ikke kan holde til den-
ne belastning med alle de operationer der foregår, endvidere er det 
en meget omkostningstung foranstaltning.  
Miljøstyrelsen har bl.a. fremført: Risikoanalysen på SGOT ApS vi-
ser, at sandsynligheden for brud på slanger på pieren er høj og 
samtidig er konsekvensen ved udslip stor, da olie-terminalen ligger 
op ad Natura 2000 områder.  
 
SGOT er dog ikke enige i konklusion af at risikoen er høj, da ac-
ceptniveauet er 10-6 og frekvensen for et sådant udslip er estimeret 
til 2,5 x 10-6. 
 
Vores bekymring går endvidere på at det er væsentligt at sikrings-
udstyr til enhver tid fungerer optimalt, dette vil ikke være givet så-
fremt flydespærrerne permanent udlagt opholder sig i havet samt. 
 

Ad. 1 Miljøstyrelsen tager denne kommentar til efterretning og bringer vil-
kåret i overensstemmelse med de faktiske forhold. 
 
Ad. 2 Baggrunden for, at Miljøstyrelsen Roskilde har stillet vilkår om ud-
lægning af flydespærrer under alle skibsoperationer er anbefalingen herom 
i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2, 2011 om miljøkrav til store olieoplag. Vil-
kåret understøttes af SGOT’s placering omkranset af Natura 2000 områ-
der. 
 
Miljøstyrelsen er imidlertid også bevidst om, at der skal være proportionali-
tet i ethvert vilkår, og at der skal ske en konkret vurdering i forhold til lokale 
forhold. Dette fremgår også af det sammenfattende høringsnotat for vej-
ledningen. Miljøstyrelsen er derfor indstillet på at ændre vilkåret om ud-
lægning af flydespærre ved alle skibsoperationer til, at SGOT skal indsen-
de en samlet redegørelse for de lokale forhold, der vanskeliggør en efter-
levelse af vejledningens anbefaling om anvendelse af flydespærre ved alle 
skibsoperationer – herunder vind og strømforhold, anlægsdimensioner, 
holdbarhed og effektivitet af flydespærre samt praktiske, tekniske og øko-
nomiske udfordringer. Redegørelsen skal tillige omfatte alternativer til an-
vendelsen af flydespærrer ved alle skibsoperationer, der understøtter en 
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høj sikkerhed mod forurening af de omkringliggende Natura 2000 områder 
ved uheld. Alternativerne skal tillige belyses ved responstider for deres 
effektuering. Endelig bør redegørelsen fokusere på de scenarier for uheld, 
hvor der sker spild af olie direkte til vandmiljøet – f.eks. brud på rør langs 
pier. 
 
Miljøstyrelsen vil på baggrund af redegørelsen samt anvendelse af propor-
tionalitetsprincippet efterfølgende træffe afgørelse om det fremtidige be-
redskab for begrænsning af påvirkningen af de omkringliggende Natura 
2000 områder fra uheld med spild af olie til vandmiljøet. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Denne afgørelse gives i henhold til § 41 i Miljøbeskyttelsesloven, da det er 
en godkendelse af eksisterende aktiviteter efter Risikobekendtgørelsen. 
 
Listepunkt 
Hovedaktivitet: 
Virksomheden er opført som listevirksomhed under punkt C 103 ”Oplag af 
mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t”. 
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen 
vurderer, at aktiviteterne på virksomheden ikke er ændret i en grad, så det 
denne afgørelse forholdene skal vurderes ift. VVM bekendtgørelsen. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af Nature 2000 områder og er derfor om-
fattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.  
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og ad-
ministration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse at 
visse arter, kan der ikke træffes afgørelser i medfør af en række love og 
paragraffer, før der er foretaget en vurdering af om projektet i sig selv eller 
i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 
område væsentligt. Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at der ved miljø-
godkendelser af virksomheder efter miljøbeskyttelseslovens § 33 skal ske 
en vurdering af virksomhedens placering og påvirkninger i forhold til habi-
tatbekendtgørelsens regler. Det er Miljøstyrelsen Roskildes opfattelse, at 
der ved efterfølgende revurderingen af miljøgodkendelsen bør ske en vur-
dering af de faktiske påvirkninger fra virksomheden i forhold til habitatom-
rådernes bevaringsstatus. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder også revurdering af miljøgodkendelse for 
SGOT Terminal, 29. september 2011. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsyn efter Risiko-
bekendtgørelsen gennemføres som et samarbejde mellem Arbejdstilsynet, 
Beredskabet Slagelse, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og Miljøsty-
relsen. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Dagbladet Sjællandske Slagelse og 
kan ses på www.mst.dk. 
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Afgørelsen 
Afgørelsen 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 un-
derretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 1. november 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskil-
de 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klage-
re, 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 mod-
tager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på 
den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises kla-
gen 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for at efterkomme 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 
En klage o ver afgørelsen har opsættende virkning for n ye og revid ere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
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Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen 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 
Beredskab 
Beredskabsafdelingen Slagelse Landevej 3 4220 Korsør dawei@slagelse.dk 

Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter Øst Postboks 1228 0900 København C at@at.dk 

Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød brs@brs.dk 
Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi(OPA) Parkvej 50 4700 Næstved ssj@politi.dk 

Embedslægeinstitutionen 
Sjælland Rolighed 7 4180 Sorø sjl@sst.dk  

Danmarks Natur-
fredningsforening Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København SV kreds@friluftsraadet.dk  
Danmarks Sportsfisker-
forbund 
 

Skyttevej 4  7182 Bredsten  post@sportsfiskerforbun
det.dk 

Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF) 

Vesterbrogade 140 
 

1620 
 

København V 
 

dof@dof.dk 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Karin Larsen  
72 54 43 55  
kalar@mst.dk 
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5. BILAGSOVERSIGT 
Bilag A: Planlægningsrammer 
A1 Planrammer 
A2 Overvejelser i forhold til udlægning af planlægningszoner og sikker-
hedszoner 
 
Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed 
B1 Oversigtsplan i 1:25.000 
 
Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 
C1 Natura 2000 områder 
C2 Beskyttede naturtyper 
C3 Drikkevand og jordforurening (kortlægning) 
 
Bilag D: Liste over sagens akter 

 23 
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BILAG A2: Overvejelser i forhold til udlægning af planlægningszoner og 
sikkerhedszoner 
 
Udlægning af et områdeopdelt arealudlæg i et kommuneplantillæg kan tage udgangspunkt i den 
graduering og afgrænsning af risikopåvirkninger, der er anskueliggjort omkring virksomheden, 
samt et hensyn til beskyttelse af følsom arealanvendelse og sårbare objekter. Arealudlægningen 
kan omfatte følgende område: 
 
Planlægningszonen: 
Inden ændringer i arealanvendelsen omkring virksomheden bør der afgrænses et område fra 
virksomhedens skel og ud til sumkurven for den maksimale konsekvensafstand for de opstillede 
scenarier for større uheld (ikke beregnet i denne sikkerhedsrapport). Inden for dette område kan 
der planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene i forhold 
til SGOT kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko ligger inden for risikomyndighedernes 
acceptkriterium. 
 
Inden for planlægningszonen må der ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en 
beredskabssituation. 
 
Bygningskonstruktion, -anvendelse og -indretning i overensstemmelse med eksisterende 
planlægning skal ske på en sådan måde, at den samfundsmæssige risiko ligger inden for 
risikomyndighedernes acceptkriterium. 
 
Nye anlæg må ikke medføre øget risiko for dominoeffekt. 
 
Sikkerhedszonen: 
Der indføres sikkerhedszoner om SGOT. Sikkerhedszonerne tager udgangspunkt i 10-6 Iso-
risikokurven for stedbunden individuel risiko, som vist med rød linje på figur 1. 
 
Inden for sikkerhedszonerne må der ikke etableres ny følsom anvendelse, som f. eks boliger, 
institutioner, forretninger, hoteller med overnatning, eller steder hvor der opholder sig mange 
mennesker. 
 
Figur 1 (se næste side) 
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Figur 1 Sikkerhedszoner (kun den røde kurve bør medtages) 
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Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed 

 
 
 
 

 





 

Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 

 
 

 









 

Bilag D: Liste over sagens akter 
 Sikkerhedsrapport dok nr. 975030 med tilhørende bilag 1 til 11 – 

herunder Bilag 7: Risikoanalyse, Rambøll af august 2011 
 Notat: Reduktion af spild ved læssearmsbrud, 14. december 2010, 

COWI 
 Myndighedernes bemærkninger af maj 2011 
 Brev af 14. april 2010 vedr. Risikomøde 
 Brev af 29. april 2009 ang. Krav ift. miljøkonsekvensvurdering 
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