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Afgørelse om at midlertidig opstilling af driftsolietank på Enstedværket 
ikke er VVM-pligtigt  
      
Miljøstyrelsen har den 18. oktober 2012 modtaget jeres anmeldelse 
via Aabenraa Kommune om midlertidig opstilling i perioden fra den 
1. 1. 13 til 1.11.13 af en 80 m3 tank til heavy fuelolie på Enstedværket, 
Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at 
projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er 
VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2 i 
VVM-bekendtgørelsen, bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov 
om planlægning. 
 
Screeningen fremgår af vedlagte Bilag A. 
 
Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om 
at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at ENV er omfattet af bilag 1, jf. punkt 2. Det 
ansøgte midlertidige oplag af heavy fuelolie i en tank vurderes dog, at 
være af punkt 14 i bilag 2. Anlæg og projekter angivet i bilag 2 er 
VVM-pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet 
væsentligt. 
 
Kommunen er i forbindelse med fremsendelsen af anmeldelsen ikke 
fremkommet med yderligere bemærkninger til projektet. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på Natura -2000 området ( Bolderslev Skov og 
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Uge Skov) samt en række bilag IV-arter: flagermusarter, frøer, 
markfirben, vandsalamander og odder, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. 
maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, 
at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt 
eller kan påvirke bilag IV-arterne. 
 
Bolderslev Skov og Uge Skov er beliggende mere end 4.5 km fra 
Enstedværket. Etablering af tanken vurderes ikke at ville kunne på 
virke området væsentligt eller have indvirkning på områdets 
bevaringstilstand. Det er vurderet, at den midlertidige etablering af 1 
tank på 80 m3 ikke vil have indflydelse på Bilag IV-arternes 
levesteder, da tanken etableres på ENV´s grund og forureningen ved 
drift af tanken ikke vil være væsentligt anderledes end ved drift af 
tank 10, som tanken skal erstatte. Selv ved brug af tank 10, som 
overgår til EOT pr. 1.1.13, vurderes den kumulative effekt ikke at 
kunne påvirke miljøet og Natura 2000 området væsentligt. 
 
Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I 
har beskrevet for Miljøstyrelsen og på baggrund af de miljømæssige 
forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. 
Opstillingen af olietanken vil ske i henhold til 
Olietankbekendtgørelsen. Der meddeles derfor ikke miljøgodkendelse 
af olietnaken. 
 
Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte 
ændring jf. bekendtgørelsens § 2 med henblik på at få afgjort om 
ændringen udløser VVM-pligt. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres på www.mst.dk den 27. november 2012.  
  
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt 
angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af 
væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens 
§§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage 
skal sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 
Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 
27. december 2012 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen 
til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til sagen. 
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Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive 
opfordret til at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist 
på 3 uger fra modtagelsen. 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af 
en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og 
Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra 
Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af 
klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller 

ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende 

klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 
Miljøklagenævnets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse 
er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den 
tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 
måneder fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Heidi Clausen  
7254 4207  
hecla@mst.dk  
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Kopi til: 
Aabenraa Kommune 
dn@dn.dk 
 
Bilag: Screeningsnotat + bilag 
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