
 

 

 

  Danske Olieberedskabslagre (FDO) 

  Bredgade 30 

  1260 København K 

  Att: Ib Laursen 

  

Virksomheder 

J.nr. 2019-3062 

Ref. chccl/johje 

Den 2. april 2020 

      

Afgørelse om, at ny rørledning til gasolie fra FDO’s tankanlæg J70 til 

NEPS pumpestation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering 

(ikke VVM-pligtigt) 
 
Miljøstyrelsen har den 31.7.2019 modtaget jeres opdaterede ansøgning om 
etablering af ny rørledning til gasolie fra FDOs tanklager J70, Ydre Ringvej 1 til 
NEPS (North European Pipeline Systems) pumpestation Vejlbyvej 10, 7000 
Fredericia. Supplerende oplysninger er fremsendt den 27.11.2019 i ”Tillæg til 
VVM-screening af J70_20.11.19”. 
 
Oplysninger i sagen er sendt i 14 dages partshøring og i høring hos kommunen den 
31.7.2019. 
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil 
kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i 

miljøvurderingsloven1. 
 
Begrundelse  

I afgørelsen er der lagt vægt på: 

 

- at projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset   

- at der ikke er betydende emissioner 

- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-områder eller § 3-områder 

- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter 

- at rørledningens tæthed sikres gennem forebyggende foranstaltninger: 

svejste samlinger, øget rørgodstykkelse, sikkerhedsventiler, inspektioner, 

vedligehold og overvågning   

 

Miljøstyrelsens VVM-screeningsskema er vedlagt som bilag A. 

 

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke skal 

gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte. 
 
Sagens oplysninger 

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er 

fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og 

                                                             
1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018. 
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beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 1, nr. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen2.  

Ansøgningen er vedlagt som bilag B. 

 

Rørledningsprojektet vurderes at være omfattet af bilag 2, pkt. 10 i) i 

miljøvurderingsloven "Anlæg af olie- og gasledninger og rørledninger til 

transport af CO2-strømme med henblik på geologisk lagring (projekter, der ikke 

er omfattet af bilag 1)". 

 

Projektbeskrivelse 
Projektet der gives tilladelse til, omfatter etablering af en ca. 1550 m 10"rørledning 
til gasolie fra manifold på FDO’s tanklager J70, Ydre Ringvej 1 til manifold på 
NEPS pumpestation Vejlbyvej 10, 7000 Fredericia. Rørledningen er en forlængelse 
af FDOs nuværende pipelinesystem. Rørledningen vil passere arealer som ikke ejes 
af bygherre, herunder Danish Oil Pipes råolieterminal, Forsvarsministeriets areal 
og offentlig vej. Rørledningen vil hovedsageligt blive ført over jorden og langs 
eksisterende ledningstracéer. Ledningen vil primært være placeret bag hegn og på 
afspærrede områder (bortset fra under kommunal vej), som sikring mod mekanisk 
påvirkning f.eks. påkørsel. Ved krydsning af tre veje føres ledningen under jorden i 
tætte betonkanaler med betonlåg, hvorved ledningen kan inspiceres visuelt.  
 
Den nordligste del af tracéet passerer tæt forbi et § 3 beskyttet vandhul 
(Soldammen). Afstanden mellem rørledningen og vandhullet er ca. 20 m på det 
nærmeste punkt.   
Lige øst for NEPS pumpestation ligger to § 3-beskyttede vandhuller. 
Ledningstracéet vil passerer umiddelbart nord for det nordligste vandhul.  
 
Da ledningen føres over jorden under anlægsarbejdet, forventes vandhullerne ikke 
at blive påvirket. I driftsfasen vil rørledningens tilstedeværelse ikke have nogen 
indvirkning på vandhullerne, idet røret er tæt og jævnligt tilses og inspiceres for 
tæthed.  
 
Rørledningen etableres med ekstra godstykkelse på 9 mm stål. For at forebygge 
indvendig korrosion af rørledningen vil gasolien blive tilsat et 
korrosionshæmmende kemikalie. Udvendigt vil røret blive korrosionsbeskyttet 
med en lys grå maling. For at forebygge udslip vil røret blive udført med svejste 
samlinger. Udluftninger og bundtømningsstudse vil blive dobbelt afblændet med 
lukket ventil og blændprop. Alt udstyr, flangesamlinger, bundtømmeventiler og 
udluftninger er kun placeret i begge ender af pipelinen ved manifolde på befæstet 
areal. Rørledningens tilstand vil blive overvåget ved regelmæssige linjevandringer, 
visuelle inspektioner, inspektioner i henhold til API 2611 samt tykkelsesmålinger 
med ultralyd (manuelt ultralyd UTT og long rang ultralyd LRUT ved 
vejunderføringer). Der vil endvidere etableres mulighed for at kunne foretage 
pigging af den nye pipeline med rense- og scannegrise. Pigging stationen på NEPS 
pumpestation og pigging stationen på tankområde J70 kan bruges til afsendelse og 
modtagelse af grise.   
 
Røret vil rumme ca. 80 m3 gasolie som står i ledningen, når den ikke er i drift. 
Røret forsynes med sikkerhedsventiler, så det indvendige overtryk aldrig kan 
overstige designtrykket. Pumpning i røret vil foregå til og fra tanklageret J70 i ca. 
1500-2000 timer/årligt.  
 

Lugt/luft 
Projektet indebærer ikke tunge anlægsarbejder eller andre aktiviteter der kan 
medføre luftforurening eller lugt.   
 

