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1.  INDLEDNING 
 
DONG Energy Power A/S herefter DONG Energy er i færd med at gennem-
føre en udskillelse af olieterminalerne i Ensted, Asnæs og Stigsnæs i selv-
stændige juridisk enheder og har i juni 2011 offentliggjort, at der er indgået 
aftale om salg af olieterminalerne til tredjemand. Derfor har DONG Energy - 
af praktiske og kommercielle grunde - anmodet Miljøstyrelsen om opdeling 
af de eksisterende miljøgodkendelser, således, at der udstedes separate 
revurderede miljøgodkendelser for olieterminalerne, herunder for Asnæs 
Olieterminal (også benævnt AOT). Dong har efter aftale med Miljøstyrelsen 
indsendt dokumenter til brug ved revurdering af godkendelser foranlediget 
at det forestående salg af olieterminaler. 
 
Som selvstændig virksomhed vil olieterminalen være omfattet af listepunkt 
C 103 i Godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1og vil derfor jf. godkendel-
sesbekendtgørelsens §3, stk. 1 have kommunerne som myndighed. DONG 
Energy har den 10. februar 2011 anmodet om at få overflyttet godkendel-
ses- og tilsynskompetencen efter Miljøbeskyttelseslovens § 82 stk. 2. Mil-
jøministeren har udfra de daværende foreliggende oplysninger samlet vur-
deret, at betingelserne for overførslerne er opfyldt. På den baggrund har 
Miljøministeren besluttet, meddelt ved brev af 7. april 2011, at godkendel-
ses- og tilsynskompetencerne for DONG Energy´s olieterminaler overføres 
til Miljøstyrelsen. I praksis betyder ministerens beslutning, at tilsyns- og 
godkendelses-kompetencerne for terminalerne forbliver hos Miljøstyrelsen.  
 
Asnæs Olieterminal indgår for nærværende som del af miljøgodkendelsen 
for Asnæsværket, hvor en del er revurderet af Miljøcenter Roskilde den 20. 
december 2007 ved påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendel-
se for Asnæs Olieterminal ved en revurdering af den del af Asnæsværkets 
nuværende miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteter på Asnæs Olieter-
minal. Ved revurderingen er der suppleret med nye vilkår, der sikrer en 
samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal, idet der i den eksi-
sterende miljøgodkendelse kun er få vilkår, der regulerer indretning og drift 
af olieterminalen. Udskillelsen af Asnæs Olieterminal i en selvstændig juri-
disk enhed indebærer ikke anlægs- eller driftsmæssige ændringer af aktivi-
teterne på olieterminalen. 
 
Det er endvidere sikret, at miljøbelastningen til omgivelserne ikke øges i 
forbindelse med opsplitningen af virksomheden. Det betyder, f.eks. at den 
samlede støjbelastning fra Asnæsværket og Asnæs Olieterminal ikke øges. 
 
Anlæg til oplagring af olieprodukter med en kapacitet på 200.000 tons og 
derover er optaget på VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Revurderingen er 
ikke VVM-pligtig, da der er tale om en lovlig etableret og miljøgodkendt virk-
somhed, som revurderes uden driftmæssige ændringer eller udvidelser. 
Såfremt der senere ønskes ændringer af aktiviteten på virksomheden skal 
dette vurderes i forhold til VVM-bekendtgørelsen. 
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Asnæs Olieterminal er beliggende i byzone i et erhvervsområde i den syd-
vestlige del af Kalundborg by og grænser op til Asnæsværket, Statoil Raffi-
naderiet og Lerchenborg Gods. 
 
Olieterminalen består af oliekaj, overjordisk tankanlæg samt lukket overjor-
disk rørsystem. Olien ankommer til virksomheden ad søvejen, hvor olien 
losses til olietankene via et rørsystem fra skibe ved oliekaj eller Asnæsvær-
kets kulpier. Desuden sker der på samme måde lastning af olie fra lager-
tankene til skibe. Olieterminalen modtager desuden produkter via olierør fra 
Statoil Raffinaderiet. I tankene opbevares klasse III produkter i form af hen-
holdsvis fuelolie og/eller vakuum gasolie.  
 
Tankanlægget består af 10 overjordiske tanke med en samlet opbevarings-
kapacitet på 503.800 m3. Tankene er placeret i tankgårde, der er omgivet af 
enten jordvolde eller betonvægge. Tankene er oprindeligt etableret i 1956 – 
1980 med henblik på at forsyne Asnæsværket med fuelolie. Efter at 
Asnæsværket er overgået til kul som brændsel, har seks af tankene med en 
samlet opbevaringskapacitet på 430.000 m3 været udlejet til eksterne kun-
der siden 2004. Olieterminalen er i drift hele døgnet og på alle årets dage.  
 
Regnvand fra dele af olielagret ledes til Asnæsværkets regnvandsledning. 
Regnvand på området ved oliekaj udledes direkte til fjorden, hvilket der stil-
les vilkår om skal ændres. 
 
Denne revurdering er primært sket på bagrund af Miljøstyrelsens Vejledning 
om miljøkrav til store olielagre (Vejl. nr. 2, 2011), BREF-dokumentet for sto-
re oplag1 og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. januar 2008 vedr. revurde-
ringen af Enstedværkets revurderede godkendelse fra 2007. 
 
 

                                                 
1 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Tech-
niques on Emissions from Storage July 2006
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget 
revurdering af den del af den nuværende miljøgodkendelse for Asnæsvær-
ket, som vedrører Asnæs Olieterminal: 
 
• Revurderede miljøgodkendelse af 20. december 2007 meddelt af Miljø-

center Roskilde 
 
Revurderingen omfatter alene forhold, som relaterer sig til indretning og drift 
af Asnæs Olieterminal. Vilkår, der relaterer sig til indretning og drift af 
Asnæsværket er fortsat gældende. 
 
Vilkår, der relaterer sig til Asnæs Olieterminal, er ændret ved påbud efter 
Miljøbeskyttelseslovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet en 
række nye vilkår ved påbud efter lovens § 41, som sikrer en samlet miljø-
mæssig regulering af Asnæs Olieterminal. En samlet oversigt over ændrede 
og nye vilkår findes i bilag D.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i Miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller 
med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår: 
 

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1    Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
            -         Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
            -         Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
            -         Indstilling af driften for en længere periode. 
            Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder.  
 
A2 Virksomheden skal inden den 1. januar 2012 fremsende en opdate-

ret BAT-tjekliste for ”store oplag” jf. BREF- dokumentet2. Opdaterin-
gen skal blandt andet indeholde en vurdering af om tanke, som på 

                                                 
2 Pt. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available 
Techniques on Emissions from Storage July 2006
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nuværende tidspunkt ikke har kulfiltre, skal have det – og en vurde-
ring af diffus udslip af kulbrinter, jf. vilkår B8. 

Indretning og drift 
B1 Godkendelse omfatter tilladelse til 

• At modtage og afskibe fuelolie og vakuum gasolie i transship-
ment samt være udskibsningshavn for produkter der, via de 
tanke Statoli lejer overpumpes fra Statoils raffinaderi. 

• At oplagre olieprodukter i tanke, benævnt 3, 4, 5, K7, K8, K9, 
V51, V53, V54 og 120 i miljøteknisk beskrivelse, bilag A  

• At der anløber 290 olieskibe pr. år. 
 
Tankenes indretning  

B2 Tanke, der indeholder olieprodukter, skal være tætte og forsynet 
med:  
• Gyldig inspektions- og prøvningsattest fra et uvildigt firma med 

ekspertise på området.   
• Alarmer, der sikrer mod overfyldning, udformet som to uafhæn-

gige alarmer, der giver tydeligt signal til bemandet område. For 
tankene K8 og K9 skal dette være installeret inden 1. juli 2012. 

• Niveaupejleudstyr. 
• Automatisk overvågningssystem, der registrerer væskestand, ni-

veauændringer og temperatur i tankene. Med hensyn til niveau-
ændringer skal dette være idriftsat inden 1. juli 2012. 

• Tankene K7, K8, K9, V51, V53 og V54 skal være forsynet med 
trykvakuumventiler og kulfilter. 

 
Rørsystemer skal være tætte og forsynet med:  
• Termiske sikkerhedsventiler 
• Kontraventiler til sikring mod tilbageløb fra tank til skib 

 
Tankgårde  

B3 Tankgården, hvor der ikke er risiko for at olien kan løbe til recipient, 
skal være tætte overfor olie og som minimum have en 0,5 meter høj 
mur eller jordvold. 

 
 Tankgårde, hvor der er risiko for at olien kan løbe til recipient, skal 

have en volumen der sikre, at dette ikke kan ske. 
 
 Større skader på tankgården skal udbedres straks, og tilsynsmyn-

digheden skal straks underrettes.  
 
B4 Tankgården i område 2 skal kunne indeholde volumen af den største 

ibrugværende tank i gården. 
 
B5 Tanke, rørføringer samt ventiler og studse på tanke, hvor der er tra-

fik i nærheden, skal sikres mod påkørsel, for eksempel med beton-
klodser, hegn, pæle eller lignende.   
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B6 Hvis ikke ibrugværende tanke og rørsystemer, ønskes taget i brug, 
skal der senest fire uger inden ibrugtagning indsendes skriftlig an-
meldelse herom til tilsynsmyndigheden vedlagt inspektions- og prøv-
ningsattest fra et uvildigt firma med ekspertise på området.  

 
Inspektion  

B7 Virksomheden skal senest seks måneder efter at denne afgørelse er 
meddelt fremsende en samlet plan for inspektion af virksomhedens 
lagertanke og tilhørende produktrør (den primære indeslutning). 
 
Planen skal basere sig på reglerne i EEMUA's seneste publikation 
om inspektion, vedligehold og reparation af overjordiske opretståen-
de cylindriske ståltanke (EEMUA 159:2003: User’s Guide to the In-
spection, Maintenance and repair of Aboveground Vertical Cylindri-
cal Steel Storage Tanks) og indeholde oplysninger om, hvornår og 
hvordan udvendige og indvendige undersøgelser af tankene plan-
lægges gennemført. Inspektionen skal altid omfatte en undersøgelse 
ved en ikke-destruktiv metode for korrosion i bund og sider. 
 
Tankinspektion skal ledes af en person, som er certificeret til dette 
arbejde, og inspektionen skal gennemføres ved akkrediterede in-
spektionsmetoder og personale, der er godkendt af den certificerede 
inspektør. Inspektionen skal dokumenteres i en tilstandsrapport, der 
som minimum indeholder: 
 
- oplysninger om tankdata og inspektionsform 
- alle observationer og målinger 
- samlet vurdering af tankens tilstand 
- anbefaling af reparationer på tankens tilstand 
- anbefaling af tidspunkt for næste inspektion 
 
Tilstandsrapporter skal på forlangende forevises til tilsynsmyndighe-
den. 
 
Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
tilstandsrapportens anbefalinger. 
 
Virksomheden skal fremsende dokumentation for reparation af ska-
der og tæringer til tilsynsmyndigheden, når reparationen er udført. 
 
Tilsynsmyndigheden kan ændre inspektionsintervallet, såfremt til-
standsrapporterne berettiger hertil. 
 
Inspektionsplanen skal løbende ajourføres. Tilsynsmyndigheden 
skal underrettes om ajourføringen senest tre måneder efter at ajour-
føringen er trådt i kraft. 
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Kontrol med lagerbeholdning   
B8 Lagerbeholdningen i tanke skal kontrolleres ved automatisk over-

vågning af væskestand i tankene jf. vilkår B2.  
 
   Rundering   
B9 Der skal foretages ugentlige runderinger og inspektioner for utæthe-

der og udsivninger fra tankanlæg, oliepumpestationer samt overjor-
diske og udendørs olierør.  
 

  Funktionstest   
 B10  Der skal udføres funktionstest og vedligeholdelse for alarmer, ni-

veaumålere, ventiler og øvrigt kontinuert måleudstyr samt olieudskil-
lere efter leverandørens anvisninger, dog mindst én gang årligt, så 
det sikres, at de til enhver tid fungerer efter hensigten. Dokumentati-
onen for gennemførte tests og vedligehold skal kunne forevises til 
tilsynsmyndigheden på forlangende. 

