
Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: SGOT ønsker at etablere en naturgasfyret dampcentral med opstart i efteråret 2012. Denne aktivitet kan ikke rummes inden for SGOT's 
eksisterende godkendelse af 29. september 2011, idet terminalen ikke har tilladelse til energiproduktion. Det er en udvidelse af 
virksomhedens aktiviteter 
 
Der søges derfor om et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. 

Den nye dampcentral etableres på SGOT's område som en selvstændig, fritliggende bygning, der via overjordiske rørføringer forbindes til de 
tanke, der skal holdes opvarmede af hensyn til, at produkterne skal holdes flydende og derfor pumpbart 
 
I forhold til de eksisterende anlæg på SGOT (produkttanke, rørføringer og pierer) er der ingen anlægs- eller driftsmæssige ændringer. 
Forskellen fra den nuværende situation, hvor dampen leveres fra Stigsnæsværket, er alene, at dampen, efter etablering af dampcentralen, 
produceres af SGOT  
 
SGOT er, på grund af de lette olieprodukter der opbevares på GOT-delen, omfattet af Miljøministeriets risikobekendtgørelse. Det betyder, at 
det ved udvidelse af virksomheden, herunder etablering af en ny dampcentral, skal vurderes, om udvidelsen kan godkendes ift. 
risikoforholdene, herunder om placeringen af det nye anlæg er hensigtsmæssig i forhold til oplaget af stofferne omfattet af 
risikobekendtgørelsen.  
 
Virksomheden er i drift året rundt og på alle tidspunkter af døgnet. Dette indebærer, at der også for udvidelsen med dampcentralen ønskes 
godkendelse til fuld drift hele døgnet, alle dage, året rundt.  

Navn og adresse på bygherre Inter Terminals SGOT ApS, Holtengaards 25, 4230 Skælskør 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. Peter Havsager. 2466 4387 

Projektets placering Matrikelnummer: 9a, 22 Holten By, Magleby. 

Projektet berører følgende kommuner Slagelse 

Oversigtskort i målestok  

Kortbilag i målestok  

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006 

   X  

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
 

 X   Bilag 2, punkt 3a, Industrianlæg til produktion af  elektricitet, damp og varmt vand. 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 



Anlæggets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 

X     

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 
 

   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Der skal bygges en dampcental på 108 m2 og bygmingsmassen er 360 m3.  

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Bygningen bliver 3,5 m og skorstenen /afkastet skal være 8 m høj. De eksisterende tanke 
er 22 m høje 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
   Mellemprodukter – type og mængde:  
     Færdigvarer – type og mængde:  

    Dampcentralen kan anvende 636 kg gas pr. time og kedlen kan yde 4,9 MW og 7 tons 
damp pr. time. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X     

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  
 

X     

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 
   I anlægsfasen: 
  I driftsfasen: 

X     

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
      I anlægsfasen: 
      I driftsfasen: 

   X  

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  
      Farligt affald: 
      Andet affald: 
      Spildevand: 

 X   Der dannes 100 liter spildevand pr. time, som skal afledes til virksomheden 
spildevandssystem, der udledes til Agersøsund. Spildevandet indeholder salte bl.a. fosfor. 
Der vil i miljøgodkendelsen blive fastsat grænser for hvor meget fosfor, der må udledes til 
Agersøsund, så tilførslen af næringsstoffer til vandområdet er acceptable i forhold til 
områdets målsætning..   

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 
 

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   X Støjbidraget fra dampcentralen vil indgå i virksomhedens samlede støjbidrag til 
omgivelserne, der er reguleret i den nugældende miljøgodkendelse.  

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   X  

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X Eventuelle vibrationer fra kedelcentralen vil blive reguleret i eksisterende godkendelse af 
29. september 2011, så bidraget til stadighed overholder grænseværdierne. 

