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Påbud om at forøge tankgårdskapaciteten med henblik på at 
kunne rumme indholdet af største tank samt reduktion af 
maksimal udslipsmængde ved brud på rør langs pier og 
indløbskanal.  
 
 
Miljøstyrelsen giver hermed Inter Terminals EOT om påbud om at øge 
tankgårdskapaciteten med henblik på at kunne rumme indholdet af den største 
tank samt reduktion af maksimal udslipsmængde på rør langs pier og indløbskanal. 
 
Senest den 1. oktober 2013 skal der være fremsendt en tidsplan for etableringen 
af et forøget tanksgårdsvolumen samt en tidsplan og beskrivelse af valg af løsning 
for reduktion af udslipsmængde ved brud på rør langs pier og indløbskanal til 
maksimalt 55 m3. 
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 11. 
 

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 27. maj 2013 påbud om at forøge tankgårdskapaciteten 
med henblik på at kunne rumme indholdet af største tank samt reduktion af 
maksimal udslipsmængde ved brud på rør langs pier og indløbskanal. 
 
Vi har den 17. juni 2013 modtaget bemærkninger fra Inter Terminals, hvoraf det 
fremgår, at de ønsker udsættelse af tidspunktet for indsendelse af tidsplaner fra den 
15. august til den 1. oktober 2013.  
 
Ønsket er begrundet i, at Inter Terminals vurderer ikke at kunne nå at få udarbejdet 
det nødvendige materiale indenfor den fastsatte tidsfrist. 
 
Miljøstyrelsen imødekommer Inter Terminals ønske, da det vurderes, at det er 
vigtigt, at få et gennemarbejdet materiale tilsendt, der sikrer at de rigtige løsninger 
vælges. 
 
 
Baggrund for påbud 
31. maj 2012 har Miljøstyrelsen modtaget redegørelsen ”EOT – Redegørelse: 
Konsekvenser for havmiljøet ved tank- og rørbrud” som led i vilkårsopfyldelse af 
vilkår B4. 
 
Jf. vilkår B4, skal redegørelsen omhandle: 

                                                
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010. 
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a. Mængden af olie der ved uheld kan udledes til havmiljøet. Herunder vurdering af 
oliemængden ved rørbrud langs pieren. 
b. Teknisk/økonomisk redegørelse for at afværge udslip uden varige skader på 
miljøet, inkl. mulighederne for at begrænse påvirkningen af miljøet ved rørbrud på 
pieren. Endvidere skal brug af flydespærre ved udslip fra rørerne fra pieren 
vurderes, herunder hvor hurtigt flydespærrerne kan udlægges samt miljømæssige 
konsekvenser. 
 
1. marts 2013 har Miljøstyrelsen modtaget redegørelsen ”EOT – Supplerende 
redegørelse: konsekvenser for havmiljøet ved tank og rørbrud. 
 
Begge redegørelser har været sendt i høring hos Naturstyrelsen med henblik på at få 
en vurdering af et olieudslips betydning for Aabenraa Fjord, bilag IV-arter og 
nærmest  beliggende Natura 2000 områder: N112 Lillebælt, N124 Maden på 
Helnæs og havet vest for, samt N197 Flensborg Fjord og Nybøl Nor. Det nærmeste 
beliggende område er 27 km fra EOT. 
 
Naturstyrelsen har ved brev af den 29. april oplyst, at styrelsen på det foreliggende 
grundlag vurderer, at risikoen for, at en olieforurening fra EOT vil nå ovenfor 
nævnte natura 2000-områder og skade udpegninsgrundlagene er ubetydelige. 
Naturstyrelsen har den 15. maj 2013 fremsendt en supplerende udtalelse vedr. 
Aabenraa Fjord. Heraf fremgår at olieudslip til vandmiljøet er uønsket, ligesom 
enhver forøgelse af niveauet for miljøfremmede stoffer er uønsket. 
 
