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1. INDLEDNING 

Denne VVM anmeldelse erstatter den VVM anmeldelse, som er fremsendt til Miljøstyrelsen og Ka-

lundborg Kommune ved mail af 23. april 2012, idet det anmeldte projekt er ændret til kun at om-

fatte anmodning om vilkårsændring med henblik på ændring af antal tilladte årlige skibsanløb.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inter Terminals Danmark A/S har pr. 11. januar 2012 overtaget DONG Energy’s olieterminaler i 

Asnæs, Ensted, Stigsnæs og Gulfhavn. Denne VVM-anmeldelse vedrører olieterminalen i Asnæs, 

Inter Terminals AOT ApS, som i det følgende benævnes AOT.  

 

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

revurderet miljøgodkendelse for AOT, dateret 29. september 2011. 

  

Den revurderede miljøgodkendelse indeholder en række vilkår og restriktioner, herunder be-

grænsninger for antal skibsanløb pr. år. Inter Terminals ønsker at få miljøgodkendelsen bragt i 

overensstemmelse med de hidtidige forudsætninger for AOTs drift.  

 

Inter Terminals AOT ApS anmelder derfor ønsket  om en ændring i antallet af skibsanløb til olie-

terminalen i Asnæs, således at de nuværende begrænsninger i miljøgodkendelsen i antal skibsan-

løb pr. år hæves.   

 

Den eksisterende miljøgodkendte olieterminal er en virksomhedstype, der er omfattet af VVM-

bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21:”Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller 

kemiske produkter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover”.  
 

De planlagte ændringer for så vidt angår ændringen i antallet af skibsanløb vurderes at være om-

fattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 

eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade 

for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1), da der er tale om ændring af 

et allerede miljøgodkendt anlæg, som er omfattet af bilag 1.  

 

Denne VVM-anmeldelse omfatter bygherrens skriftlige anmeldelse af den planlagte driftsændrin-

ger af AOT i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af vis-

se offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.  

2. DEN EKSISTERENDE OLIETERMINAL  

Asnæs Olieterminal er beliggende i den sydvestlige del af Kalundborg by med adgang til Kalund-

borg Havn. Adressen er Asnæsvej 16 A, C ogD, Kalundborg. Olieterminalen er beliggende på ma-

trikel nr. 1fc, 1fd og 1fe, Lerchenborg Hgd., Årby.   

 

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

to anlægspladser (en kulpier og en oliekaj), et overjordisk tankanlæg samt et lukket overjordisk 

rørsystem. Olien transporteres til AOT ad søvejen, hvor olien losses fra skibe til olietankene via et 

rørsystem ved oliekajen eller Asnæsværkets kulpier. Desuden sker der på samme måde lastning 

af olie fra lagertankene til skibe. Olieterminalen modtager desuden produkter via olierør fra Stat-

oil Raffinaderiet.   

 

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

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

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

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

 

Olieterminalens tanke er placeret i tre tankområder nr. 2-4, som vist på nedenstående Figur 1. 

http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/?hashparam=b1&schultzlink=bek20101510#b1
http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/?hashparam=b2&schultzlink=bek20101510#b2
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Figur 1 De ti overjordiske tanke i de tre tankområder nr. 2-4 på olieterminalen ved Asnæs  

Miljøstyrelsen Roskilde har ved afgørelse af 29. september 2011 meddelt en separat revurdering 

af miljøgodkendelsen for olieterminalen. Revurderingen af miljøgodkendelsen omfatter tilladelse 

til oplagring, modtagelse og afskibning af fuelolie og vakuum gasolie og fastsætter en række vil-

kår omhandlende bl.a. krav til indretning og drift, som AOT skal opfylde.  