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X  

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  
 

   X Et eventuelt bidrag til emissionen af lugt fra virksomheden vil indgå i den samlede emission 
fra virksomheden, der er reguleret i den nugældende miljøgodkendelse.  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

X     

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X Der oplagres ikke stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen og et uheld på kedelcentralen 
har ikke alvorlige konsekvenser for øvrige oplag på virksomheden af stoffer omfattet af 
risikobekendtgørelsen. 



Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X  

 
 

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende 
lokalplan for området:  
 

   X  

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   X  

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen 
af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende 
kommune- og lokalplaner: 
 

   X  

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse 
af områdets råstoffer og grundvand:  
 

   X  

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare 
vådområder: 
 

   X  

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

 X   Kedelcentralen etableres på eksisterende virksomhed (olieterminal), der er afhængig af 
placering ved kysten. Anlægges efterkommer således planlovens bestemmelser om, at der 
kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er 
en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for 
etableringen af reservater eller naturparker:  
 

   X Kedelcentralen etableres på areal, der allerede er udlagt til erhvervsmæssigt formål. 
Anlægget vil ikke have betydende effekter uden for virksomhedens areal. 

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  
 

   X  

 
 

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller 
fredede områder –  
      Nationalt:     
      Internationalt (Natura 2000): 

        Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag 
IV 

      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 
 
 
  
 

  X  Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 500  meter fra virksomheden og den nye 
aktivitet.  

Følgende områder findes: 
• 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 Glænø med 

strandenge, beliggende mod nord, syd, øst og vest 
 



  
Der sker ingen ekstra udledning til miljøet af CO og NOx, da der har været produceret 
damp på nabomatriklen og den ophører, da anlægget lukkes. Etableringen af 
dampanlægget er en nulløsning ift. CO- og NOx-udledningen. Der hele tiden har været 
produceret den samme mængde damp i området 
 . 
Der er  en udledning på 7 kg P/år fra SGOT´s dampcentral, og det er uden betydning for 
vandmiljøet og er ikke målelig i Natura 2000 området. Derfor vil anlægget ikke påvirke eller 
hindre at naturtyperne og arterne der  er på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 området 
kan opnå en gunstig bevaringsstatus 
 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
      Overfladevandt:     
      Grundvand: 
      Naturområder: 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 

    X Jf. punkt 30 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 
 

   X Nærmeste enkeltbolig ligger nordøst for SGOT i en afstand af 140 meter fra DGOT. 
Desuden ligger der en klynge boliger hhv. øst og vest for Holtengårdsvej, ca. 500 meter fra 
SGOT. Vest for SGOT ligger Agersø By i en afstand på 3.200 meter fra virksomhedens 
nordlige pier. 

 
 

33. Kan anlægget påvirke: 
      Historiske landskabstræk: 
      Kulturelle landskabstræk: 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
      Æstetiske landskabstræk: 
      Geologiske landskabstræk: 

   X Det nye anlæg ligger på virksomheden. Set ude fra vil anlægget ikke være tydeligt. 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

        

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  
 

   X Fosfor et betydende næringssalt i forhold til opfyldelse af målsætningen for området , men 
udledningen er ubetydelig – se pkt. 30 
. 
 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
 

   X  

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

X     

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 

   X Få personer, da der ikke er bymæssig bebyggelse i nærheden af olieterminalen 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 
 

   X  

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
      Enkeltvis eller: 

   X  



      Samlet: 
 
43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
 

   X  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   X  

45. Er påvirkningen af miljøet – 
      Varig: 
      Hyppig: 
      Reversibel: 

   X Påvirkningen er mindre betydende, da emissionerne til luft, vandområder mv. vil blive 
meget begrænset, da virksomheden skal drive anlægget så udledningerne skal minimeres. 
I miljøgodkendelsen sikres det gennem vilkår, at der ikke kan ske uheld. Emissionerne fra 
anlægget er ubetydellige. 



 
Konklusion 
 

     

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 
 
 
 
 
 
 

   X  

 
 
 
Dato:___________________________ Sagsbehandler:___________________________________________ 