                                                             
2 Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for 

planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 913 af 30/08/2019. 
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Støj 
I anlægsfasen vil der kunne forekomme støj fra skæring af asfalt og opgravning for 
nye betonkanaler de steder, hvor røret skal føres under veje. I driftsfasen vil 
pumpning af gasolie i røret foregå ved brug af eksisterende pumper på henholdsvis 
tankanlægget J70 og NEPS pumpestation. Projektet medfører ingen nye støjkilder, 
og der vil ikke være øget støj.  
 
Affald/Spildevand 
Projektet vil kun genere små mængder affald, som eksempelvis emballageaffald, i 
anlægsfasen, ikke i driftsfasen. Virksomhedens ikke-genanvendelige affald 
bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.  
 
Før idriftsættelse af rørledningen vil røret blive undersøgt for tæthed ved 
trykprøvning med ca. 80 m3 vand fra A/S Dansk Shells brandvandssystem-CAT I 
bassin. Efter trykprøvning pumpes vandet tilbage til CAT I bassinet. 
Rørledningsprojektet medfører ikke spildevand der skal bortskaffes. 
 
Kommunens kommentarer til ansøgning 

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Fredericia Kommune. Fredericia 

Kommune har den 14. august 2018 fremsendt sin udtalelse. Nedenfor er en 

opsummering af høringssvarene og Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Planforhold 

Fredericia Kommune har oplyst, at rørledningsprojektet ligger inden for 

kommuneplanramme N.E.3A som udlægger området til erhverv inden for 

miljøklasse 4-7. Det samme gælder for tilstødende erhvervsrammer N.E.3B, 

N.E.3C, rammeområderne N.E.2A og N.E.2B sm er udlagt i miljøklasse 4-5. 

Landrammen T.L.2. er udlagt til jordbrugsformål. 

Projektet vurderes at kunne rummes inden for kommuneplanens rammer for 

områderne. 

 
Natura 2000-områder 

Nærmeste EF-habitatområde er Røjle Klint og Kasmose Skov beliggende på Fyn i 

en afstand mere end 5 km fra projektområdet. Lillebælt, som er nærmeste 

Ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde ligger omkring 12 

km fra projektområdet.  

Når afstanden tages i betragtning, vurderes de ansøgte aktiviteter ikke at have en 

negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør udpegningsgrundlaget 

for de beskyttede områder.  

 

Bilag IV-arter 

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have 

levested, fødesøgningsområde eller sporatisk opholdssted på arealer omkring 

projektområdet. Følgende bilag IV-arter er registeret i området hvor 

virksomheden er placeret: vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben og 

stor vandsalamander. Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, 

særligt ældre træer, og der fourageres ofte ved læhegn, småskove, haver og 

bygninger, græsarealer, vandflader og vandløb. Flagermusene forventes ikke at 

opholde sig i umiddelbar nærhed af projektområdet. Odder findes i Spang Å med 

sidevandløb. Det nærmeste vandløb ligger ca. 1000 m fra rørledningen.  

Markfirben foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation. 

Markfirben træffes på heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og 

jernbaneskråninger. Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene 

vandhuller med god plantevækst, helst i eller i nærheden af skov. Arten findes 
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sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg og unger.  De ansøgte aktiviteter yder 

dog ikke indflydelse på eventuelle vandhuller.   

På baggrund af ovenstående vurderes de ansøgte aktiviteter ikke at yde skadelig 

virkning på bestanden af bilag IV-arter eller beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rastepladser for de nævnte arter. 
 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere 

konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 områder eller bilag 

IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 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 områder væsentligt 

eller påvirke bilag IV-arter.  

 

Da afstanden er mere end ca. 5 km til nærmeste Natura 2000 område ”Røjle Klint 

og Kasmose Skov”, og der er etableret barrierer, der beskytter integriteten af de 

tekniske anlæg, og projektet ikke medfører betydende emissioner, så vurderes det 

at være usandsynligt, at projektet kan påvirke Natura 2000 området eller øvrige 

Natura 2000 områder.  

 

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter inden for projektets område, herunder i 

nærliggende vandhul ”Soldammen”, i de to vandhuller ved NEPS pumpestation 

eller i vandhullernes nærmeste omgivelser, der kan blive påvirket af projektet, 

hvorfor det vurderes usandsynligt, at øvrige bilag IV-arter kan blive påvirket af 

projektet. Der er ikke kendskab til rød- og gullistede arter inden for projektets 

område, der bliver berørt af projektet. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at 

projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal 

vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter.  

 

Det er Miljøstyrelsens samlede vurdering, at rørledningsprojektet ikke giver 

anledning til betydende emissioner, og at projektet ikke medfører påvirkninger af 

det omgivende miljø, herunder nærliggende § 3 beskyttet vandhul ”Soldammen” 

eller de to vandhuller ved NEPS pumpstation. 

 

Bemærkning 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i 

ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende 

på screeningstidspunktet.  

 

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, 

om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt). 

 

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, 

jf. miljøvurderingslovens § 39. 
 
Offentliggørelse 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 

på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 3. 

april 2020.  
 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 
der følger af lovgivningen. 
 

http://www.mst.dk/
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø 
eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har 
vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer 
mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. 
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 
www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet 
afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private 
og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du 
ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 
anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 
videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som 
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 1. maj 2020. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.  
 
Betingelser mens en klage behandles 
Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet 
bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende 
meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og 
anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan 
udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og 
Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis 
nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse 
ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder 
standset. 
 