 
 Losning og lastning fra skib   
B11 Kajområder skal være indrettet med mindst 15 cm opkant og spy-

gats skal være lukkede under lastning og losning af produkter.   
 
B12 Der skal forefindes oliebekæmpelsesudstyr, herunder flydespærring, 

tilgængelige i pier- og kajområderne til hurtig indsættelse i tilfælde af 
uheld. Mindst en gang om året skal der foretages øvelse med ud-
lægning af flydespærre i overensstemmelse med beredskabsplanen. 
Der skal inden 1. juli 2012 fremsendes en redegørelse der beskriver 
hvor hurtigt flydespærringerne kan udlægges. 

 
B13 Losning og lastning fra skib skal foregå under konstant overvågning, 

og personer, der er ansvarlige for overvågningen skal være i kontakt 
med hinanden via radio eller telefon, således at indpump-
ning/udpumpning straks kan stoppes i tilfælde af lækage.  
 
Ved losning og lastning skal endvidere føres opsyn langs rørbroen 
på arealer, der ikke er befæstet, eller som ikke afvandes til olieud-
skiller. Strækningerne skal overvåges, når lastning/losning startes og 
mindst hver time, så længe der pumpes olie i den pågældende rør-
ledning og minimum frem til rørene er tømt for olie.  
 
Opsyn og overvågning kan delvis ske ved CCVT efter nærmere afta-
le med tilsynsmyndigheden. 

 
Der skal være udarbejdet en instruks, der fastlægger hvorledes 
overvågning og opsyn skal foregå samt ansvarsfordelingen i forbin-
delse med stop af indpumpning/udpumpning i tilfælde af lækage. 
Lækager skal stoppes så hurtigt som praktisk muligt. Lastning og 
losning skal i øvrigt udføres i henhold til vejledninger og sikkerheds 
check-liste i nyeste udgave af ISGOTT (International Safety Guide 
for Oil Tankers and Terminals). Instruksen skal senest være udar-
bejder 1. januar 2012. 
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B 14 Ved høj-høj alarm skal indpumpningen straks standses og niveauet i 

tanken skal bringes under niveau for høj alarm inden videre drift. 
 
B15 Der skal udarbejdes en redegørelse og vurdering af påvirkningen af 

miljøet ved rørbrud, hvor der er risiko for at olien løber til recipient. 
Redegørelsen skal endvidere omfatte en teknisk/økonomisk redegø-
relse for muligheder for reduktion af miljøpåvirkningen. Redegørel-
sen skal indsende inden den 1. april 2012. 

 
 Værksted og lagerbygning 
B16 Der skal være udsug og afkast fra svejseplads i værksted. Afkastet 

skal være ført 1 meter over tagryg.  

Luftforurening 
Lugt 

C1      Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virk-
somhedens skel, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væ-
sentlige.  

 
C2 Diffuse udslip af flygtige kulbrinter skal minimeres ved effektive ef-

tersyn og vedligehold af olielagerets udstyr som pumper, flanger, 
dræn og ventiler. Der skal forefindes planer for systematisk eftersyn 
og vedligehold og udbedring af lækager. Lækager skal stoppes så 
hurtigt som praktisk muligt.  

 
C3 Kulfiltre på olietanke skal serviceres, vedligeholdes eller udskiftes 

efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffekt er opret-
holdt løbende.  

 
 Dokumentation herfor skal forevises tilsynsmyndigheden på forlan-

gende. 

Regnvand/Spildevand 
D1 Overfladevand fra tankgårde kan nedsives, alternativt ledes til 

Asnæsværkets regnvandssystem. Der må ikke foregå direkte udled-
ning af regnvand fra tankgårde. 

 
D2  Der skal udarbejdes en redegørelse for de faktiske afledningsforhold 

for område 2. Hvis det viser sig, at der sker en direkte udledning skal 
redegørelsen indeholde forslag til, hvordan denne udledning kan 
stoppes hurtigst muligt. Redegørelsen skal indsende inden den 1. 
januar 2012. 

Støj 
Støjgrænser 

E1       Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag ekskl. støj fra skibe til støjbelastningen i ethvert punkt 
uden for skel i naboområderne overstiger nedenstående grænse-
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værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, 
korrigerede lydniveauer i dB(A).    

 
 
I Erhvervs- og industriområder 
II Erhvervs- og industriområder med forbud mod generende 

virksomhed 
V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse 

 

 Kl. 
Reference 
tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A
) 

II 
dB(A
) 

V 
dB(A
) 

Mandag-fredag 07-18 8 70 60 45 

Lørdag 07-14 7 70 60 45 

Lørdag 14-18 4 70 60 40 

Søn- & hellig-
dage 07-18 8 70 60 40 

Alle dage 18-22 1 70 60 40 

Alle dage 22-07 0,5 70 60 35 

Maksimalværdi 22-07 - - - 50 

 Støjgrænseværdierne gælder udendørs. Områderne fremgår af bilag C.  
 
Lavfrekvent støj og infralyd  
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag ekskl. støj fra skibe til lavfrekvent støj eller infralyd i nabo-
områderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i 
bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et må-
letidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet 

lydtrykniveau 
(10-160Hz), dB 

G-vægtet infralyd-
niveau dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum 
og lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og 
lign. Støjføl-
somme rum 

Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
Virksomheder 

Hele døgnet 35 90 

 
       Kontrol af støj  
   E2    Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at grænseværdierne for støj og infralyd, jf. vilkår E1, er 
overholdt. 
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Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  
 
Senest 1. januar 2012 skal Asnæs Olieterminal fremsende støjbe-
regning for normal støj, der dokumenterer, at støjkravene er over-
holdt som følge af støjdæmpning af luftkompressor eller udskiftning 
af disse til mere støjsvage kompressor. I beregningen skal indgå støj 
fra skibe. Desuden skal der foretages en vurdering af tonetillæg og 
impulsstøj. 
 
Viser redegørelsen, at det ikke er muligt at overholde grænseværdi-
erne for støj, skal redegørelsen tillige indeholde mulige tiltag for at 
nedbringe støjbidraget fra de kilder, der er årsag hertil, tekniske og 
konstruktionsmæssige hindringer eller fordyrende forhold samt de 
økonomiske konsekvenser ved implementeringen heraf. 

 
            Krav til målinger 

Virksomhedens støj og infralyd skal dokumenteres ved måling og 
beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 
6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af 
ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 
9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre 
der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljø-
måling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrel-
sens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømå-
ling – ekstern støj”. 
 
Støj- og infralydsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyn-
digheden finder det påkrævet. Hvis støj- og infralydsgrænserne er 
overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne 
hertil afholdes af virksomheden.  
 
Definition på overholdte støj- og infralydsgrænser  

 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller bereg-
nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
anvisninger. 
 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd anses for over-
holdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænsevær-
dien.   
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Affald 
Opbevaring af affald 

F1        En plads til opbevaring af farligt affald eksempelvis olie og kemika-
lieaffald skal indrettes, så der ikke kan ske udledning til omgivelser-
ne f.eks. skal væsker opbevares på tæt underlag, under tag og med 
opsamlings volumen svarende til den største beholder –  beholdere 
skal mærkes, så det fremgår, hvad beholderne/pladsen må indehol-
de.  

 
F2  Senest 3 måneder efter godkendelsen er meddelt skal virksomhe-

den fremsende oplysninger med kortbilag om placering og indretning 
af en plads til opbevaring af farligt affald. 

Indberetning/rapportering 
Driftsinstrukser, journaler og rapportering 

Driftsinstrukser   
H1    Driftskontrol skal være beskrevet i procedurer og instrukser mht. 

kontrolform, frekvens, kriterier for korrigerende handlinger, ansvars-
fordeling og rapportering/dokumentation. Følgende instrukser skal 
forefindes:  
• Håndtering af alarmer, pejleudstyr og ventiler jf. vilkår B2 
• Inspektion og vedligeholdelse af lagertanke med tilhørende rør-

systemer samt tankudstyr jf. vilkår B3 
• Rundering af anlæg jf. vilkår B11 og B15 
• Funktionstest og vedligeholdelse af alarmer, niveaumålere og 

øvrigt måleudstyr jf. vilkår B12 
• Losning og lastning af olie Jf. vilkår B13- B17  
• Begrænsning af diffuse kulbrinter fra tanke og anlæg i øvrigt jf. 

vilkår C2 
• Tilsyn og kontrol med kulfiltre jf. vilkår C3 
• Affaldshåndtering og -bortskaffelse jf. vilkår F1 – F2 
• Plan, uddannelse og udstyr til forureningsbekæmpelse jf. vilkår 

I1 – I2 
• Håndtering af evaluering af årsager, mulige konsekvenser og fo-

rebyggende tiltag for hændelser og tilløb til hændelser med spild 
af olieprodukt jf. vilkår I2 og I5  

 
Ovennævnte procedure og instrukser skal senest være udarbejder 1. april 
2012. 
 

Journaler   
H2 Der skal føres driftsjournal over: 

• Antal skibe (lastning og losning) jf. vilkår B1 
• Omsætning af produkter jf. vilkår B10 
• Runderinger og tilsyn med anlæg jf. vilkår B11 og B15 og vilkår 

H1  
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• Eftersyn og inspektion af tanke og rørføringer mm. med angivel-
se af dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplys-
ninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser jf. vilkår B7 
og I5  

• Beholdningskontroller: Måling af lagerbeholdninger samt vurde-
ring af, om der systematisk er mindre beholdning end forventet. 
Hvis dette er tilfældet, skal årsagen findes og afhjælpes jf. vilkår 
B2 og B10 (automatisk overvågning). 

• Hændelser med spild og tilløb til spild med beskrivelse af årsa-
ger, mulige konsekvenser og forebyggende tiltag jf. vilkår I3 og 
H1 

• Drift og vedligehold af måleudstyr jf. vilkår B12 
• Affaldsmængder og håndtering af disse, herunder mængder til 

hhv. genanvendelse, forbrænding, deponering og modtagestati-
on jf. vilkår F1 og H1 

 
Opbevaring af journaler   

H3   Journaler skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden. Journaler skal opbevares på virksomheden i 
mindst tre år. Dog skal optegnelser om inspektioner, arbejder eller 
lignende, der udføres mindre end en gang hvert tredje år, opbeva-
res, så de seneste to optegnelser er til stede. 

           Årsindberetning   
H4   En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsyns-

myndigheden med følgende oplysninger: 
- Antal skibsanløb og havneomsætning 
- Tons olie losset og lastet samt olie overpumpet via Statoil 
- Forbrug af vand og energi 
- Forbrug af stoffer og materialer mv.  
- Affaldsmængder, -typer og -bortskaffelse 
- Opgørelse over driftsforstyrrelser/uheld og forebyggen-

de/korrigerende handlinger 
 
            Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden den 15. 
maj det efterfølgende år. 

Driftsforstyrrelser og uheld 
I1 Der skal til enhver tid forefindes en plan, som beskriver indsatsen i 

tilfælde af udslip af olieprodukter til jord eller vand.  
 
I2 Personalet skal være bekendt med risici for uheld og indsatsen i 

konkrete tilfælde. Personalet skal være uddannet, så de er i stand til 
at agere i overensstemmelse med planen. 

 
I3 Ved udslip af olieprodukter til Kalundborg Fjord skal udledningen 

straks søges stoppet og forureningen begrænses. Ved skibsoperati-
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oner skal der være mindst to mand på vagt, som kan påbegynde en 
begrænsning af forureningen og tilkalde hjælp udefra. 

 
I4 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om spild på land og til 

havs. Det kommunale beredskab skal endvidere straks underrettes 
over alarmcentralen på telefon 112 ved spild til havs.  

 
 Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegø-

relse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konsekvenser), medmindre 
andet aftales med tilsynsmyndigheden. 

 
I5 Hvis der spildes olie i tankgårde eller andre steder, skal olien straks 

opsamles og tilsynsmyndigheden orienteres. Den forurenede jord 
bortgraves efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.   