Af redegørelserne fremgår følgende: 
 
Ad a. 
Af redegørelserne fremgår det, at maksimalt 3000 m3 olie kan løbe direkte ud i 
Aabenraa fjord ved tankbrud. Ved rørbrud vurderes oliemængden der kan løbe i 
fjorden at være op til 550 m3 afhængig af hvor bruddet sker. Olieprodukterne der 
håndteres på EOT er tunge klasse III produkter som ved udslip til havmiljøet vil 
blive afkølet og dermed meget viskøse. Der er i redegørelserne vurderet på 
olieprodukternes opførsel i vand samt hvor et eventuelt udslip til fjorden vil blive 
ført hen som følge af de fremherskende vind- og strømforhold.  
 
Af redegørelserne fremgår det, at i 34 % af tiden optræder vindforhold, der vil 
betyde at et oliespild vil kunne nå kysterne inden det eksterne beredskab kan 
etablere flydespærrer til tilbageholdelsen af olien. 
 
I 46 % af tiden vil der i området omkring EOT være vindforhold, der vil betyde, at et 
olieudslip muligvis ville kunne nå kysten inden det eksterne beredskab kan etablere 
flydespærrer til tilbageholdelsen af olien. 
 
I de resterende 20 % af tiden vil olien af det eksterne beredskab kunne nås at 
tilbageholdes inden det rammer kysterne.  
 
 
Ad b. 
Tankbrud – Inter Terminals har vurderet på mulige afværgetiltag ved tankbrud. 
Tankgårdskapaciteten er i dag ca. 87% af volumen af en tank. 
Der er ifølge redegørelsen overordnet 3 muligheder for at afværge udslip af olie til 
havmiljøet. Enten forøgelse af tankgårdskapacitet til 100%, sikring af hurtig 
detektering af tankbrud og udlægning af flydespærrer eller etablering af forhindring 
der medvirker til at olien ikke løber direkte i havet, men til indløbskanalen hvor 
indsatsmulighederne er bedre. 
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Olieterminalen er ikke døgnbemandet. Hurtig detektering og udlægning af 
flydespærre vil kræve mandskab tilgængelig 24 timer i døgnet, og dermed kræve 
betydelige driftsudgifter. 
Etablering af forhindring så olien ikke kan løbe direkte i havet er ikke fysisk muligt 
inden for Inter Terminals eget område.  Da det kun kan ske ved etablering af 
forhindring på naboarealet er det ikke en mulighed. 
En forhøjelse af den eksisterende tankgårdsmur med ca. 60 cm vil medføre at 100% 
af en tanks totale volumen kan tilbageholdes. Inter Terminals vurderer, at 
udgifterne til forøgelse af tankgårdsmuren er ca. 1. million kr. 
 
Miljøstyrelsen er enig med Inter Terminals vurdering af, at den optimale 
risikoreduktion er en forhøjelse af tankgårdsmuren. En tankgård fungerer 
endvidere uafhængigt af om der er personale til stede. 
Jf. vejledningen for store olieoplag, skal en tankgård som minimum kunne rumme 
indholdet af den største tank. Dette krav kan dog fraviges for oplag af tunge olier – 
som der håndteres på Inter Terminals EOT – såfremt det kan godtgøres, at 
konsekvenserne af et sådant udslip vil kunne afværges uden varige skader på 
miljøet eller at en sådan hændelse vil kunne risikoklassificeres som værende 
”ubetydelig”. 
 