 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Clausen 

Tlf.: 91 33 47 77 

E-mail:chccl@mst.dk 

http://www.nmkn.dk/
http://nmkn.dk/klage/
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Kopi til: 

 Fredericia Kommune  

 Danish Oil Pipe A/S  

 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse  

 A/S Dansk Shell 

 Danmarks Naturfredningsforening  

 Friluftrådet  

 Dansk Ornitologisk Forening  
 
Bilag: 

Bilag A: Miljøstyrelsens VVM-screeningsskema  
Bilag B: Bygherres ansøgning 
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BILAG A: Miljøstyrelsens VVM-
screeningsskema 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 

Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om hvorvidt projekt er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM pligt) 

Projektnavn: Etablering af ny pipeline mellem tankanlæg J70 og pumpestation, journal nr. 2019-3062 

Vejledning: Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 

1225 af 25/10/2018). 

Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Miljøstyrelsens eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. 

Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen, jf. miljøvurderingslovens bilag 6. 

Farvekodeforklaring: Farverne ” rød, gul, grøn” angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at 

kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). ”Rød” angiver en stor sandsynlighed for krav 

om miljøvurdering (VVM-pligt) og ”grøn” en minimal sandsynlighed for krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet 

ikke besværes med et ja eller nej, da der skal foretages et skøn af myndigheden.  



 

2 
 

Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 
 

 
Myndighedsvurdering 

 

Projektbeskrivelse Se ansøgning efter VVM-reglerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Ansøgningen omfatter etablering af en ny 
10 "pipeline på ca. 1550 meter i Fredericia 
mellem FDOs tankanlæg J70, gennem 
Danish Oil Pipe råolieterminal og til NEPS' 
pumpestation. Pipelinen vil primært blive 
etableret over jorden og lagt i betonrør 
under 3 vejarealer.  
I driftsfasen skal pipelinen føre gasolie 
til/fra tankanlægget til pumpestationen. 
 
På tankanlægget J70 oplages i dag gasolie 
som pumpes i rør via A/S Dansk Shell 
raffinaderiet til NEPS pumpestation. Den 
nye pipeline vil forløbe udenom 
raffinaderiet og dermed overtage den 
eksisterende pipelines funktion.  
 
Der er søgt om en § 19 tilladelse i henhold 
til miljøbeskyttelsesloven. Etablering af den 
nye pipeline er omfattet af 
olietankbekendtgørelsen, og det er 
vurderet, at pipelinen er en forlængelse af 
FDOs nuværende pipelinesystem. 
    

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherre 
Danske Olieberedskabslagre (FDO), Bredgade 30, 1260 København K 

 

   

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på 

bygherres kontaktperson 
Ib Laursen, Tingskovvej 3, 7000 Fredericia 
Tlf.: 75942750, e-mail:  il@fdo.dk  

 

   
 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav - Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia, matr. nr. 11 I, Egeskov, 
Fredericia jorder 

- Ryttergrøftvejen 32, 7000 Fredericia, matrikel nr. 10i, Vejlby, 

 Matrikel nr. 11l, Egeskov, Fredericia Jorder 
ejes af bygherre FDO og tankområde J70 er 
placeret på arealet.  

mailto:il@fdo.dk
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 
 

 
Myndighedsvurdering 

 

Fredericia Jorder  
- Ryttergrøftvejen 32, 7000 Fredericia, matrikel nr. 11k, Egeskov, 

Fredericia Jorder 
- Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, matr. nr. 10l, Vejlby, 

Fredericia Jorder, matr. nr. 294a, Fredericia Kobbeljorder,                            
matr. nr. 294b, Fredericia Kobbeljorder 

- Vejen, 7000 Fredericia, matrikel nr. 7000bi, Fredericia 
Kobbeljorder 

- matrikel 296, Fredericia Kobbeljorder", ejes af 
Forsvarsministeriet 

Del af matrikel nr. 10i, Vejlby, Fredericia 
Jorder og del af matrikel nr. 11k, Egeskov 
Fredericia Jorder er opkøbt af bygherre 
FDO grundet pipeline-projektet.  
 
Ejere af øvrige matrikler, se pkt. 1. i skema 

Projektet berører følgende kommune eller 
kommuner 

(omfatter såvel den eller de kommuner, som 

projektet er placeret i, som den eller de 
kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af 

projektet) 

 Fredericia Kommune 

 

  

 

Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok 
skal angives) 

  Oversigtskort i mål 1:50.000 er vedlagt som separat bilag   Oversigtskort i mål 1:50.000  

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af anlægget og projektet 

(vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

(målestok skal angives) 

 Detailkort i mål 1:10.000 over anlægget og projektet er vedlagt som 
separat bilag. 
 
 Delplaner i mål 1:1.000 kan findes i den vedlagte konceptbeskrivelse. 

 

  
  
Der er tale om et strækningsanlæg. 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej       

Er projektet opført på bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og 

konkrete projekter (VVM). 

 x Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt.   

Er projektet opført på bilag 2 til lov om 

miljøvurdering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM). 

x  Angiv punktet på bilag 2: pkt. 6c: "Anlæg til oplagring af olie 
samt petrokemiske og kemiske produkter". 
 

 Projektet er i sig selv omfattet af bilag 2: 
pkt. 10 i): "Anlæg af olie- og gasledninger 
og rørledninger til transport af CO2-
strømme med henblik på geologisk lagring 
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Basisoplysninger Anmeldte oplysninger 
 
 

 
Myndighedsvurdering 

 

(projekter, der ikke er omfattet af bilag 1)". 
 