 
Opbevaring af olie og kemikalier   
I6 Olier og kemikalier, udover produkterne i tankene, skal opbevares i 

tætte beholdere placeret i opsamlingskar eller lign., der som mini-
mum kan rumme indholdet af største beholder. Alternativt skal disse 
produkter opbevares i lokaler med opkant og uden gulvafløb.  

Ophør 
J1 Ved ophør af driften skal tankene tømmes og rengøres på samme 

måde som det sker i forbindelse med inspektion. En redegørelse for 
foranstaltninger for at imødegå forurening af jord og grundvand skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften op-
hører helt eller delvist.  

2.1 Øvrige forhold 
 
Bortskaffelse af affald 
Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.  
 
Olieaffald, farligt affald 
Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal indsam-
lings- eller afleveringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen ind-
sendes til tilsynsmyndigheden på forlangende.   
 
Slopolie mv.  
Slopolie og maskinslop fra skibene skal opsamles i særskilt tank eller tank-
bil og bortskaffes efter aftale med Kalundborg Kommune. Olien i slopvandet 
skal genbruges så vidt muligt. 
 
Ophør 
Nedrivningen  skal foregå efter de til enhver tid gældende lovgivning og 
regler 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
DONG Energy A/S har som led i udskillelsen af Asnæs Olieterminal i en 
selvstændig juridisk enhed anmodet Miljøstyrelsen om, at der udstedes en 
separat miljøgodkendelse for Asnæs Olieterminal, som sikrer en samlet 
miljømæssig regulering af olieterminalen. Udskillelsen af Asnæs Olietermi-
nal i en selvstændig juridisk enhed indebærer ikke anlægs- eller driftsmæs-
sige ændringer af aktiviteterne på olieterminalen.  
 
DONG Energy A/S har som grundlag herfor den 11. april 2011 indsendt 
miljøteknisk beskrivelse af Asnæs Olieterminal til Miljøstyrelsen. Den miljø-
tekniske beskrivelse med tilhørende bilag er vedlagt som bilag A. Til belys-
ning af forhold, relateret til VVM og risikoforhold er endvidere fremsendt 
notater fra Advokatfirmaet Kromann Reumert. Notaterne er vedlagt som 
bilag A1 – A2. 
 
Asnæs Olieterminal indgår for nærværende som del af miljøgodkendelsen 
for Asnæsværket, som er revurderet af Miljøcenter Roskilde, nu Miljøstyrel-
sen den 20. december 2007 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41.   

Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan ske en revurdering af den del af 
Asnæsværkets nuværende miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteter på 
Asnæs Olieterminal samt tilføjelse af nye vilkår for Asnæs Olieterminal, der 
sikrer en samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal.  

Revurderingens vilkår er vurderet primært på grundlag af Miljøstyrelsens 
vejledning om miljøkrav til store olielagre (Vejledning nr. 2, 2011) og BREF-
dokumentet for store oplag3. Det er ved fastsættelse af vilkårene sikret, at 
der ikke sker en yderligere miljøbelastning til omgivelserne, og at aktiviteten 
ikke ændres i forhold til den tidligere aktivitet. 
 
Det lovgivningsmæssige grundlag for revurderingen fremgår af denne afgø-
relses afsnit 4. 
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljø-
godkendelse med mindre:  
 
1. Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge 

og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige 
teknik, og  

2. Virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne 
forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed 
og kvalitet.  

 

                                                 
3 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Tech-
niques on Emissions from Storage July 2006
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Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående, under hensyntagen til vilkårene 
ved revurderingen af miljøgodkendelsen, er opfyldt. Dette er begrundet 
nærmere i afsnittene herunder.  

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Asnæs Olieterminal består af oliekaj, overjordiske tankanlæg samt lukket 
overjordisk rørsystem. Produkterne ankommer med skib eller via olierør fra 
Statoil Raffinaderiet, og virksomhedens tanke anvendes til oplagring af olie-
produkter, indtil de afhentes, også med skib. Der modtages og udskibes 
olieprodukter både ved anvendelse af egen oliekaj og Asnæsværkets kul-
pier, som har en større dybgang og dermed kan modtage større skibe. I 
tankene opbevares der fuelolie eller vakuum gasolie.   
 
Tankanlægget består af ti overjordiske tanke med en samlet opbevarings-
kapacitet på 503.800 m3. Tankene er placeret i tre adskilte tankområder jf. 
bilag 1 til miljøteknisk beskrivelse:   
 

• Delområde 2, der omfatter oliekaj, 4 overjordiske tanke samt havne-
kontor og administration 

• Delområde 3, der omfatter 3 overjordiske tanke samt pumpestation 
• Delområde 4, der omfatter 3 overjordiske tanke samt pumpestation  

 
Alle tankene har fast tag og de seks største tanke (V51, V 53, V54)(område 
4), (K7, K8 og K9)(område 3) er isoleret på siderne og forsynet med kulfiltre 
og trykvakuumventiler. Tank K7 og V 53 er desuden isoleret på taget og 
tagisolering af tank V51 er igangsat. Tank 4 i område 2 har egen tankgård. 
Der er tvivl om, hvorvidt der fra tankgården kan ske direkte udledning til 
Kalundborg Fjord. Tre af tankene i område 2 (tank 3, 5 og 120) benyttes p.t. 
ikke.  
 
Tankene vedligeholdes i henhold til EEMUA anbefalinger og er tilsluttet au-
tomatisk overvågningssystem, der sikrer løbende overvågning og kontrol af 
tanke og påfyldning af disse.  
 
Udover tanke og oliekaj lejer Asnæs Olieterminal en bygning på 
Asnæsværkets område, som anvendes til værksted og lagerhal. Bygningen 
skal bruges til diverse reparations- og vedligeholdelsesopgaver for egne 
medarbejdere og forventes også brugt af eksterne firmaer, der udfører ar-
bejdet for olieterminalen, herunder  trykprøvning af laste/losse slanger. 
Bygningen er den del af denne afgørelse. 
 
Udover ovennævnte tanke findes der på området, tilhørende Asnæs Olie-
terminal, yderligere 3 mindre tanke tank nr. V52 og V 55 i område 4 og tank 
121 i område 2, som fortsat er ejet og drevet af Asnæsværket og derfor ikke 
er omfattet af nærværende revurdering af miljøgodkendelsen. 
 
Hvis ikke ibrugværende tanke og rørsystemer, ønskes taget i brug, skal der 
senest fire uger inden ibrugtagning indsendes skriftlig anmeldelse herom til 
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tilsynsmyndigheden vedlagt inspektions- og prøvningsattest fra et uvildigt 
firma med ekspertise på området.  

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Kommuneplan og lokalplaner 
Asnæs Olieterminal er beliggende i den sydvestlige del af Kalundborg by 
med adgang til Kalundborg Havn. Adressen er Asnæsvej 16c og 16D, Ka-
lundborg. Olieterminalen er beliggende på matrikel nr. 1fc og 1fe, Lerchen-
borg Hgd., Årby. Kalundborg Kommune har i forbindelse med udskillelse af 
Asnæs Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed godkendt udstykning af 
arealer til tankanlæg på Asnæs-værket.  
 
Asnæs Olieterminal er beliggende i byzone i et område, der i Kalundborg 
Kommunes Kommuneplan 2009-2021, er benævnt K07.E01. Anvendelsen 
af dette rammeområde er i kommuneplanen udlagt som erhvervsområde, 
nærmere bestemt havneområde, tungere erhverv med bl.a. havneanlæg, 
energiproduktion (Asnæsværket), transport- og servicevirksomhed m.v.   
Virksomhedens beliggenhed i forhold til omgivelserne og delområdernes 
indbyrdes placering fremgår af kort, bilag C.  
 
Olieterminalen er omfattet af Kalundborg Kommunes lokalplan nr. 52 for 
Asnæsværket, 25. september 1980, der bl.a. har til formål at udlægge area-
ler til elektricitetsproduktion og dermed afledte anlæg. Kalundborg Kommu-
ne har ved mail af 4. februar 2011 bekræftet, at etableringen af et selv-
stændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- og anvendelsesbe-
stemmelser, forudsat at der er tale om fortsættelse af den hidtidige benyt-
telse af de omhandlede faciliteter.   
 
De tre delområder med tankanlæg grænser op til Asnæsværket. Delområde 
2 er beliggende ud til Kalundborg Havn. Syd for delområde 3 ligger Statoil 
raffinaderiet, og nord herfor ligger virksomheden Inibicon. Syd for delområ-
de 4 er der åbne marker, tilhørende Lerchenborg Gods. Såvel Asnæsvær-
ket som Inbicon er omfattet af kommuneplanramme K07.E01. 
 
Nærmeste beboelse til Olieterminalen er funktionærboliger til Asnæsværket, 
der ligger ca. 230 m øst for delområde 4, og Lerchenborg Gods, der ligger 
ca. 500 m fra delområde 4. Nærmeste større sammenhængende boligom-
råde er på Lerchenborgvej, der ligger ca. 1000 m øst for delområde 3.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Asnæs Olieterminals beliggenhed er i 
overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser for områ-
det. Endvidere vurderes fortsættelse af Asnæs Olieterminal som en selv-
stændig olieterminal at ligge indenfor lokalplanens formåls- og anvendel-
sesbestemmelser.  
 
Naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000 områder 
Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser, knyttet til matriklen, hvor Asnæs 
Olieterminal ligger. Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,8 
km nordvest for olieterminalen, se vedlagte kort, bilag C: 
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• EF-habitatområde H 195 "Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg 
Fjord" 

 
Der skal ved etablering af nye virksomheder eller ændring af eksisterende 
virksomheder i området tages hensyn til Natura 2000-området. 
 
I forhold til de miljømæssige effekter ved driften af AOT eller konsekvenser-
ne ved at større uheld med udslip af olieprodukter er følgende udpegnings-
grund for naturbeskyttelsesinteresserne af særlig interesse: 
 
Naturtyper 
Bugt, rev, strandvold med flerårige planter samt strandeng. 
 
Arter 
Marsvin og spættet sæl. 
 
Trusler, der vil kunne forhindre at naturtyperne og arterne opnår eller opret-
holder gunstig bevaringsstatus, er i forhold til de miljømæssige effekter ved 
driften af AOT: 
 
Næringsstofbelastning  
De naturlige dyre- og plantesamfund som knytter sig til Røsnæs Rev er tru-
et af næringsstofbelastning. Det ses bl.a. af forekomsten af enårige rødal-
ger indenfor habitatområdet. Driften af Asnæs Olieterminal vurderes ikke at 
have indflydelse på næringsstofbelastningen. 
 
Pesticider og gifte  
Forekomsten af miljøfremmede stoffer på de marine arealer er for høj og 
specielt TBT kan påvirke marine snegles formeringsevne.  
 
Herudover vil et større uheld med udslip af olieprodukter til naturområderne 
selvklart være en momentan trussel mod bevaringsstatus for udpegnings-
grundlagets naturtyper og arter. 
 
Recipienter 
Nærmeste områder med naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er 
et strandengsområde, der ligger ca. 700 m vest for delområde 4, og et en-
gområde ca. 700 m øst for delområde 3. I en afstand af 400-800 m syd for 
delområde 4 ligger desuden tre mindre søer.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at revurderingen af miljøgodkendelsen ikke indebæ-
rer ændrede forhold eller lempede vilkår, der kan indebære påvirkning af de 
beskyttede naturområder, der er i nærheden af virksomheden.  Dermed vil 
den fortsatte drift af olieterminalen ikke være til skade for de beskyttede 
naturområder og dyr, der er i nærheden af virksomheden. 
 
Asnæs Olieterminal nedsiver størstedelen af overfladevandet, der dannes 
på virksomhedens område. En mindre del af overfladevandet fra delområde 
4 ledes til et bassin, hvorfra det overpumpes til regnvandssystemet på 
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Asnæsværkets område. Afledning af spildevand er nærmere behandlet i 
afsnit 3.2.5 om spildevand.  
 
Grundvand og drikkevandsinteresser 
Virksomheden er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinte-
resser (OBD) jf. kortbilag C3.  
 