Tankgårdens nettovolumen er 10.500 m3 mindre end driftsvolumen af tankene. 
Inter Terminals forventer at, heraf vil de ca. 7.500 m3 kunne tilbageholdes på et 
30.000 m2 stort område på nabovirksomheden (Enstedværket). Den resterende 
mængde olie, ca. 3000 m3, vil enten løbe direkte i indløbskanalen til Enstedværket 
eller langs indløbskanalen mod nord til havnebassinet. Kun hvis overfladeindtaget i 
indløbskanalen er lukket vurderes det, at kanalen kan tilbageholde udslippet. Står 
overfladeindtaget åben vil udslippet løbe til havnebassinet. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at olieudslip til havmiljøet er vanskeligere 
efterfølgende at oprense, end et tilsvarende udslip på landjorden. Også selv om der 
kun håndteres tunge olieprodukter der ved afkøling er mere viskøse. 
Inter Terminals har ikke døgnbemanding på området, hvilket påvirker responstiden 
i tilfælde af, at et tankbrud finder sted på et tidspunkt hvor der ikke er personale på 
området. Inter Terminals vurderer at der går 1,5-2 timer fra trossebåd er tilkaldt, til 
der er udlagt flydespærre. 
Yderligere er det arealer (30.000m2 område der kan tilbageholde 7.500m3 olie samt 
indløbskanalen) tilhørende en nabovirksomhed som udgør en del af de barrierer der 
skal begrænse olieudslippets størrelse. Inter Terminal EOT har derfor ikke fuld 
råderet over disse barriere, og har ingen indflydelse på fastholdelse af barriererne 
hvis nabovirksomheden ønsker at disponere området anderledes. 
 
Miljøstyrelsen finder det godtgjort, at et udslip fra tankgården ikke kan forventes at 
blive tilbageholdt 100% på landjorden. Sammenholdes det med Naturstyrelsens 
udtalelse om, at olieudslip til vandmiljøet er uønsket, finder miljøstyrelsen at kravet 
fra vejledningen for store olieoplag om, at en tankgård som minimum skal kunne 
rumme indholdet af den største tank derfor ikke kan fraviges, selv om Inter 
Terminals EOT udelukkende håndterer tunge olieprodukter. Det skal bemærkes at 
der for andre typer olieprodukter kan være krav om at tankgården også skal kunne 
rumme skumslukningsmiddel foruden indholdet af største tank jf. tekniske 
forskrifter for brandfarlige væsker. 
 
Inter Terminals skal derfor forøge tankgårdskapaciteten til at kunne rumme 
indholdet af den største tank. Der skal senest den 1. oktober 2013 
fremsendes en tidsplan for etableringen af et forøget 
tanksgårdsvolumen. 
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Rørbrud - Der løber kun olie i rørene når der losses/lastes. Der vil være en 
restmængde i rørene (ca. 10 - 20 %), som vil størkne kort tid efter afsluttet 
skibsoperation, da der kun sker opvarmning af rørene ved lastning eller losning. Det 
betyder, at der under stilstand ikke vil løbe olie ud ved et rørbrud 
 
EOT har redegjort for, at der er kontinuerlig visuel overvågning af 
lossebomme/manifold under laste-/losseoperationer. EOT har derfor vurderet, at 
responstiden ved brud på rørstrækning fra skib til pier og på rørledning i kældre på 
oliepier, kun er 60 sekunder. Med den aktuelle pumperate vil det resultere i at op til 
55 m3 olie vil kunne nå vandmiljøet ved en responstid på 60 sekunder. 
 
Ved brud på rør langs pier (direkte over vand) og på rør på land (tæt ved 
indløbskanalen) vurderer EOT at responstiden er noget længere og udslipstiden er 
sat til 10 minutter. Ved den aktuelle pumperate svarer det til et udslip på 550 m3 til 
Aabenraa fjord (minus den mængde olie som vil forblive på land/indløbskanal). 
 
EOT har redegjort for tre typer af mulige afværgetiltag ved rørbrud. 

1. Sikring af tilstrækkelig opsamlingskapacitet, således eventuelt spild vil 
kunne tilbageholdes. EOT vurderer at det ikke vil være fysisk muligt alle 
steder. De steder hvor det er muligt, vil det være teknisk vanskeligt og 
dermed forbundet med betydelige omkostninger. 