 

Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, 
som projektet omfatter angives navn og 

adresse på de eller den pågældende ejer, 
matr. nr. og ejerlav 

Se 
ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 

 

Se ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 
 

 Der er 3 arealer som bygherre ikke ejer, som kan blive påvirket af projektet: 

1.  Danish Oil Pipe A/S - råolieterminalen (DOP) 

Kraftværksvej 53 

7000 Fredericia 

Ejer følgende matrikler:  - Matr. nr. 10l, Vejlby, Fredericia Jorder 

                                             - Matr. nr. 294a, Fredericia Kobbeljorder 

                                             - Matr. nr. 294b, Fredericia Kobbeljorder 

2. Vejen, "matrikel 7000bi, Fredericia Kobbeljorder", ejes af Fredericia Kommune. 

3. Ejendommen "matrikel 296, Fredericia Kobbeljorder", ejes af Forsvarsministeriet. 
 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering     Pipelinen etableres inden for eksisterende erhvervsområde med miljøklasse 4-7. Pipelinen 
vil primært være placeret bag hegn på virksomhedernes afspærrede områder og vil ikke 
indebære ændret arealanvendelse der, idet den nye pipeline vurderes at indgå i den 
eksisterende arealanvendelse. Både FDOs tankanlæg J70, DOPs råolieterminal og NEPS' 
pumpestation har oplag og transport af olieprodukter i rør.  
 
Uden for virksomhedsområderne vil en del af rørledningen føres ind på nyt opkøbt areal. 
Strækningen er ca. 20 m med en bredde på 2x 5 m omkring rørledningen.  
 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2    Projektet indebærer ikke ny bebyggelse.  
Der er tale om en rørledning der understøttes overjordisk af mindre betonfundamenter der 
ikke optager areal af betydning.  
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

 

Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 
   Projektet indebærer ikke ny befæstet areal. 

3. Projektets areal og volumenmæssige 

udformning 
OBS: Der skal være konkrete oplysninger om 
arealerne efter § 19 – ellers kan påvirkningen ikke 
vurderes, jf. § 21 og kriterierne i bilag 6. 

 

Se 
ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 

 

Se ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 
 

 Pipelinen føres primært på virksomheders arealer, fra det sydvestligste hjørne af FDO's 
tankområde mod vest og derfra videre mod syd gennem Danish Oil Pipes råolieterminal, 
inden den fortsætter det sidste stykke mod vest under kommunal vej til NEPS' 
pumpestation.  
Udenfor virksomhederne vil 10" pipelinen følge hegnet og være synlig over jord, dog 
vurderes den volumenmæssige udformning ikke at have en væsentlig betydning. Ved 3 
vejkrydsninger ligges pipelinen i betonkanaler, som vurderes ikke at optage areal af 
betydning.   
 
Der vil ikke være behov for grundvandssænkning, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen. 

 
 

 
 

 

Er der behov for grundvandssænkning i 
forbindelse med projektet og i givet fald hvor 

meget i m 

   

Projektets samlede grundareal angivet i ha 
eller m2 

    

Projektets bebyggede areal i m2    Projektet indebærer ikke ny bebyggelse. 

Projektets nye befæstede areal i m2    Projektet indebærer ikke ny befæstet areal. 

Projektets samlede bygningsmasse i m3     

Projektets maksimale bygningshøjde i m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle 

nedrivningsarbejder i forbindelse med 
projektet 

    

4. Projektets behov for råstoffer i 

anlægsperioden 

    I anlægsperiode forventes anvendt: ca. 70 tons stål til rør og rørbæringer, ca. 50 tons beton 
til betonkanaler ved vejkrydsninger og betonfundamenter til rørbæringer.  
 
 
 
I anlægsperioden: Der er behov for ca. 80 m3 vand til trykprøvning af røret før ibrugtagning. 

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og 
mængde: 

Stål: 70 tons 

Beton: 50 tons 

 

Vandmængde i anlægsperioden Brandvand: 80 
m3 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

Affaldstype og mængder i anlægsperioden   Brandvand tages fra Shells brandvandsbassin Cat I og tilbageføres hertil.   
Affaldsmængden vurderes minimal, og består primært af emballageaffald 
Projektet vil ikke generere spildevand.  
 
 
 
Regnvand nedsiver. 
Forventet anlægsperiode er fra juni 2020 til udgangen af 2021 under forudsætning af, at de 
nødvendige godkendelser/tilladelser foreligger. 

Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden    

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

søer, hav i anlægsperioden 

   

Håndtering af regnvand i anlægsperioden 

Anlægsperioden angivet som mm/åå – 

mm/åå 

   

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow 
ind og ud samt angivelse af placering og 

opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet 
i driftsfasen: 

Se 
ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 

 

Se ansøgning efter 
VVM-reglerne. 

 

 I driftsfasen: Pipelinen tilføres gasolie fra FDOs tanklager J70. Gasolien pumpes videre i 

pipelinesystemet fra NEPS pumpestation. I pipelinen oplagres gasolie, dvs. letflydende 

olietyper med flammepunkt mellem 56-100 C som f.eks. fyringsolie og dieselolie. 

Pipelinen rummer ca. 80 m³ gasolie, som står i ledningen, når den ikke er i drift. Der 
pumpes gasolie i pipelinen i ca. 1500-2000 timer om året. 
   

Råstoffer – type og mængde i driftsfasen    Rørledningen skal bruges til transport af gasolie, der vil ikke være brug for råstoffer, 
mellemprodukter, færdigvarer eller vandmængde i driftsfasen.  