Delområde 3 har været kortlagt som forurenet område (affaldsdepot) siden 
1991 og som jordforurenet område på vidensniveau 2 i henhold til Jordforu-
reningsloven siden 2001. Delområde 3 og 4 er ikke kortlagte som forurene-
de områder.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at revurderingen af miljøgodkendelsen ikke indebæ-
rer ændrede forhold eller lempede vilkår, der kan indebære påvirkning af 
jord- og grundvandsforhold.  

3.1.3 Nye lovkrav 
Siden seneste revurdering af miljøgodkendelsen i 2007 er der på miljøom-
rådet ændret i en række lovgivninger, bekendtgørelser og vejledninger. 
Herunder omtales de forhold, der har betydning for den aktuelle revurdering 
af miljøgodkendelsen.  
 
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 
juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange siden 2007. I relation til 
nærværende miljøgodkendelse fremhæves ny myndighedsfordeling i for-
bindelse med strukturreformen, ændringer som følge af oprettelsen af Na-
tur- og Miljøklagenævnet, frist for udnyttelse af godkendelse, ansvar i for-
bindelse med miljøskade, visse listevirksomheders pligt til udarbejdelse af 
grønt regnskab samt større vægt på at sikre, at virksomhederne anvender 
bedst tilgængeligt teknik (BAT).  
 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 
1640 af 13. december 2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen).  
Asnæs Olieterminal er en godkendelsespligtig listevirksomhed, der er om-
fattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt C 103. Reglerne i god-
kendelsesbekendtgørelsen er ændret siden 2007, bl.a. ved at ovenstående 
ændringer under ”Miljøbeskyttelsesloven” er implementeret i godkendelses-
bekendtgørelsen. 
 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 
af 15. december 2010 (VVM-bekendtgørelsen) 
Asnæs Olieterminal er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21: 
"Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske pro-
dukter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover". For vurdering af 
revurdering af miljøgodkendelsen i forhold til VVM-bekendtgørelsen henvi-
ses til afsnit 4.1.  
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Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 408 
af 1. maj 2007 
Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at miljøgodkendelser (men ikke revur-
deringer) af virksomheder skal vurderes i forhold til habitatbekendtgørelsens 
regler. Vurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen er ikke aktuelt, da der 
er tale om en revurdering af miljøgodkendelsen for en eksisterende miljø-
godkendt virksomhed jf. afsnit 4.1.   
 
Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 (Af-
faldsbekendtgørelsen) 
Miljøstyrelsen fører tilsyn med virksomhedens produktion, håndtering og 
opbevaring af affald, mens det er Kalundborg Kommune, der anviser bort-
skaffelse af affald fra virksomheden. Virksomheden har pligt til at følge 
kommunens affaldsregulativer og anvisninger om affald. 
 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v., bekendtgørelse nr. 900 af 17. au-
gust 2011 
Bekendtgørelsen omhandler regler for kemiske og mikrobiologiske målin-
ger, prøveudtagninger, støjmålinger og støjberegninger, der udføres som 
grundlag for offentlige myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov 
om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af blandt andet Miljøbeskyt-
telsesloven. Vilkår om egenkontrol og dokumentation hos Asnæs Olietermi-
nal revideres i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.  
 
Luftvejledningen, nr. 2/2001 med supplement og nr. 2/2002 
Vejledningen omhandler håndtering af luftforureninger og anvendes bl.a. i 
forbindelse med revision af miljøgodkendelser.   
 
Støjvejledningen, nr. 5/1984, 5/1993 og 6/1984 
Vejledningen benyttes af miljømyndigheder og virksomheder i forbindelse 
med vurdering af den eksterne støj, fx i forbindelse med miljøgodkendelser.  
 
Lugtvejledningen, nr. 4/1985 
Vejledningen omhandler håndtering af lugtgener fra virksomheder og an-
vendes bl.a. i forbindelse med revision af miljøgodkendelser.  
 
Vejledning om miljøkrav til store olielagre, 2011 
Miljøstyrelsen har i  2011 udsendt  "Vejledning om Miljøkrav til store olielag-
re – Oplag af olieprodukter". Vejledning indeholder en række eksempler på 
vilkår knyttet til indretning og drift af store olietanke – dels vilkår, som er 
karakteriseret som vilkår, der altid bør stilles ved miljøgodkendelse af olie-
lagre og dels eksempler på vejledende vilkår, som kan benyttes, afhængig 
af det enkeltes anlæg indretning.  

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Asnæs Olieterminals hovedaktivitet er oplagring af olieprodukter. Der er 
ikke udarbejdet et BREF- dokument for netop denne aktivitet, men det 
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tværgående BREF-dokument om store oplag4, kan benyttes som vejleden-
de BAT-principper, selvom Asnæs Olieterminal ikke er en IPPC virksomhed, 
der er omfattet af BREF-dokumentet.  
 
Dette horisontale BREF-dokument omhandler emissioner fra oplagring af 
bulkvarer eller farlige stoffer, herunder oplagring, transport og håndtering af 
væsker, fordråbede gasser og faste stoffer uanset sektor eller branche og 
behandler emissioner til luft, vand og jord med størst fokus på luft.  
Af relevans for Asnæs Olieterminal i BREF'en kan bl.a. fremhæves:  
 

• Oplag af væsker i overjordiske tanke,  
• Tanke med fast tag,  
• Lukkede overjordiske rørledningssystemer  
• Pumper og kompressorer. 

 
BREF-dokumentet indeholder oplysninger om mulige tekniske foranstaltnin-
ger til nedbringelse af forurening samt emissionsreduktionsforanstaltninger i 
form af drifts- og ledelsesredskaber.  
 
Virksomhedens BAT-teknologier er vurderet nærmere i afsnit 3.2.15. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Der er udarbejdet en oversigt over revurderingen af vilkår som viser tidligere 
vilkår, nye vilkår og ændrede vilkår ved revurderingen af miljøgodkendel-
sen. Oversigten kan ses i bilag D. I nedenstående afsnit 3.2 begrundes væ-
sentlige nye og ændrede vilkår.  
 
Ved revurdering er indgået nyeste viden om miljøkrav til store olielagre, 
herunder Miljøstyrelsens vejledning om miljøkrav til store olielagre. Vilkår i 
vejledningen, der er fundet relevante, er indarbejdet i revurderingen.  

3.2.2 Indretning og drift 
Asnæs Olieterminals aktiviteter omfatter lastning, opbevaring og losning af 
olieprodukterne fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). Produkterne an-
kommer med skib eller via olierør fra Statoil Raffinaderiet, og virksomhe-
dens tanke anvendes til oplagring af olieprodukterne, indtil de afhentes, 
også med skib.  
 
Skibene kan anløbe på alle tider af døgnet under hensynstagende til over-
holdelse af virksomhedens støjvilkår. Der er ikke fastsat begrænsninger i 
driftstiden på virksomheden, men vilkår for det maksimale antal skibe der 
må anløbe pr. år. Antallet er fastsat på baggrund af erfaringer fra tidligere 
drift. 
 

                                                 
4 Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Tech-
niques on Emissions from Storage July 2006
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Miljøstyrelsen har i juli 2011 publiceret en vejledning om miljøkrav til store 
olielagre. I vejledningen indgår en række forslag til vilkår, som er vurderet i 
forbindelse med nærværende revurdering. Vejledning indeholder en række 
eksempler på vilkår knyttet til indretning og drift af store olietanke – dels 
vilkår, som er karakteriseret som vilkår, der altid bør stilles i en miljøgod-
kendelse af olielagre og dels eksempler på vejledende vilkår, som kan be-
nyttes, afhængig af det enkeltes anlæg indretning. Vilkår i vejledningen er 
gennemgået og vurderet som led i denne revurdering og vilkår der er vurde-
ret relevante, er indarbejdet i revurderingen.  
 
Der er i afgørelsen stillet vilkår om udarbejdelse af diverse driftsinstrukser 
for at sikre, at risikoen for uheld minimeres og at en eventuel miljøforurening 
hidrørende fra driften af tankene og pumpning af olieprodukter mellem tan-
ke og skib reduceres mest muligt. 
 
Tankenes indretning 
Tanke med tilhørende rørsystemer og tankgårde er indrettet til opbevaring 
af fuelolie og vakuum gasolie, som kræver opvarmede tanke og rørsyste-
mer.  
 
I vilkår B7 er der krav om inspektion og kontrol med tanke og rørsystemer, 
der indeholder olie, for at mindske risikoen for udslip af olie.  
Endvidere stilles krav om, at de 6 største tanke, der udgør 85 % af den 
samlede oplagringskapacitet, skal være forsynet med trykvakuumventiler og 
kulfilter (vilkår B2). Virksomheden skal ved opdatering af BAT-tjeklisten vur-
dere, om de tanke som på nuværende tidspunkt ikke har kulfiltre, bør have 
det (vilkår A2). Dette for at nedsætte emissionen af flygtige komponenter fra 
olien. Rørsystemerne skal være indrettet med termiske sikkerhedsventiler 
og kontraventiler.  
 
Tankgårdes indretning 
Tankene skal jf. vilkår B3 være omgivet af tankgårde, der er tætte for det 
pågældende produkt. Tankgårdene er etableret uden lerlag og uden imper-
meabel membran. Dette vurderes at være tilstrækkeligt, da tunge opvarme-
de olieprodukter vil størkne og derfor ikke vil trænge længere ned i jordla-
gene. Eventuelt udslip vil kunne fjernes ved at fjerne mindre end ½ m jord. 
Det er også i overensstemmelse med vejledning om miljøkrav til store olie-
lagre med tilhørende baggrundsrapport nr. 12/2008.   
 
Ved mindre udsivning vil olieprodukterne hurtigt størkne. Pludseligt udslip af 
store mængder olieprodukter (20 - 300 m3) vil derimod kunne spredes over-
jordisk, indtil olieproduktet afkøles til under flydepunkts-temperatur, som 
ligger mellem -6 og 20°C . Nedsivning i jorden af tunge olieprodukter vil 
ifølge oplysninger i ”vejledning om miljøkrav til store olielagre med tilhøren-
de baggrundsrapport nr. 12/2008” være meget begrænset.  
 
Tankgårde med tanke til fuelolie og lignende produkter kan derfor ifølge 
”Vejledning om miljøkrav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport 
nr. 12/2008” bestå af jordvold kombineret med et beredskab til oprensning i 
tilfælde af udslip. For oplag af tunge opvarmede olieprodukter oplyses end-
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videre, at en kapacitet svarende til den største lagertank kun vurderes rele-
vant, såfremt det umiddelbart truede område er sårbart. Det kræver på As-
næs, at det kan dokumenteres at olien ikke kan løbe direkte i vandet. I om-
råder, hvor olien kan forblive på jorden er det ikke nødvendigt med tankgår-
de, der kan rumme indholdet af den største tank, men tankgårdene skal 
være tætte og som minimum have en 0,5 m høj mur eller jordvold til opsam-
ling af regnvand.  
 
Tankegårde, hvor der er risiko for at olie kan løbe til recipient, skal have en 
volumen der sikre, at der ikke er risiko for at olien kan løbe til recipient. 
 
Område 2, som ligger tæt på recipient, skal have en tankgård der kan rum-
me størrelsen af den største tank der er i brug, sådan at risikoen forurening 
af recipienten mindskes.  
 
DONG Energy A/S har foretaget opgørelser af opsamlingskapaciteterne for 
hver af de 8 tankgårde, idet tank nr. V51, V53 og V54 er placeret i fælles 
tankgård. Det er oplyst, at alle tankgårde er opmålt af landmåler og det er 
baggrunden for de angivelser, som foreligger i det fremsendte materiale. 
Resultaterne, der er opsummeret i nedenstående tabel, viser, at opsam-
lingskapaciteten i de nuværende tankgårde vil kunne rumme olieprodukter 
svarende til 5 -11 timers overpumpning, dog med undtagelse af tank 120, 
hvor opsamlingskapaciteten svarer til ½ times overpumpning. I forhold til 
tankenes størrelser varierer tankgårdenes opsamlingskapaciteter fra 76 % 
til 117 % af den største tank.  
 