3. OLIETERMINALENS PLACERING  

Herunder beskrives planforholdene for olieterminalen. Omkring olieterminalen er den miljømæs-

sige sårbarhed primært knyttet til naturområder, som ligeledes beskrives herunder. Der er ingen 

historiske, kulturelle, arkæologiske eller geologiske landskabstræk eller værdier i området som vil 

kunne blive væsentligt påvirket af de påtænkte driftsmæssige ændringer.  

 

Planforhold 

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

Kommuneplan 2009-2021. Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv, nærme-

re bestemt havneområde, tungere erhverv med bl.a. havneanlæg, energiproduktion (Asnæsvær-

ket), transport- og servicevirksomhed mv.  

 

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

ket, 25. september 1980, der bl.a. har til formål at udlægge arealer til elektricitetsproduktion og 

dermed afledte anlæg. Kalundborg Kommune har ved mail af 4. februar 2011 bekræftet, at etab-

leringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- og anvendelsesbestem-

melser, forudsat at der er tale om fortsættelse af den hidtidige benyttelse af de omhandlede faci-

liteter.  

 

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

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

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

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

kommuneplanramme K07.E01. 
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Figur 2 Rammer for lokalplanlægning og lokalplaner i og omkring olieterminalen samt markeringer af re-
ferencepunkter for støjmålinger jf. afsnit 8.3. 

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

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

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

øst for tankområde 3.  

 

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

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

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

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

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

mulighed for tungere erhverv”. 
 
Kalundborg Kommune vurderer, at den eksisterende arealanvendelse på AOT, herunder de 
eksisterende olietanke, er miljøklasse 7 iht. håndbog om miljø og planlægning. 
 

Mht. lokalplanens anvendelsesbestemmelser vurderer Kalundborg Kommune, at det ansøgte kan 
rummes indenfor planlovens definition af ”fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse”.  

 

Naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000-områder 

Nærmeste Natura 2000-område er beliggende i Kalundborg Fjord, ca. 1,8 km nordvest for olie-

terminalen jf.Figur 3: 

 

 EF-habitatområde H 195 "Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord" 

 

Ca. 700 m vest for tankområde 4 og ca. 700 m øst for tankområde 3 findes desuden hhv. en 

strandeng og en eng, som begge er beskyttet mod tilstandsændringer efter naturbeskyttelseslo-

vens § 3. I en afstand af 400-800 m syd for tankområde 4 ligger desuden tre mindre søer om-

kring Lerchenborg, der ligeledes er beskyttede efter naturbeskyttelsesloven. På AOTs område i  

tankområde 3 er endvidere registreret et ”vandhul”, som også er registreret som beskyttet. Det 

pågældende vandhul ligger indenfor det område, som fungerer som tankgård for tank 9. Beskyt-

tede naturtyper er vist på Figur 4.  

Tankområde 4 

Tankområde 2 

Tankområde 3 
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Figur 3 EF-Habitatområde nordvest for olieterminalen. 
 

 

Figur 4 Beskyttet natur omkring olieterminalen. 
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4. ANMELDT ÆNDRING  

Med denne VVM-anmeldelse anmelder Inter Terminals AOT ApS ønsket om en ændring af aktivi-

tetsbegrænsningen.  

4.1 Ændring af aktivitetsbegrænsning 

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

til AOT pr. år.  

 

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

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

jøgodkendelsen af 20. december 2007 til Asnæsværket, som olieterminal AOT tidligere var om-

fattet af, indeholdt ikke begrænsninger i antallet af tilladte skibsanløb til olieterminal AOT, og an-

søgningen om revurdering af olieterminal AOT indeholdt heller ikke oplæg til eller forudsætninger 

om sådanne begrænsninger. Den revurderende miljøgodkendelse udstedt til AOT den 29. sep-

tember 2011 fastsætter aktivitetsbegrænsningen således, at der ikke er mulighed for flere skibs-

anløb end svarende til niveauet for det faktiske antal skibsanløb i de seneste år. I 2011 har der 

været i alt 281 skibsanløb, hvilket således er meget tæt på det maksimale tilladte antal. I 2012 

vurderes antal skibsanløb p.t. at komme til at ligge på samme niveau som i 2012 eller højere.  