Mellemprodukter – type og mængde i 

driftsfasen 

    

Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen      

Vandmængde i driftsfasen      

6. Affaldstype, spildevand og overfladevand 
og årlige mængder, som følge af projektet i 

driftsfasen: 

    Projektet vil ikke generere affald, spildevand eller overfladevand i driftsfasen.  

 

 

 

 

Farligt affald:    

Andet affald:    

Spildevand til renseanlæg:    

Spildevand med direkte udledning til vandløb, 

sø, hav: 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

Håndtering af regnvand:    

7. Forudsætter projektet etablering af 
selvstændig vandforsyning?  

 x    Nej  

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet 

af standardvilkår? 

 x   Projektet er ikke omfattet af standardvilkår. 

9. Vil projektet kunne overholde alle de 
angivne standardvilkår? 

  IR   

10. Er projektet eller dele af projektet 

omfattet af BREF-dokumenter? 

 x   Projektet er ikke omfattet af BREF- dokumenter. 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BREF-dokumenter? 

  IR   

12. Er projektet eller dele af projektet 
omfattet af BAT-konklusioner? 

 x   Projektet er ikke omfattet af BAT-konklusioner. 

13. Vil projektet kunne overholde de angivne 

BAT-konklusioner? 

  IR    

14. Er projektet omfattet af en eller flere af 

Miljøstyrelsens vejledninger eller 
bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt 

fastsatte støjgrænser? 

x  Se ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 
 

 Miljøstyrelsens vejledning nr. 5, 1984 om Eksterne støj fra virksomheder.  

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

eventuelt lokalt fastsatte vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

x    I anlægsperioden vil etableringen af pipelinen ikke indebære tunge anlægsarbejder, hvorfor 
de vejledende grænseværdier vurderes at kunne overholdes. 

16. Vil det samlede anlæg, når projektet er 

udført, kunne overholde de vejledende 
grænseværdier for støj og vibrationer? 

x    I driftsfasen: Evt. støj fra selve rørledning som følge af flowet vurderes ikke at medføre 
mærkbar støj. Der etableres ikke nye støjkilder og der vil ikke være et øget støjbidrag som 
følge af den nye rørledning.  

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og bekendtgørelser om 

luftforurening? 

x  Se ansøgning 
efter VVM-
reglerne. 
 

 Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001: Luftvejledningen, Begrænsning af luftforurening 
fra virksomheder.  

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de 

vejledende grænseværdier for luftforurening? 

x    Etableringen af pipelinen vil ikke indebære tunge anlægsarbejder eller andre aktiviteter, der 
kan medføre luftforurening, hvorfor de vejledende grænseværdier vurderes at kunne 
overholdes. 

19. Vil det samlede projekt, når X    I driftsfasen: Projektet medfører ikke luftforurening. Gasolien pumpes i et lukket system – i 
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Anmelders oplysninger 

 

 
Myndighedsvurdering 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst   

anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for 

luftforurening? 
Såfremt der allerede foreligger oplysninger 

om de indvirkninger, projektet kan forventes 

at få på miljøet som følge af den forventede 
luftforurening, medsendes disse oplysninger. 

rørledningen. 

20. Vil projektet give anledning til støvgener 

eller øgede støvgener 

 x   Projektet vil ikke give anledning til støvgener, hverken i anlægs- eller driftsfasen. 

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?      

21. Vil projektet give anledning til lugtgener 

eller øgede lugtgener 

 x   Der genereres ikke lugt i forbindelse med projektet. 

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?        

22. Vil projektet som følge af projektet have 

behov for belysning som i aften og nattetimer 

vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne 

 x   Der vil ikke etableres lys i forbindelse med projektet, hverken i anlægsfasen eller i 
driftsfasen. Den belysning der anvendes i forbindelse med de eksisterende aktiviteter vil 
ikke ændres og vurderes ikke at have indflydelse på miljøet. 

I anlægsperioden?      

I driftsfasen?       

23. Er projektet omfattet af 

risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

x     Rørledningsprojektet er ikke i sig selv omfattet af risikobekendtgørelsen, men tankanlægget 
J70 og DOPs råolieterminal, hvor rørledningen placeres, er begge omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Det er af risikomyndighederne vurderet, at projektet ikke medfører 
en ændring af virksomhedernes risikobilleder. 
 

 

Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

24. Kan projektet rummes inden for 

lokalplanens generelle formål? 

x    Der er ingen gældende lokalplaner indenfor projektområdet. Pipelinen etableres indenfor 
kommuneplanramme N.E.3A, som udlægger området til erhverv indenfor miljøklasse 4-7.  
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

Projektet vurderes at kunne rummes indenfor kommuneplanens rammer for området.  
 
   

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra gældende bygge- 

og beskyttelseslinjer? 

 x   Projektet gennemføres langt fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer. 

26. Indebærer projektet behov for 
at begrænse anvendelsen af 

naboarealer? 

 x    Projektet indebærer ikke behov for at begrænse anvendelse af naboarealer. 
 

27. Vil projektet kunne udgøre en 
hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder? 

 x    Projektområdet er ikke beliggende indenfor udpegede grave- eller interesseområder jf. 
Region Syddanmarks Råstofplan 2016. 

28. Er projektet tænkt placeret 
indenfor kystnærhedszonen? 

 x   Projektet gennemføres langt fra kystnærhedszonen. 