Tankgård Tank nr. Tank-
volumen 

m3

Opsamlingska-
pacitet i tankgård, 

m3

Volumen 
(ved 5 min. 
pumpning 
v/ 5000 m3 

/time) 
Område 2 120* 3.800 2.900 ~ 76 % 417 

 3* 20.000 23.400 ~ 117 % 417 
 4 20.000 23.400 ~ 117 % 417 
 5* 30.000 23.800 ~ 79 % 417 

Område 3 K7 40.000 35.700 ~ 89 % 417 
 K8 60.000 59.200 ~ 99 % 417 
 K9 60.000 64.000 ~ 107 % 417 

Område 4 V51 90.000 90.530 ~ 100 % 417 
 V53 90.000 90.530 ~ 100 % 417 
 V54 90.000 90.530 ~ 100 % 417 

* Tankene er pt. ikke i dirft. 

Tankgårdene i område 3 og 4 samt tank 4 i område 2 har tilstrækkelig op-
samlingskapacitet, så eventuelt spild ved uheld kan tilbageholdes inden for 
tankgårdenes vold/passiv barrierer.  
Der er kun olie i rør under lastning og losning, da de tømmes eller tilstoppes 
efter brug. Der ventiler ved alle tanke, så evt. olieudslip ved brud på rør kan 
stoppes. 
  

 23 



Inspektion 
Asnæs Olieterminal forpligtes jf. vilkår B7 til at foretage inspektioner af tan-
kene efter EEMUA’s anbefalinger. Inspektionerne skal foretages af et uvil-
digt firma med ekspertise på området. Miljøstyrelsen vurderer, at anbefalin-
gerne i EEMUA's vejledning skal følges, som anbefalet i vejledning om sto-
re olielagre. Vilkårene er stillet for at opnå en større sikkerhed for at der ikke 
sker udslip af olie. 

Tanke, som er oplyst ikke at være i drift skal først indgår i tankinspektions-
programmet, når det bliver aktuelt at de igen indgår i driften. Inden disse 
tanke må tages i brug til olielagring skal der jf. vilkår B8 fremsendes doku-
mentation for godkendt tankinspektion til tilsynsmyndigheden. Tankene er 
omfattet af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse, derfor vil der ikke 
være tale om en ændring eller udvidelse af virksomhedens aktiviteter, hvis 
tankene skal tages i brug igen.   

Drift 
Kontrol med sikkerhedsforanstaltninger omkring tanke og rørsystemer er 
væsentlig for at kunne opdage lækager. Alle tanke skal derfor være tilsluttet 
et kontinuert, automatisk overvågningssystem jf. vilkår B2, ligesom der jf. 
vilkår B9 skal udføres ugentlige runderinger og inspektioner med henblik på 
at imødegå utætheder og udsivning fra tanke, rør eller pumpestationer.  
 
Overfyldning af tanken vil blive registreret, da der er installeret alarm for høj 
væskestand og meget høj væskestand i tankene. Dette er dog ikke tilfældet 
for nuværnde på tankene K8 og K9, som derfor inden 1. juli 2012 skal have 
installeret høj-høj alarm. Alarmen skal gå til kontrolrm, der øjeblikkeligt kan 
stoppe pumpningen. Dette fastholdes ved vilkår.  
 
Endvidere stilles vilkår om, at sikkerhedsforanstaltninger i form af alarmer, 
niveaumålere og ventiler, olieudskiller skal dokumenteres ved funktionstest 
og kontrolleres efter leverandørforskrifter, dog minimum en gang årligt (vil-
kår B10). Ved hyppigere kontrol jf. leverandørforskrifter skal disse følges.  
 
Af hensyn til sikring mod påkørsel af tanke, rørsystemer, ventiler og studse, 
stiller Miljøstyrelsen i vilkår B5 krav om, at der skal være sikring mod påkør-
sel på steder, hvor der er trafik i nærheden, og hvor der kan være risiko for 
påkørsel.  
 
Losning og lastning ved oliekaj og kul pier 
Losning og lastning af olie kan finde sted både ved oliekajen og ved As-
næsværkets kulpier. 
 
Ved skibsoperationer, hhv. losning og lastning af olieprodukter mellem tan-
ke og skibe, er der risiko for forurening af Kalundborg Fjord. Slanger tryk-
prøves hvert ½ år. Der er bemanding på pier hele tiden under last og los-
ning. Indretning af losse- lasteområderne med opkant og kontakt mellem de 
ansvarlige personer er afgørende for, at der hurtigt kan gribes ind med 
standsning af pumper, lukning af ventiler i tilfælde af f.eks. brud på rør, 
slange eller andre utilsigtede hændelser og for, at risikoen for udslip til ha-
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vet reduceres. I vilkårene B13 og B14 stilles derfor vilkår om, at områderne 
skal være indrettet med en opkant og spygats (der anvendes til afledning af 
overfladevand). Spygats skal lukkes under operationer. Der skal for begge 
områders vedkommende være tilgængelige flydespærringer, der kan ud-
lægges i tilfælde af spild til havet.  
 
Det fremgår af supplerende oplysninger til den miljøtekniske beskrivelse, at 
for kulpierens vedkommende vil der i værste fald kunne slippe 120 m3 olie 
ud, idet den maksimale pumpehastighed er 2400 m3/time svarende til 40 
m3/min, reaktionstiden skønnes maksimalt at være 5 -10 sec og lukketiden 
vil højest være 3 min. Ansøger har beregnet, at der kan opsamles 121,5 m3 
olie med den nuværende indretning. Tilsvarende vil der ved oliekajen mak-
simalt kunne slippe 40 m3 olie ud, idet den maksimale pumpehastighed er 
2400 m3/time svarende til 40 m3/min, reaktionstiden er igen skønnet til mak-
simalt at være 5 -10 sec og lukketiden vil højest være 2 min. Det er en for-
udsætning, at der ved operationer på oliekajen kun anvendes én 8" slange 
svarende til 1200 m3/time svarende til 20 m3/min. 
 
Der er dermed redegjort for, at de nuværende opsamlings-kapaciteter på 
kulpier og oliekaj lige netop kan rumme de nævnte udslip. Miljøstyrelsen 
vurderer dog, at der skal stilles vilkår om at der skal være flyde-spærrer til 
rådighed, og at disse skal vedligeholdes. Herudover stilles der krav om at 
der skal udarbejdes instrukser for udlægning af flydespærrerne.  
 
Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at Asnæs Olieterminal er placeret såle-
des, at det vil være muligt at udlægge flydespærringer og inddæmme et 
olieudslip inden olien når de beskyttede natur områder. 
 
Der er stillet vilkår om, at kommunikationen mellem de ansvarligt under ope-
rationer kan ske med radio eller mobiltelefon, og der skal bemanding på pier 
under hele perioden, hvor der foregår lastning eller losning, da det er forud-
sætningen for at det er muligt at stoppe et udslip så hurtigt, som virksomhe-
den har angivet. Det er en forudsætning, at pumpningen kan stoppes i løbet 
af ca. 2-3 min. 
 
Større rørbrud anses ifølge litteraturen for at være sandsynligt og det vil 
kunne forårsage udledning af størrelsesorden 300 m3 olie. Den mængde 
kan som skrevet ikke tilbageholdes på pieren, så virksomheden skal have 
instrukser for opsyn under pumpninger, så uslip kan stoppes hurtigt og der 
kan udlægges flydespærringer.  
 
Rørstrækninger og rørbrud 
Der løber utallige meter rør mellem oliekaj og tanke, kulpier og tanke samt 
til Statoli. 
 
Efter alle operationer på kulpier bliver rørstrækningen fra pieren til tankene 
51, 53 og 54 renset ved hjælp af en skumgummigris. Dette gøres ved at 
grisen - ved hjælp af en luftkompressor på 8 bar - blæses fra den ene grise-
station til den anden og derved renser rører for olierester. Alt efter kravet fra 
kunden blæses grisen i den ene eller anden retning. Rørstrækningen fra 
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oliekajen renses alene ved hjælp af at der påtrykkes 8 bar luft via kompres-
sor. Kompressoren kan ikke påtrykke mere end de 8 bar. Der står altså ikke 
olie i rørene, når der ikke sker losning og lastning – og der er ventiler ved 
alle tanke, så evt. olieudslip ved brud på rør kan stoppes. 
 
Afhængig af hvor på en rørstrækning der sker brud vil olien kunne ende i 
Asnæsværkets kølevandskanal, Kalundborg Fjord, befæstede og ubefæ-
stede arealer på værkets område, værkets interne regnvandsledning samt 
intern grøft på værkets areal samt naturligvis i tankgårde. Der er ydermere 
risiko for, at der ved brud på rørstrækning mellem pumpestation 3 og led-
ning til Statoil kan løbe olie ud på en tilstødende mark mod Asnæsvej.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at relevante rørstrækninger skal runderes under 
lastning og losning, hvilket vil sige når lossning/lastning påbegynder og frem 
til at hele rørstrækningen igen er tømt for olie. Der skal som minimum run-
deres en gang i timen. Relevante rørstrækninger er alle strækninger, hvor 
der er risiko for oliespild til ikke befæstede arealer. For at sikre at arbejds-
gange og ansvar er kendt skal virksomheden udarbejde en instruks, der 
beskriver hvorledes overvågning og opsyn skal foregå, heraf skal det frem-
gå hvilke strækninger der overvåges. Ydermere skal det beskrives hvordan 
ind - og udpumpning kan stoppes. Ydermere skal lastning og losning udfø-
res i henhold til vejledninger og sikkerheds check-liste i nyeste udgave af 
ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals). 
 
Ansøger har ønsket at opsyn og overvågningen kan erstattes af CCTV. Mil-
jøstyrelsen vurderer at opsynet og overvågningen delvis kan erstattes med 
CCTV. Dette skal dog aftales nærmere med tilsynsmyndigheden inden det 
gennemføres. 
 
Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at ansøgers redegørelse vedrørende 
oliens skæbne ved et rørbrud skal suppleres med en vurdering af påvirknin-
gen af miljøet ved rørbrud, hvor der er risiko for at olien løber til recipient og 
kølevandskanal. Redegørelsen skal endvidere omfatte en tek-
nisk/økonomisk redegørelse for muligheder for reduktion af miljøpåvirknin-
gen. Der stilles vilkår om dette. 
 
Værksted og lagerbygning 
DONG Energy A/S har oplyst, at der i værkstedsbygningen foretages diver-
se reparations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder svejsning. Der er 
derfor fastsat vilkår (B16) om, at svejsepladsen skal være forsynet med ud-
sug og afkast, som er ført 1 meter over tagryg. Afkasthøjden er fastsat i 
overensstemmelse med anbefalinger i Miljøstyrelsens vejledning nr. 
13/1997 og svarende til benyttelse af 1 svejseplads.  

3.2.3 Luftforurening 
De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af Asnæs Olieterminal er 
emissioner fra oplagstankene. Da tankemissionerne er diffuse fastsættes 
der ikke emissionsgrænseværdier, ligesom der ifølge luftvejledningen ikke 
udføres OML-beregninger for tanke med diffuse emissioner.  
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I Vejledning om miljøkrav til store olielagre er der vist beregninger af emis-
sionen af flygtige stoffer for hhv. benzin og gasolie (diesel), oplagret i fast-
tagstanke uden emissionsbegrænsende tiltag. Beregningerne viser, at 
emissionen af flygtige stoffer fra oplagret benzin er omkring 10 gange større 
end fra oplagret diesel og lignende gasolie. I samme vejledning anbefales 
for tanke større end 50 m3 med indhold af produkter med et damptryk under 
1,3 kPa (som tilfældet for denne olieterminal) installation af trykvakuumven-
til, med mindre tanken ikke er konstrueret til det varierende tryk svarende til 
en trykvakuumventils arbejdsområde. 
 