 

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

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

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

indretning mulighed for, at der dagligt kan køres to simultane operationer samtidig. Dette vil re-

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

løb pr. år. 

 

Ændringen af antal maksimale skibsanløb indebærer ingen bygnings- eller anlægsmæssige æn-

dringer. Der er alene tale om udnyttelse af de eksisterende kapaciteter på AOT.  

5. POTENTIELLE MILJØPÅVIRKNINGER 

5.1 Miljøpåvirkninger 

Potentielle miljøpåvirkninger som følge af de anmeldte ændringer og udvidelser vurderes at være 

relateret til støj, luft- og lugtemissioner, affald samt det marine miljø. Disse forhold er nærmere 

belyst nedenfor.  

 

Støj 

Den nuværende støjbelastning fra olieterminalen (ekskl. skibsstøj) er kortlagt af støjrådgiveren 

Delta, december 2011, og redegørelse herom er fremsendt til Miljøstyrelsen 31. december 2011. 

Delta konkluderer i støjrapporten, at olieterminalen overholder de fastsatte støjgrænseværdier i 

miljøgodkendelsen af 29. september 2011, dog forudsat at den nuværende kompressor erstattes 

af en nye støjdæmpet transportabel luftkompressor. Ny kompressor til sikring af overholdelse af 

støjgrænseværdierne er indkøbt og vil blive installeret august 2012. 

 

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

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

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

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

 

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

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

terminalen. 

 

I den fremsendte støjrapport og –redegørelse vurderes også støjbelastningen fra olieterminalen 

inkl. støjbidrag fra skibe. Opmærksomheden henledes dog på, at det kun er støj fra olietermina-
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len ekskl. støjbidrag fra skibe, der er reguleret i den revurderede miljøgodkendelse. Støj fra skibe 

under losning og lastning er således ikke reguleret i den revurderede miljøgodkendelse af 29. 

september 2011.  

 

Det konkluderes i redegørelsen, at støjbelastningen inkl. skibsstøj ved alle 12 scenarier i dagspe-

rioden ligger under de grænseværdier i miljøgodkendelsen, som gælder for olieterminalen ekskl. 

skibsstøj. Det samme gælder også for aftenperioden på nær for de 2 mest støjende scenarier 

(losning ved kulpier ved kildestyrke på 117 dB(A)), hvor støjbelastningen inkl. skibsstøj i et en-

kelt referencepunkt kan ligge op til 2 dB(A) over grænseværdien, som gælder for olieterminalen 

ekskl. skibsstøj. For natperioden viser beregningerne en støjbelastning fra olieterminalen inkl. 

skibsstøj på op til 42 dB(A) ved Strandstien (boliger) ved de mest støjende scenarierne med los-

ning fra skibe med kildestyrker på 112 - 117 dB(A) og dermed, at støjbelastning inkl. skibsstøj 

ved de mest støjende scenarier ligger over de støjgrænseværdier i miljøgodkendelsen, som gæl-

der for olieterminalen ekskl. skibsstøj.  

 

Beregninger viser også, at de valgte forudsætninger (de anvendte kildestyrker for skibe under 

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

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

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

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

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

 

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

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

grænseværdier, som er fastsat for olieterminalen ekskl. skibsstøj. Støj fra skibe er ikke reguleret 

i AOTs miljøgodkendelse og er heller ikke omfattet af internationale standarder eller krav til ski-

bes støjbelastning. Desuden fremhæves, at miljøgodkendelsens støjvilkår omfatter terminalens 

kilder og er ekskl. støjbidrag fra skibe og at der ikke er tale om vilkårsoverskridelser/overskri-

delser af vejledende grænseværdier i situationer, hvor støjbelastningen inkl. skibsstøj er højere 

end grænseværdierne i miljøgodkendelsen. Støj fra skibe er ikke reguleret i AOTs miljøgodken-

delse og er heller ikke omfattet af internationale standarder eller krav til skibes støjbelastning.  