29. Forudsætter projektet rydning af 

skov? (skov er et bevokset areal 
med træer, som danner eller 

indenfor et rimeligt tidsrum ville 
danne sluttet skov af højstammede 

træer, og arealet er større end ½ 
ha og mere end 20 m bredt.) 

 x   Projektet indebærer ikke rydning af skov. 
 

30. Vil projektet være i strid med 

eller til hinder for realiseringen af en 
rejst fredningssag? 

 x   Projektet vurderes ikke at være i strid med eller til hinder for en rejst fredningssag. 
Projektområdet gennemføres primært på eksisterende erhvervsområder. 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens 

§ 3. 

  Ca. 20 m 

Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 Den nordligste del af tracéet forløber forbi et § 3 beskyttet vandhul (Soldammen) Den 
mindste afstand mellem pipeline og Soldammen er ca. 20 m. 
 
Lige øst for NEPS pumpestation ligger to § 3-beskyttede vandhuller. Ledningstracéet vil 
passerer umiddelbart nord for det nordligste vandhul.  
 
Da ledningen føres over jorden under anlægsarbejdet, forventes vandhullerne ikke at 
blive påvirket. I driftsfasen vil rørledningens tilstedeværelse ikke have nogen indvirkning 
på vandhullerne.  
Rørledningens tæthed er sikret ved opbygning uden flangesamlinger, med ekstra 
godstykkelse 9 mm (Sch 40) samt ved vedligeholdelsesprogrammer og overvågning. 
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

Projektet vurderes ikke at give anledning til fysiske påvirkninger eller emissioner, der har 
indflydelse på vandhullerne.  
Fredericia Kommune har i høringssvaret ikke haft supplerende oplysninger om § 3 
beskyttede naturområder i området, hvor pipelinen placeres. 
Miljøstyrelsen er ikke bekendt med § 3 beskyttede naturområder, der forventes at kunne 

blive påvirket af projektet.  

32. Er der forekomst af beskyttede 

arter og i givet fald hvilke? 

x  Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 Fredericia Kommune har oplyst, at en række dyr og planter, der er omfattet af 
habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk 
opholdssted på arealer omkring virksomheden (FDO). 
Der er følgende bilag IV arter i området: Vandflagermus, sydflagermus, odder, markfirben 
og stor vandsalamander. 
 
Flagermus har egnede yngle- eller rastelokaliteter ved skove, særligt ældre træer, og de 
fouragerer ofte ved læhegn, småskove, haver og bygninger, græsarealer, vandflader og 
vandløb. Flagermusene forventes ikke at opholde sig i umiddelbar nærhed af 
virksomheden. 
 
Odder findes i Spangs Å med sidevandløb. Det nærmeste vandløb ligger i en afstand af 
1000 m fra virksomheden. 
 
Markfirben foretrækker solvendte sandede skråninger med lav vegetation. Træffes på 
heder, klitter, overdrev og råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger. De ansøgte aktiviteter 
hos virksomheden vurderes ikke at have indflydelse på opholdssteder, der måtte være i 
nærheden af virksomheden.  
 
Stor vandsalamander holder til ved solbeskinnede, rene vandhuller med god plantevækst, 
helst i eller i nærheden af skov. Arten findes sjældent i vandhuller med fisk, som æder æg 
og unger. I vinterhalvåret overvintrer de frostfrie steder som f.eks. brønde, kældre mv. De 
ansøgte aktiviteter hos virksomheden yder dog ikke indflydelse på eventuelle vandhuller 
nær virksomheden. 
 
På baggrund af ovenstående vurderes de ansøgte aktiviteter hos FDO ikke at yde skadelig 
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

virkning på bestanden af bilag IV arter eller at beskadige eller ødelægge yngle eller 
rastepladser for de nævnte arter.  

33. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste fredede område. 

  Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

Ca. 1700 m til Rands 
Fjord  

 Nærmeste fredede område er Hyby Fælled beliggende ca. 1,6 km øst for projektområdet, 

Fredericia Vold mod syd og Rands Fjord ca. 1700 m mod nordvest –vest.  Ingen af de 

fredede områder vurderes at kunne påvirkes af projektet. 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje 

til nærmeste internationale 

naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og 
Ramsarområder). 

  Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

Ca. 5800 m til Natura 

2000 område "Røjle Klint 
og Kasmose Skov" 

 Nærmeste Natura 2000 område 111 er Røjle Klint og Kasmose skov, beliggende på Fyn i 
en afstand af ca. 5800 km fra tanklageret FDO J70. Lillebælt, som er nærmeste 
Ramsarområde, fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde ligger omkring 12 km fra 
projektområdet.   
Når afstanden tages i betragtning, vurderes de ansøgte aktiviteter hos virksomheden ikke 
at kunne have en negativ indflydelse på de arter og naturområder, der udgør 
udpegningsgrundlaget for ovennævnte beskyttet Natura 2000 område eller øvrige Natura 
2000 områder.  
Det vurderes, at der er etableret barrierer der sikrer at pipelinen er tæt, og at 
aktiviteterne ikke vil give anledning til fysisk påvirkning eller emissioner, der potentielt 
kan påvirke nærmeste Natura 2000-områder.  
 

35. Vil projektet medføre 

påvirkninger af overfladevand eller 
grundvand, f.eks. i form af 

udledninger til eller fysiske 

ændringer af vandområder eller 
grundvandsforekomster? 

 

x  

 

 

 Projektet indebærer ikke udledning eller nedsivning af forurenende stoffer, og der 
vurderes derfor ikke at være risiko for påvirkninger af overfladevand og grundvand. 