2. Sikre hurtigere udlægning af flydespærre. EOT er i dag ikke døgnbemandet, 
og der er indgået aftale med Aabenraa havn om bistand ved udlægning af 
flydespærre (responstid ca. 2 timer). EOT har ikke selv rådighed over en 
båd. Skal responstiden reduceres, vil det kræve døgnbemanding samt 
indkøb af en båd. En samlet set dyr løsning, som yderligere ikke kan bringe 
responstiden under 25 minutter svarende til den tid det tager at udlægge 
flydespærre. 

3. Sikre hurtig detektering af udslip. Her har EOT vurderet på tre mulige 
tekniske løsninger. Der er udviklet et ”optisk oil spill detection system” som 
ifølge producenten kan spore fuelolie på vandoverflader. Systemet er nyt, 
og hvorvidt det kan fungere i praksis, kan kun vurderes efter en reel 
afprøvning. En anden mulighed er at montere flowmåling på alle 4 rør fra 
oliepieren. Dette vil reducere udslipstiden fra 10 minutter til 3-5 minutter, 
og dermed resultere i et udslip på 275 m3 olie. 
Den tredje mulighed er installation af lækagedetektion og afgivelse af 
automatisk alarm. Lækagedetektion vurderes at kunne reducere 
udslipstiden fra 10 minutter til 1 minut, og dermed resultere i et udslip på 
55 m3 (mod 550 m3 uden lækagedektektion). 
Omkostningerne ved installering af lækagedetektion, vurderes at være 0,8-1 
mio. kr for de to rør langs pier samt 0,4-0,5 mio. kr. for de 2 rør langs 
indløbskanalen. 

 
Sikring af tilstrækkelig opsamlingskapacitet er efter Miljøstyrelsens vurdering god, 
men anerkender at det teknisk ikke lader sig gøre på hele den relevante 
rørstrækning, og samtidig er forbundet med betydelige anlægsudgifter. 
 
Hurtigere udlægning af flydespærre vil ikke reducere udslipstiden på 10 minutter, 
og vil dermed ikke kunne begrænse mængde af olie der kan nå havmiljøet. 
 
Lækagedetektion vil reducere den mængde olie der kan nå at slippe ud fra 550 m3 til 
55 m3. Anlægsudgifter på samlet set 1,2-1,5 mio. kr vurderes af Miljøstyrelsen at 
kunne bidrage med en samlet reduktion af mulig udslipsmængde der er ganske 
betydelig. 
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Naturstyrelsen har oplyst, at olieudslip til fjorden er uønsket. Miljøstyrelsen 
vurderer, at med etableringen af detektoren er dels udslipsmængden blevet 
reduceret betydeligt, dels er sandsynligheden for rørbrud i størrelsesordenen 2.35 * 
10-4  svarende til en returperiode på 4.255 år, så lille, at situationen på EOT vil være 
i overensstemmelse med udmeldingen om at udledning af olie til Aabenraa Fjord er 
uønsket. 
 
Inter Terminals skal derfor installere en teknisk løsning der sikrer at den 
maksimale udslipsmængde ved enhver given pumperate er 55 m3 ved brud på rør 
langs pier samt langs indløbskanalen. 
Der skal senest den 1. oktober 2013 fremsendes en tidsplan og 
beskrivelse af valg af løsning for reduktion af udslipsmængde ved brud 
på rør langs pier og indløbskanal til maksimalt 55 m3. 
 
 

Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 virksomheden 

 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 meddelt Miljøministeren, 
at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, C. 
F: Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 8. august 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 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. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

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 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. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 



 

 6 

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet. 

 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder, fra påbuddet er meddelt. 

 

Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 
Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 7254 4000 eller ode@mst.dk. 
 
Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 

  

 

 
 
  
Med venlig hilsen 
 

Heidi Clausen  

7254 4207  

hecla@mst.dk  
 
 
   
  
  

http://www.mst.dk/
http://www.mst.dk/
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Kopi til: 

Aabenraa Kommune: post@aabenraa.dk 

Embedslægeinstitutionen Syddanmark: syd@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk 

Friluftsrådet: fr@friluftsraadet.dk 
Danmarks sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk 
Greenpeace: info.dk@greenpeace.org 
 
 
  
 