Tankene på Asnæs Olieterminal er alle med fast tag og de største tanke er 
isolerede. Tankene er endvidere opvarmede for at holde produkterne fly-
dende. Tankene indeholder ikke benzin, men alene produkterne som fuel-
olie og vakuum gasolie, som har relativt lav flygtighed og dermed også rela-
tivt begrænset udsendelse af dampe. Tankene K7, K8, K9, V51, V53 og 
V54 (de 6 største tanke), der rummer 85 % af olieterminalens lagerkapaci-
tet, er endvidere udstyret med trykvakuumventil og kulfiltre på tankenes 
ånderør. De øvrige tanke, der således rummer 15 % af olieterminalens la-
gerkapacitet, har udluftning til det fri. Tank 3, 5 og 120 er som tidligere 
nævnt ikke i brug.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de emissionsbegrænsende foranstaltninger, der 
er etableret for tankene samt de i revurderingen øvrige vilkår vedrørende 
drift og vedligehold er tilstrækkelige i forhold til at imødegå, at driften medfø-
rer uacceptabel luftforurening.  
 
Der er desuden emissioner fra skibe, der ankommer til pieren for losning og 
lastning. Miljøstyrelsen vurderer, at omfanget af emissioner fra skibe er be-
grænsede, da der alene er tale om losning og lastning af klasse III produk-
ter med lav flygtighed og begrænset udsendelse af dampe.   

3.2.4 Lugt 
I forbindelse med påfyldning af tanke fortrænges der luft, som indeholder 
flygtige organiske kulbrinter. Denne emission benævnes tankånding og kan 
medføre lugtgener ved beboelser i nærheden af Asnæs Olieterminal, især i 
tilfælde hvor vindretningen bærer emissionerne i retning af huse.  
 
De installerede trykvakuumventiler og kulfiltre på de 6 største tanke, der 
rummer 85 % af olieterminalens lagerkapacitet, bidrager til en væsentlig 
reduktion af den diffuse lugtemission til omgivelserne. De installerede kul-
filtre skal vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandø-
rens vejledning, således at kulfiltrene fungerer effektivt (vilkår C3). 
 
Desuden bidrager det løbende tilsyn og vedligehold af pumper, flanger, ven-
tiler m.v. jf. vilkår C2 til at reducere de diffuse lugtemissioner. 
 
Da lugtemissionerne fra tankåndingen er diffuse er der ikke stillet lugtvilkår 
med grænseværdier, idet tekniske målinger ikke er mulige. I stedet vurderer 
Miljøstyrelsen, at der skal stilles vilkår om, at Asnæs Olieterminal ikke må 
give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes som væ-
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sentlige jf. vilkår C1. Såfremt Miljøstyrelsen f.eks. i forbindelse med klager 
over lugtgener vurderer, at der forekommer væsentlige lugtgener, kan Mil-
jøstyrelsen efterfølgende give påbud om, at Asnæs Olieterminal skal ned-
bringe lugtemissionerne.   
 

3.2.5 Regnvand/Spildevand 
Der afledes på Asnæs Olieterminal alene overfladevand/regnvand. Største-
delen af regnvandet fra tankgårde nedsiver. Nedsivning af overfladevand fra 
tankgårde er i overensstemmende med oplysninger i ”Vejledning om miljø-
krav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport nr. 12/2008”, hvoraf 
fremgår at ”afvanding af tankgårde ved fuelolielagre kan ske ved nedsiv-
ning”, da fuelolie stivner ved almindelige udendørs temperaturer.  
 
I område 4 er der etableret dræn omkring tanke, hvor vandet ledes til 
Asnæsværkets regnvands-ledning. Regnvandet passere en olieudskiller, 
med alarm for olie i regnvandet, inden det føres til værkets regnvandsled-
ning. Miljøstyrelsen vurderer, at olien ikke vil løbe via dette dræn, idet, da 
der alene opbevares olie med høj viskositet, som vil størkne inde i tankgår-
den.   
 
Det har vist sig, at der er usikkerhed om, hvordan regnvand i område 2 af-
ledes. Der eksisterer oplysninger om, at regnvand ledes til en underjordisk 
samlebrønd mellem tankgård 3 og 5 for herefter at løbe direkte til Kalund-
borg Fjord. Ansøger har dog ikke kunne konstatere at dette faktisk er hvad 
der sker. 
 
Miljøstyrelsen vurder, at det ikke er hensigtsmæssigt, at der sker en direkte 
udledning fra område 2 til fjorden og at afledningsforholdet for område 2 
skal afklares. Der skal derfor redegøres for de faktiske afledningsforhold for 
område 2 og viser det sig at der sker en direkte udledning skal redegørel-
sen indeholde forslag til hvordan denne udledning kan stoppes hurtigst mu-
ligt. 
 
Regnvand på kajområdet, hvor skibet anløber, ledes via spygats til Kalund-
borg Fjord. Der stilles vilkår om, at området skal være indrettet med mini-
mum 15 cm opkant, og at spygats, der som tidligere nævnt skal være luk-
kede under lastning og losning af produkter (vilkår B13). Således kan min-
dre spild opsamles. Regnvand på kajområdet ledes normalt direkte til Ka-
lundborg Fjord 
 
Sanitært spildevand fra Asnæs Olieterminal opsamles i samletank som 
tømmes ved hjælp af slamsuger.  

3.2.6 Støj 
DELTA har marts 2011 foretaget målinger af Olie terminalens støjemission 
samt beregninger af støjbidraget i omgivelserne.  
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De primære støjkilder omfatter lastpumper, støjkilder på oliepumpehus 2, 
køleanlæg på pumpehuse samt en transportabel trykluftkompressor, der 
anvendes efter behov ved alle tanke.  
 
Støjbidraget er beregnet for de nærmeste boligområder, som markeret i 
bilag C 2. DELTA har ved beregningerne forudsat, at alle kilder kan være i 
drift døgnet rundt, og at der derfor ikke skal korrigeres for driftsperioden. 
Endvidere er støjbelastningen fra den mest betydende støjkilde (den trans-
portable luftkompressor) medtaget for hvert af de tre tankområder, da den-
ne flyttes rundt efter behov. Ansøger har senere fremsendt en opdateret 
beregning, hvor støj fra skib ved kaj indgår i beregningerne, idet Miljøklage-
nævnet i sin afgørelse af 8. januar 2008 vedrørende Enstedværket, har til-
kendegivet, at det er nævnets opfattelse, at støj fra skibe, der ligger ved kaj 
ved en godkendelsespligtig virksomhed, er omfattet af miljøbeskyttelseslo-
vens regulering og derfor kan medtages i virksomhedens miljøgodkendelse. 
Værst tænkelig scenarie er med olieskib ved kulpier, mobil kompressor på 
pier og landbaserede pumpeanlæg i drift. 
 
Resultaterne af beregningerne er opsummeret i nedenstående tabel. I tabel-
len er til sammenligning vist grænseværdien for støj i natperioden i hht. 
støjvejledningen, idet denne er den mest restriktive og støj fra olietermina-
len kan forekomme hele døgnet:  
 
 
 
 
 Støjbidrag 

Nordtanke 
incl. luftkom-

pressor, dB(A)

Støjbidrag 
Vesttanke 

incl. luftkom-
pressor, dB(A)

Støjbidrag fra 
Østtanke incl. 
luftkompres-

sor, dB(A) 

Støjbidrag 
incl. olieskib 
ved kulpier 

dB(A)  

Grænsevær-
dier for nat i 
hht. støjvej-
ledningen 

Funktionær-
boliger 

19 28 35* 43,6*  60 

Strandstien 25 14 22 39,9 35 

Boligom-
råde, øst 

29 18 32* 34,3*  35 

Lerchenborg 32 37* 34* 32,3* 35 
Tal i parentes er støjvejledningens grænseværdi om natten. * skal evt. tillægges 5 dB som 
tonetillæg 

 
Beregningerne viser, at olieterminalen bidrager med en støjbelastning af 
omgivelserne på 14 – 44 dB(A) hele døgnet rundt og at den væsentligste 
støjbelastning stammer fra brug af den transportable luftkompressor. I det 
beregnede støjbidrag indgår ikke et eventuelt tillæg for tydeligt hørbare to-
ner, idet DELTA ikke har kunnet vurdere dette. Til resultaterne markeret 
med * skal der muligvis adderes et tillæg på 5 dB for tydeligt hørbare toner, 
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hvilket betyder at støjbelastningen kan ligge på op til 49 dB (A) ved funktio-
nærboligerne.    
 
I den revurderede miljøgodkendelse for Asnæsværket fra 2007 er der fast-
sat støjvilkår for natperioden, som beskrevet i støjvejledningen. Der er dog 
lempet 3 dB til 38 dB ved boliger på Strandstien. Miljøstyrelsen vurderer, at 
der ikke, som udgangspunkt, tilsvarende skal lempes på støjgrænsen gæl-
dende for Asnæs Olieterminal, idet antallet af støjkilderne på værket er be-
tydelig større end på terminalen, samt at der ved at fastsætte en natværdi 
for støj ved Strandstien på 3 dB mindre, end hvad der for nuværende er 
gældende for værket, øges den samle støjbelastning fra værk og terminal 
ikke.  
 
Miljøstyrelsens forslag til grænseværdier for nat fremgår af ovenstående 
tabel. Styrelsen har vurderet, at Lerchenborg kan henføres til områdetype 8 
Det åbne land (incl. landsbyer og landbrugsarealer) jf. støjvejledningens 
områdetyper. For områdetype 8 er der ikke fastsat generelle vejledende 
grænseværdier, men det fremgår, at det fra et miljømæssigt synspunkt er 
ønskeligt, at niveauet for støj fra virksomheder er meget lavt i det åbne land. 
Miljøstyrelsen vurderer derfor, at grænseværdien der skal gælde ved Ler-
chenborg Gods skal være som for områdetype 5 Boligområder for åben og 
lav boligbebyggelse. 
 
DELTA’s støjberegninger for Asnæs Olieterminal viser, at olieterminalen 
ikke kan overholde de foreslåede grænseværdier i natperioden ved 
Strandstien - og hvis der skal meddeles tonetillæg ej heller ved Lerchenborg 
Gods. Dette gælder både for Vesttanke og Østtanke. Overskridelserne 
skyldes støj fra den transportable luftkompressor - og et eventuelt tonetil-
læg.  
 
Miljøstyrelsen finder derfor, at støjbelastningen fra den transportable luft-
kompressor skal reduceres - og det skal afklares, om der skal tildeles tone-
tillæg. Ansøger har oplyst i den miljøtekniske beskrivelse, at der kan støj-
dæmpes enten ved etablering af støjdæmpende ”carporte”, som luftkom-
pressoren placeres i, eller alternativ ved udskiftning af luftkompressoren 
med en ny støjreduceret kompressor. Ansøger oplyser at dette vil kunne 
nedbringe støjbelastningen ved hhv. Lerchenborg og østlige boligområde 
med 5-10 dB(A) og dermed under den vejledende grænseværdi for nat.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at der efter gennemførelse af supplerende støj-
dæmpning skal fremsendes fornyede støjberegninger som incl. skibsstøj og 
en vurdering af toner og impulsstøj, dokumenterer, at støjkravene er over-
holdt. Da der tidligere ikke er udført beregninger for støj mod naboen 
Asnæsværket skal dette også indgå i redegørelsen. Miljøstyrelsen vurderer 
at Asnæsværket kan henføres til områdetyper 1 Erhvervs- og industriområ-
der jf. støjvejledningens områdetyper.  
 
Ved denne dokumentation skal der ikke som udgangspunkt anvendes de i 
godkendelse til Asnæsværket nævnte referencepunkter. Overholdelse af 
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støjgrænserne skal selvfølgelig dokumenteres overhold i de mest kritiske 
punkter i de nævnte områdetyper jf. vilkår E1. 
 
Viser redegørelsen, at det ikke er muligt at overholde grænseværdierne for 
støj, skal redegørelsen tillige indeholde mulige tiltag for at nedbringe støjbi-
draget fra de kilder, der er årsag hertil, tekniske og konstruktionsmæssige 
hindringer eller fordyrende forhold samt de økonomiske konsekvenser ved 
implementeringen heraf. 
 
I givet fald vil Miljøstyrelsen på denne baggrund og ud fra en proportionali-
tetsbetragtning efterfølgende træffe afgørelse om effektuering af mulige 
tiltag og/eller en lovliggørelse af de eksisterende forhold, herunder om der 
skal stilles særskilt grænseværdi for virksomhedens samlede støjbidrag inkl. 
støj fra skib. 