36. Er projektet placeret i et område 

med særlige drikkevandinteresser? 
 x  

 

 Projektet er ikke placeret i områder med drikkevandsinteresser eller områder med 
særlige drikkevandsinteresser jf. SagsGIS. 

37. Er projektet placeret i et område 
med registreret jordforurening? 

x  Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 Hele området hvor projektet gennemføres er områdeklassificeret som lettere forurenet. 
Arealer på tankanlægget J70 og råolieterminalen er V1-kortlagt. Projektet grænser op til 
V2-kortlagt områder. Projektet vurderes ikke at give anledning til forøget jordforurening. 

38. Er projektet placeret i et 

område, der i kommuneplanen er 
 x   Projektet er ikke placeret i et område som er udpeget som risikoområde for potentiel 

oversvømmelse jf. kommuneplanen. 

x X 
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

udpeget som område med risiko for 

oversvømmelse. (Kumulative 
forhold)? 

39. Er projektet placeret i et 
område, der, jf. 

oversvømmelsesloven, er udpeget 

som risikoområde for 
oversvømmelse? 

 x  

 

 Projektet er ikke placeret i et område som er udpeget som risikoområde for potentiel 
oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven. 

40. Er der andre lignende anlæg 

eller aktiviteter i området, der 
sammen med det ansøgte må 

forventes at kunne medføre en øget 
samlet påvirkning af miljøet 

(Kumulative forhold)? 

 x   Etablering af ny rørledning med gasolie vurderes at være en enkeltstående aktivitet i 
området pt. Miljøpåvirkningen i forbindelse med etableringen vurderes at være minimal.  
Når rørledningen er i drift vil pumpning i rør være en aktivitet der indgår i de eksisterende 
aktiviteter på FDOs tanklager og NEPS' pumpestation. Sammen med de eksisterende 
aktiviteter vurderes bidraget fra projektet og emissionerne at være ubetydelige.   

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne berøre 

nabolande? 

 x   Projektet forventes ikke at have miljøpåvirkninger der har geografisk udstrækning til 
nabolande. 

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har foretaget 

af projektet inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte 

foranstaltninger med henblik på at 

undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige 

skadelige virkninger for miljøet? 

  Se ansøgning efter VVM-
reglerne. 

 For at sikre at rørledningen er tæt og forebygge evt. jordforurening som følge af spild, 
vil de påtænkte foranstaltninger for at begrænse skadelig påvirkning være følgende: 

1) Olieledningen føres i hele i sin længde over jorden og udføres med ekstra 
godstykkelse på 9 mm (Sch 40). 

2) Ved vejkrydsninger føres ledningen i betonkanaler med låg, der kan løftes af, og der 
kan udføres visuelt tilsyn og inspektioner. 

3)Alt udstyr, flangesamlinger, bundtømmeventiler og udluftninger er kun placeret i 
begge ender af pipelinen ved manifolde på befæstet areal. Ved tilslutningspunktet på 
FDO's anlæg etableres spildbakke under alt flangesamlet udstyr (ventiler o. lign.). 

4) Rørledningens tilstand vil blive overvåget ved regelmæssige linjevandringer, visuelle 
inspektioner, inspektioner i henhold til API 2611 samt tykkelsesmålinger med ultralyd 
(manuelt ultralyd UTT og long rang ultralyd LRUT ved vejunderføringer). Der etableres 
endvidere mulighed for pigging af pipelinen med rense- og scannegrise. 

5) Uden for driftsperioderne henstår ledningen med olie. Trykket i røret svinger alt efter 
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Anmelders oplysninger  
Myndighedsvurdering 

Projektets placering Ja Nej Tekst  

temperaturen i røret og olien. Røret forsynes med sikkerhedsventiler, så det indvendige 
overtryk aldrig kan overstige designtrykket på 19,3 bar. 

 

Myndighedsscreening 

  Ikke 
relevant 

Ja Nej Bør 
under-

søges 

 

Kan projektets kapacitet og længde 
for strækningsanlæg give anledning 

til væsentlige miljøpåvirkninger 

     x   Rørledningen etableres primært overjordisk på erhvervsarealer, der er indhegnede, hvorfor 
risikoen for mekanisk påvirkning vurderes at være minimal. Projektet vurderes ikke at medføre 
væsentlige miljøpåvirkninger. 

Kræver bortskaffelse af affald og 
spildevand ændringer af bestående 

ordninger i:  
anlægsfasen 

driftsfasen 

     x   Projektet indebærer ikke store mængder affald der vil kræve ændringer af bestående ordninger. 

Projektet indebærer ikke bortskaffelse af spildevand. 

Indebærer projektet brugen af 
naturressourcer eller særlige 

jordarealer 

  x  Projektet indebærer ikke brug af naturressourcer eller særlige jordarealer. 

Indebærer projektet risiko for større 
ulykker og/eller katastrofer, 

herunder sådanne som forårsages af 
klimaændringer 

  x  Der er udarbejdet en risikovurdering af projektet. Konklusionen er, at projektet ikke medfører 
risiko for større ulykker og/eller katastrofer. Risikomyndighederne på tankanlægget J70 og 
råolieterminalen er enige i denne vurdering.  

Indebærer projektet risiko for 

menneskers sundhed 

  x  Projektet vurderes ikke at medføre risiko for menneskers sundhed, idet projektet ikke indebærer 
betydede emissioner.  

Indebærer projektet en væsentlig 

udledning af drivhusgasser  

  x  Der vil ikke være udledning af drivhusgasser forbundet med projektet. 