 

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

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

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

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

 

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

følge af flere skibsanløb.  

 

Luft- og lugtemissioner 

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

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

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

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

forbindelse med udvidelsen af antallet af årlige skibsanløb. 

 

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

deret, at udsendelse af dampe ved den nuværende drift er begrænset, og at de nuværende 

driftskrav er tilstrækkelige til at imødegå, at den nuværende drift medfører uacceptabel luftforu-

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

for losning og lastning, da der alene er tale om losning og lastning af klasse III produkter med 

lav flygtighed og begrænset udsendelse af dampe. 

 

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

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

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

af dampe.  
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Jord og grundvand 

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

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

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

te som forurenede områder.  

 

Den nuværende drift af olieterminalen indebærer begrænset risiko for forurening af grundvand, 

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

Olieprodukternes egenskaber betyder, at nedsivning vil være meget begrænset.  

 

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

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

 

Påvirkninger af det marine miljø og Natura 2000 områder ved uheld 

Miljøstyrelsen har for så vidt angår den nuværende drift af olieterminalen stillet krav om en 

nærmere redegørelse for muligheder for at afværge, at olieudslip ved brud på rørsystemer giver 

varige skader for det marine miljø. Denne redegørelse er fremsendt til Miljøstyrelsen den 4. juni 

2012. 

  

Som opfølgning på denne redegørelse vil Inter Terminals AOT ApS være indstillet på at supplere 

med dels lækagedetektion og kontraventiler, da disse tiltag indebærer en væsentlig reduktion af 

det maksimale olieudslip. Med gennemførelse af disse tiltag vurderes det muligt ved udlægning af 

flydespærrer at inddæmme et eventuelt oliespild, inden dette når ud til Natura 2000 området, 

idet beredskabets indsats kan være igangsat inden for ½ time og spredningen af til Natura 2000 

området tager mellem 3 – 7 timer.   

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

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

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

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

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

  

Spildevand m.v. 

Der afledes ikke processpildevand fra AOT. 

 

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

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

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

Kalundborg Fjord.  

 

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

 

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

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

mindelige udendørs temperaturer.  

 

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

skibsanløb, herunder indretning af tankgårde eller kajareal. 

 

Affald 

Alt affald håndteres i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes affaldsregulativer. 

 

Ønsket om ændring af antal årlige skibsanløb vurderes at give anledning til øget affaldsfrembrin-

gelse i form af øget slopolie og skibsaffald, som fortsat vil blive håndteret i overensstemmelse 

med Kalundborg Kommunes affaldsregulativer. Med større omsætning af olieprodukter må 

mængden af opbrugt kul fra kulfiltre på tanke også forventes at stige. Den ansøgte ændring in-

debærer ikke frembringelse af nye affaldstyper. 
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Den øgede affaldsmængde vurderes ikke at medføre indvirkning på miljøet, da alt affald håndte-

res og bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. 

 

 

5.2 Øvrige påvirkninger 
 

Visuelle forhold 

Asnæs olieterminal er beliggende i et område, der er karakteriseret af kystnær, markant indu-

striel bebyggelse, der i nærmiljøet mod syd omkranses af opdyrkede marker og spredte boliger.  

 

Ændringerne i antal årlige tilladte skibsanløbvil ikke ændre det visuelle udtryk af olieterminalen, 

da der ikke foretages anlægs- eller bygningsmæssige ændringer på terminalen.    

6. VVM-PLIGT 

Den eksisterende olieterminal er anført på VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21. Ændringerne 

er anført på bekendtgørelsens bilag 2, punkt 14. 

 

Miljøstyrelsen skal som følge heraf foretage en VVM screening med henblik på at afdække om 

udvidelse af antal årlige skibsanløb må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 