3.2.7 Affald 
Ved besigtigelse af lokaliteten har Miljøstyrelsen konstateret, at virksomhe-
den har behov for en plads til opbevaring af olie- og kemikalieaffald. Det 
fremgår ikke af den fremsendte miljøtekniske beskrivelse, hvor virksomhe-
den ønsker en sådan plads placeret, eller hvordan den indrettes. 
Miljøstyrelsen stiller vilkår om, at virksomheden senest 3 måneder efter 
godkendelsen er meddelt skal redegøre for placering og indretning af plad-
sen. Mht. indretning stiller der vilkår om, at væsker opbevares på tæt under-
lag, under tag og med opsamlings volumen svarende til den største behol-
der. Det skal endvidere fremgå ved mærkning, hvad beholderne/pladsen 
må indeholde. 
 
En væsentlig affaldsfraktion, der frembringes på Asnæs Olieterminal, er 
olieholdigt slam, der stammer fra rengøring af tanke forinden tankinspekti-
on. Olieaffald er farligt affald og skal håndteres i overensstemmelse med 
Kalundborg Kommunes affaldsregulativ. Hvis Asnæs Olieterminal ønsker at 
fravige kommunens ordning skal der søges om dispensation hos kommu-
nalbestyrelsen, og dispensationen skal fremsendes til Miljøstyrelsen på for-
langende (vilkår F2).  
 
Slopolie, der modtages fra skibe, pumpes direkte til tankbil og bortskaffes til 
godkendt modtager uden opbevaring på olieterminalen.  

 
Olieslam og eventuelt andet farligt affald, der frembringes under driften af 
Asnæs Olieterminal, herunder affald der modtages fra skibe og opbevares - 
som f.eks. olieholdige klude - skal anmeldes til kommunen i henhold til af-
faldsbekendtgørelsens regler.  
 
Øvrige affaldsfraktioner skal ligeledes bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativ, ligesom virksomheden skal kildesortere sit 
genanvendelige affald jvf. kapitel 14 i affaldsbekendtgørelsen.  
 
Data om affaldet skal indgå i årsindberetningen jf. vilkår H4. 
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3.2.8 Jord og grundvand 
Forurening af jord kan ske under operationer på Asnæs Olieterminal, dvs. 
når der finder pumpning af olie sted, enten til/fra skib, imellem tankene på 
terminalen, eller til/fra tankene på Statoil Raffinaderiet. Risikoen for forure-
ning af grundvand er dog yderst begrænset, da der i tankene opbevares 
olieprodukter, som størkner ved normale udetemperaturer. Miljøstyrelsen 
vurderer, at det er muligt at fjerne spild af olie på land, da olien vil hærde 
ved udstrømning til jord. 
 
Asnæs Olieterminal ligger i et område med begrænsede drikkevandsinte-
resser (OBD). Den overordnede geologi i området består jf. geologisk ba-
sisdatakort primært af moræneler med mindre indslag af sand- og grusaflej-
ringer. Produkternes egenskaber gør, at nedsivning vil være meget be-
grænset. I tilfælde af nedsivning udgør de geologiske forhold i form af lerla-
get en barriere, der muliggør afgravning af al eventuel forurenet jord.  
 
I forbindelse med DONG Energy A/S' udskillelse af Asnæs Olieterminal i en 
selvstændig juridisk enhed er der i februar 2011 foretaget en orienterende 
undersøgelse af forurenet jord og grundvand på Asnæs Olieterminal. I de 
15 gennemførte miljøtekniske boringer blev der generelt ikke påtruffet foru-
reninger over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for ren jord. I 3 af 30 prø-
ver blev der dog konstateret tungere kulbrinter over Miljøstyrelsens afskæ-
ringskriterier i et afgrænset område 0,5 m under terræn. Der blev ikke udta-
get grundvandsprøver, da der er tale om tunge kulbrinter med lavt BTEXN-
indhold og begrænset vertikal udbredelse. Det vurderes i rapporten, at foru-
reningen med tunge kulbrinter skyldes overfladespild af olie, hvor ikke al 
forurenet jord er bortgravet.  
 
Der er i vilkår B2-B17 og H1 samt H2 stillet krav om, at tanke og rørsyste-
mer indrettes, drives og inspiceres med henblik på bl.a. at forebygge foru-
rening af jord og grundvand. Miljøstyrelsen stiller endvidere vilkår om, hvor-
dan spild og hændelser skal håndteres samt forebyggende tiltag herom. 

3.2.9 Til- og frakørsel 
Af den miljøtekniske beskrivelse fremgår, at trafikken til Asnæs Olieterminal 
sker gennem den fælles port for Asnæs Olieterminal og Asnæsværket. Kør-
sel til Asnæs Olieterminal omfatter primært persontransport, håndværkere, 
konsulenter mv., og i mindre omfang materiel og materialer til bygge- og 
vedligeholdelsesarbejder, der finder sted på virksomheden. Virksomhedens 
omgivelser er ikke særligt støjfølsomme.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at omfanget af kørende transporter til Asnæs Olie-
terminal kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for omkringboende.  
Miljøstyrelsen er ikke bekendt med klager fra omkringboende som følge af 
til- og frakørsler til Asnæsværket.  

3.2.10 Indberetning/rapportering 
Asnæs Olieterminal er som selvstændig virksomhed ikke pligtig til at udar-
bejde årlige grønne regnskaber i henhold til Bekendtgørelse nr. 210 af 3. 
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marts 2010. Miljødata for Asnæs Olieterminal har hidtil indgået som del af 
Asnæsværkets årlige grønne regnskaber. 
  
Miljøstyrelsen vurderer, at Asnæs Olieterminal også fremadrettet skal af-
rapportere miljødata i form af nøgletal, der i vid udstrækning modsvarer kra-
vene, der stilles til udarbejdelsen af grønne regnskaber, herunder oplysnin-
ger om produktomsætning, antal skibe der anløber, forbrugsdata, affald og 
opgørelse over uheld og forebyggende handlinger. Der er derfor formuleret 
vilkår H4 om årsindberetning.  

3.2.11 Sikkerhedsstillelse 
Virksomheden er ikke omfattet af lovgivningen for området. 

3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
I henhold til § 71 i Miljøbeskyttelsesloven skal Asnæs Olieterminal straks 
underrette tilsynsmyndigheden i tilfælde af, at driftsforstyrrelser eller uheld 
giver anledning til væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, og dette 
gælder også i tilfælde af en miljøskade eller overhængende fare for en mil-
jøskade. Virksomheden skal desuden straks forhindre yderligere forurening 
eller afværge den overhængende fare for forurening. 
 
Miljøstyrelsen har derfor fastsat vilkår om underretning af beredskab og 
Miljøstyrelsen i tilfælde af spild. Spild på land skal straks opsamles og foru-
renet jord bortgraves efter aftale med Miljøstyrelsen. Spild til havs skal 
straks anmeldes det kommunale beredskab og Miljøstyrelsen. Erfaringsop-
samling ved uheld er væsentligt, og der er derfor i vilkår I5 stillet krav til, at 
hændelser skal rapporteres og evalueres, bl.a. med henblik på forebyggen-
de tiltag. 
 
Asnæs Olieterminal er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Miljøstyrel-
sen vurderer dog, at der i forhold til miljørisiko skal stilles vilkår, der generelt 
er med til at reducere risikoen for uheld og miljøforurening hidrørende fra 
driften af et stort olielager og pumpning af olieprodukter mellem tanke og 
skib. Disse vilkår (I1-I3) omhandler krav til en plan for indsatsen, uddannel-
se af personale, udlægning af flydespærringer ved udslip til havet m.v.  

3.2.13 Ophør 
Miljøstyrelsen stiller vilkår om rensning af tanke og redegørelse for dette 
arbejde i forbindelse med ophør af virksomhedens drift. Det er Miljøstyrel-
sens vurdering, at en rensning svarende til den der finder sted forinden 
tankinspektion er påkrævet for at undgå forurening. Desuden skal tilsyns-
myndigheden orienteres ved fremsendelse af redegørelse for de planlagte 
foranstaltninger. 
 
Der i afsnit 2.2 gjort opmærksom på at der lov og regler, der skal følges ved 
nedrivning. 
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3.2.14 Bedst tilgængelige teknik 
Anvendelse af bedst tilgængelig teknologi – BAT-princippet – skal ligge til 
grund ved behandling af alle sager efter miljøbeskyttelsesloven, både ved 
godkendelser og revurdering af disse.  
 
Selvom Asnæs Olieterminal ikke er en IPPC-virksomhed og ikke er omfattet 
af BREF (BAT reference dokumenter) vurderer Miljøstyrelsen, at BREF-
dokumentet for store oplag kan danne vejledende retningslinjer for indret-
ning og drift af Asnæs Olieterminal.  
 
DONG Energy A/S har i den miljøtekniske beskrivelse (bilag A) forholdt sig 
til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi og har i bilag 2 til den miljøtek-
niske beskrivelse gennemgået tjeklisten for BAT for emissioner i forhold til 
olieterminalens indretning og drift. I den miljøtekniske beskrivelse med tilhø-
rende bilag oplyses bl.a.: 

• For reduktion af energiforbruget til opvarmning af tankene har As-
næs Olieterminal efterisoleret tankene, og mulighederne for yderli-
gere efterisolering undersøges 

• Vedligehold og inspektioner håndteres i SAP og foretages i over-
ensstemmelse med anbefalingerne i EEMUA-standarden 

• Tanke og tilhørende systemer er dedikerede til olieprodukter og ma-
let i lys nuance 

• Tankene K7, K8, K9, V51, V53 og V54 er forsynet med kulfiltre og 
med trykvakuumventiler 

• Organisatoriske foranstaltninger sikrer træning og instruktion for sik-
ker og ansvarlig drift 

• Der er installeret alarmer for høj og høj høj væskestand i tanke 

• Jordvolde omkring tankene kan indeholde hvad der svarer til 5 min. 
overpumpning  

• Der findes brandslukningsudstyr, og det er muligt at inddæmme 
slukningsmiddel 

• Der anvendes et forankret og certificeret miljø- og sikkerhedsledel-
sessystem 

• Rørledninger er indrettet og konstrueret passende hvad angår f.eks. 
samlinger, pakninger og forebyggelse af korrosion 

• Ventiler vælges korrekt og risiko vurderes ved udskiftning  

• Pumper og kompressorer er installeret og anvendes korrekt 
 
Ved denne revurdering har Miljøstyrelsen fastsat en række vilkår, som har 
til hensigt at fastholde og udvikle relevante BAT-initiativer for indretning og 
drift, herunder: Forbrug af hjælpestoffer, energi og vand skal følges og be-
grænses; tanke og rørsystemer skal kontrolleres, inspiceres og vedligehol-
des ifølge standarder; der skal være alarmer og niveaumålere på tanke; der 
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skal finde overvågning sted under pumpning af olie til/fra skib, og der skal 
anvendes procedurer og instrukser til inspektioner, drift samt uheldshåndte-
ring.  
 
Det er på baggrund heraf Miljøstyrelsens vurdering, at Asnæs Olieterminal 
har forholdt sig til anvendelse af bedst teknologi og indarbejdet BAT prin-
cipper i olieterminalens indretning og drift. Der stilles dog vilkår om, at der 
senest 1. januar 2012 skal fremsendes en opdateret tjekliste, idet der for 
nogle af listens områder kan ske en uddybning. Det skal i den forbindelse 
vurderes om tanke, som på nuværende tidspunkt ikke har kulfiltre, bør have 
det. Herudover skal virksomheden beskrive og vurderer omfanget af diffust 
udslip af kulbrinter, jf. vilkår B8. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Denne afgørelse er en revurdering af eksisterende miljøgodkendelse for 
Asnæsværket med det formål at ekstrahere vilkår, der relaterer sig til olie-
terminalens indretning og drift til egen selvstændig miljøgodkendelse. Virk-
somheden har i sine bemærkninger til afgørelsen ønsker om flere anløb af 
skibe og andre ændringer. Virksomheden har mulighed for efterfølgende at 
ansøge om ændringer og udvidelser. Det er ikke muligt at indbygge dem i 
denne afgørelse, da det har været en forudsætning for revurderingen, at 
driften af olieterminalen fortsætter som hidtil. 
 