Tænkes projektet placeret i 

Vadehavsområdet 

     x   Projektet ligger langt fra Vadehavsområdet. 

Vil projektet være i strid med eller til 
hinder for etableringen af reservater 

eller naturparker 

     x   Projektet gennemføres på eksisterende erhvervsområder og vurderes ikke at til hinder for 
etablering af planlagte reservater og naturparker. 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Indebærer projektet en mulig 

påvirkning af sårbare vådområder 

     x   Projektet vurderes ikke at kunne påvirke sårbare vådområder, da der ikke vurderes at være 
betydende emissioner fra projektet. 
 

Kan projektet påvirke registrerede, 
beskyttede naturområder 

     x   Projektet vurderes ikke at kunne påvirke registrerede beskyttede naturområder nationalt eller 
internationalt (Natura 2000 områder), da det vurderes, at der er etableret barrierer, der sikrer at 
rørledningen er tæt, og da aktiviteterne ikke vil give anledning til emissioner af betydning. 

1.     Nationalt:          

2.     Internationalt (Natura 2000):          

Forventes området at rumme 
beskyttede arter efter 

habitatdirektivets bilag IV 

     x   Pipelineprojektet vil blive gennemført i et erhvervsområde, hvor der ikke forventes at være 
beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV (pkt. 32). 
 
Det vurderes, at pipelineprojektet sammen med de øvrige aktiviteter i erhvervsområdet ikke i 
væsentlig grad vil kunne påvirke eventuelle bilag IV- arter i området. 
 

Forventes området at rumme 

danske rødlistearter 

     x  Miljøstyrelsen er ikke bekendt med rødlistede arter i området. Fredericia Kommune har ikke haft 
supplerende oplysninger om potentielle rødlistede arter i området. 
 

Kan projektet påvirke områder, hvor 

fastsatte miljøkvalitetsnormer 
allerede er overskredet 

        Projektet vurderes ikke at påvirke jord, grundvand eller overfladevand eller kvaliteten deraf. 
 

      Overfladevand:          x    

      Grundvand:       x    

      Naturområder:      x   Projektet vurderes ikke at indebære risiko for påvirkninger af naturområder, hverken nationalt 
eller internationalt pga. den begrænsede emission og de forebyggende foranstaltninger, der sikrer 
at pipelinen er tæt. 

      Boligområder (støj/lys og Luft):      x   Miljøstyrelsen vurderer, at hverken lys, luft/lugt eller projektets minimale støjbidrag fra anlæg af 
pipeline eller olietransport i røret, vil påvirke boligområder. De mindre bidrag kan rummes inden 
for eksisterende miljøgodkendelser i erhvervsområdet.   
 

Er området, hvor projektet tænkes 
placeret, sårbar overfor den 

     x   Projektet placeres i område med lignende erhverv. Området er ikke sårbart over for den 
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

forventede miljøpåvirkning forventede miljøpåvirkning.  

Tænkes projektet etableret i et tæt 

befolket område: 

     x   Projektet placeres i et erhvervsområde og inden for planlægnings- og sikkerhedszoner omkring 
risikovirksomhederne FDOs tanklager J70, Danish Oil Pipe råolieterminalen og Shell raffinaderiet.   

Kan projektet påvirke historiske, 

kulturelle, arkæologiske, æstetiske 
eller geologiske landskabstræk. 

 

     x   Pipelinen etableres i erhvervsområde. Der efterlades ikke væsentlige synlige markeringer i 
landskabet, hvorfor projektet ikke vurderes at kunne påvirke landskabstræk. 

Miljøpåvirkningernes omfang 
(geografisk område og omfanget af 

personer, der berøres) 

        Projektet forventes ikke at have miljøpåvirkninger der har geografisk udstrækning. Projektet 
gennemføres på erhvervsområder med eksisterende aktivitet, og på områder der grænser op til 
erhvervsområder.  
 

Miljøpåvirkningens 

grænseoverskridende karakter 

       Projektet forventes ikke at have miljøpåvirkninger der har geografisk udstrækning. 

Miljøpåvirkningsgrad og -

kompleksitet 

        Projektet har en lille miljøpåvirkningsgrad og lille kompleksitet. 

 
 

Miljøpåvirkningens sandsynlighed         Miljøpåvirkningen fra projektet er minimal og sandsynligheden lille. 

Miljøpåvirkningens:          

Varighed 
Hyppighed 

Reversibilitet 

        

         Anlægsarbejdet kan medføre en minimal midlertidig miljøpåvirkning. Miljøpåvirkningen vil være 
reversibel, da pipelinen i princippet kan fjernes igen. 

           

Myndighedens konklusion 

 Ja Nej  
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Myndighedsscreening 

  Ikke 

relevant 

Ja Nej Bør 

under-
søges 

 

Giver resultatet af screeningen 

anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke 

miljøet væsentligt, således at det er 
VVM-pligtigt:  

 x Resultatet af VVM-screeningen viser, at  

- at projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset   

- at der ikke er betydende emissioner 

- at projektet ikke kan påvirke Natura 2000-områder eller § 3-områder 

- at projektet ikke påvirker bilag IV-arter 

- at rørledningens tæthed sikres gennem forebyggende foranstaltninger: svejste samlinger, øget rørgodstykkelse, 
sikkerhedsventiler, inspektioner, vedligehold og overvågning.   
 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af den udførte screening, at det anmeldte projekt ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. 

Dato:_2. april 2020_____ Sagsbehandler:________Charlotte Clausen___________________________  
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BILAG B: Bygherres ansøgning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
