De forhold som Miljøstyrelsen ikke har kunnet efterkomme i høringssvar til 
udkast til afgørelse om revurdering kan der ansøges om efterfølgende – 
herunder eksempelvis 

• antal anløb eller tonnage 
• støjkrav 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Kalundborg Kommune er blevet hørt i forbindelse med revurdering af miljø-
godkendelsen, og kommunen har fremsendt sine bemærkninger i mail af 
10. maj 2011. Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger.   
 
Beredskabet har den 27 september 2011 oplyst, at beredskabet er enig i 
Miljøstyrelsens vurdering, at ammoniakanlægget på Asnæsværket ift. risi-
soområdet ikke påvirker tankene. 

3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Der har ikke været henvendelser fra borgere ang. virksomheden, derfor har 
der ikke været relevant at høre offentligheden i forbindelse med revurderin-
gen, da det ikke er en IPPC virksomhed.   
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3.4.3 Udtalelse fra AOT 
DONG Energy har ved brev af 26. september 2011 fremsendt høringssvar 
til det varslede påbud vedrørende revurdering af miljøgodkendelsen, se 
bilag F. 
 
Redaktionelle ændringer og tidsfrister 
Miljøstyrelsen har rettet diverse redaktionelle ændringer og forlænget frister 
for fremsendelse af diverse redegørelser og instrukser for at give AOT tid 
nok til at udarbejde et fyldestgørende materiale. 
 
Begrænsninger i antallet af skibe der må anløbe terminalen 
DONG Energy har anmodet om, at der ikke fastsættes begrænsninger i 
antallet af skibe der må anløbe terminalen. Dette har Miljøstyrelsen ikke 
kunnet imødekomme, idet Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at kravet i 
miljøbeskyttelseslovens § 33 om, at en listevirksomhed ikke må udvides 
eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, før udvidelsen eller æn-
dringen er godkendt, både relaterer sig til kapaciteten af en listevirksomhed 
og det tidsrum, hvori listevirksomheden udøver sin aktivitet. Da denne revi-
sion sker på forudsætning af en fortsættelse af driften for AOT som hidtil, 
finder Miljøstyrelsen det nødvendigt at fastholde denne forudsætning ved 
vilkår for både kapacitet og aktivitet. Miljøstyrelsen fastholder derfor vilkår 
B.1. 
 
Ønskes kapaciteten og/eller aktiviteten for AOT senere ændret, kan der til 
enhver tid søges om miljøgodkendelse heraf. 
 
Støj 
DONG Energy har anmodet om, at det ønskes præciseret, at støjgrænserne 
i vilkår E1 omhandler virksomhedens samlede bidrag ekskl. skibes 
egenstøj. Miljøstyrelsen imødekommer dette ønske, idet der henvises til 
vilkår E2, hvoraf det fremgår, at der skal indsendes en opdatering af støjre-
degørelsen omfattende støjbidrag fra skibe og en vurdering af om der skal 
gives tonetillæg. På baggrund af støjrapporten vil Miljøstyrelsen ud fra en 
proportionalitetsbetragtning efterfølgende træffe en afgørelse om effektue-
ring af mulige tiltag og/eller en lovliggørelse af eksisterende forhold. 

Endvidere har DONG Energy bemærket, at den supplerende støjberegning, 
hvor der indgår støj fra skibe, er et foreløbigt notat, som ikke i tilstrækkelig 
grad redegør for variationen i støjbelastning som følge af variationen af ski-
benes kildestyrke og derfor ikke bør indgå i sagsbehandlingen. Miljøstyrel-
sen er af den opfattelse, at notatet kan anvendes som en indikation af hvil-
ket støjniveau, der kan forventes af være fra Olieterminalen, når der ligger 
skib ved kaj. Miljøstyrelsen har som skrevet ovenfor imødekommet, at de 
fastsatte grænseværdier ikke inkluderer denne støj.
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Asnæs Olieterminal indgår for nærværende som del af miljøgodkendelsen 
for Asnæsværket, som er meddelt af Vestsjællands Amt den 28. november 
1995 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33. Asnæsværkets miljøgod-
kendelse er efterfølgende revurderet af Miljøcenter Roskilde den 20. de-
cember 2007 ved påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendel-
se for Asnæs Olieterminal ved en revurdering af den del af Asnæsværkets 
nuværende miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteter på Asnæs Olieter-
minal. Ved revurderingen er der suppleret med nye vilkår, der sikrer en 
samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal, idet der i den eksi-
sterende miljøgodkendelse kun er få vilkår, der regulerer indretning og drift 
af olieterminalen.  
 
Revurderingen af miljøgodkendelsen er meddelt under den forudsætning, at 
udskillelsen af Asnæs Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed ikke in-
debærer anlægs- eller driftsmæssige udvidelser eller ændringer af aktivite-
terne på olieterminalen.   
 
Vilkår, relateret til Asnæs Olieterminal, er meddelt ved påbud efter lovens § 
41. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre 
andet fremgår i det enkelte vilkår eller med mindre afgørelsen påklages, jf. 
afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Asnæs Olieterminal er ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, idet de 
opbevarede produkter hverken er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 
1, del I (liste af navngivne stoffer) eller af bilag 1, del II (kategorier af stoffer 
og produkter der ikke udtrykkeligt er anført i del I) 
 
Asnæsværket er risikovirksomhed som følge af oplag af ammoniak til brug i 
deres deNOx-anlæg.  Konsekvenszonerne for dette oplag støder op til om-
rådet med olieterminalens tanke. Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er risi-
ko for dominoeffekt ift olietankene, idet ammoniak ikke øger risiko for brand 
i tankene. 
 
Asnæsværkets risikodokument skal i 2011 revurderes og der vil i den for-
bindelse blive stillet krav om at DONG redegør for betydningen af ændrin-
ger i omgivelserne så som den nye virksomhed Asnæs Olieterminal. 
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VVM-bekendtgørelsen  
Asnæs Olieterminal er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen (bekendt-
gørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), 
punkt 21 ”Oplag af olieprodukter med en kapacitet på over 200.000 tons”.  
 
Revurderingen efter Miljøbeskyttelseslovens § 41 ikke er VVM-pligtig, da 
der er tale om en lovligt etableret og miljøgodkendt virksomhed, som revur-
deres uden driftsmæssige ændringer eller udvidelser. 
 
Habitatdirektivet  
Asnæs Olieterminal ligger i nærheden af internationale naturbeskyttelses-
områder. I henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse at visse arter, kan der ikke træffes afgørelser i medfør af en række 
love og paragraffer, før der er foretaget en vurdering af om projektet i sig 
selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 
2000 område væsentligt.  
 
Miljøbeskyttelseslovens § 41, som revurderingen og påbuddene gives efter, 
er ikke en af disse paragraffer. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der dog 
skal forholdes til virksomhedens faktiske påvirkning af de berørte områder. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Denne afgørelse erstatter den tidligere revurderede miljøgodkendelse af 20. 
december 2007, udarbejdet af det daværende Miljøcenter Roskilde, for så 
vidt angår miljøreguleringen af Asnæs Olieterminal.   
 
Miljøgodkendelsen, revurderet af daværende Miljøcenter Roskilde ved god-
kendelse af 20. december 2007, vil fortsat være gældende for Asnæsvær-
ket.  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgod-
kendelse.  

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Kalundborg nyt og kan ses på 
www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 
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 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun be-
slutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. Endvidere kan det 
påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk og skal være modtaget 
senest den 2. november 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresen-
der 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets 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 klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets 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.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 

Kalundborg Kommune 
 
Klosterparkvej 7
 

4400 Kalundborg 
kalund-
borg@kalundborg.dk
 

Embedslægeinstitutionen
Sjælland Rolighed 7 4180 Sorø sjl@sst.dk  

Danmarks Natur-
fredningsforening 

Masnedøgade 
20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København SV kreds@friluftsraa-
det.dk  

Danmarks Sportsfisker-
forbund 
 

Skyttevej 4  7182 Bredsten  post@sportsfiskerfor
bundet.dk

Dansk Ornitologisk For-
ening (DOF) 

Vesterbrogade 
140 1620 København V dof@dof.dk
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5. BILAGSOVERSIGT 
 
Bilag A:  Virksomhedens oplysninger til revurdering herunder Miljøtek
 nisk beskrivelse 
 
Bilag B:  Oversigtsplan i  

• 1:25.000 
• Tankoversigt med tank nr. 

 
Bilag C:  Virksomhedens omgivelser (temakort) 

• Planforhold 
• Natura 2000 områder 
• Naturinteresser 
• Drikkevandsinteresser 
• Jordforurening 
 

Bilag D:  Oversigt over revurderede vilkår 
 
Bilag E:  Virksomhedens høringssvar til udkast til afgørelse om revurde-
 ring. 
 
   
  
  

 41 



 

Prepared Jette Larsen, Maj 2011 
Checked Maria Borne Jensen (MABOJ), Maj 2011 
Accepted Martin Kjær Mogensen (MAKMO), Maj 2011 
Approved Aage Faurholt (AAGFA), Maj 2011 
  
Doc. no. 962433 
Project no. 910-08-0018-01 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøteknisk beskrivelse af 
Asnæs Olieterminal 
 

Version 2



Dok. nr. 898652 

2 
 

i. Indholdsfortegnelse 
 
i.  Indholdsfortegnelse .......................................................................................................................2 
ii.  Indledning ......................................................................................................................................4 
A.  Oplysninger om ansøger og ejerforhold ........................................................................................5 

1)  Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer .......................................................................................5 
2)  Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer..............................................5 
3)  Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen.................................................................5 
4)  Oplysning om virksomhedens kontaktperson .........................................................................................5 

B.  Oplysninger om virksomhedens art ...............................................................................................6 
5)  Virksomhedens listebetegnelse...............................................................................................................6 
6)  Kort beskrivelse af det ansøgte projekt ...................................................................................................6 
7)  Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med 

risikoen for større uheld med farlige stoffer.............................................................................................7 
8)  Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses..........................7 

C.  Oplysninger om etablering.............................................................................................................8 
9)  Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer..........................8 
10)  Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af 

virksomhedens drift..................................................................................................................................8 
D.  Oplysninger om virksomhedens beliggenhed................................................................................9 

11)  Oversigtsplan i passende målestok.........................................................................................................9 
12)  Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser...................................................................10 
13)  Virksomhedens daglige driftstid.............................................................................................................11 
14)  Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed11 

E.  Tegninger over virksomhedens indretning ..................................................................................12 
15)  Tegninger ...............................................................................................................................................12 

F.  Beskrivelse af virksomhedens produktion ...................................................................................13 
16)  Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, 

herunder mikroorganismer ....................................................................................................................13 
17)  Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb .....................................................................15 
18)  Oplysning om energianlæg....................................................................................................................19 
19)  Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld............................................................................19 
20)  Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg..................................20 

G.  Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik .....................................................................21 
21)  Redegørelse for den valgte teknologi....................................................................................................21 

H.  Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger..................................23 
22)  Massestrøm og emissionskoncentration fra afkast...............................................................................23 
23)  Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder...............................................................23 
24)  Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg .......................23 
25)  Beregning af afkasthøjder......................................................................................................................23 
26)  Spildevandsteknisk beskrivelse.............................................................................................................23 
27)  Afledning af spildevand..........................................................................................................................23 
28)  Opblandingsforhold ved direkte udledning............................................................................................24 
29)  Udledning af kvælstof eller fosfor ..........................................................................................................24 
30)  Beskrivelse af støj- og vibrationskilder ..................................................................................................24 
31)  Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger .........................................24 
32)  Beregning af det samlede støjniveau ....................................................................................................24 
33)  Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald......................................25 



Dok. nr. 898652 

3 
 

34)  Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden ...........................................................25 
35)  Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse ........25 
36)  Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand..........................25 

I.  Forslag til vilkår og egenkontrol ...................................................................................................27 
37)  Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår ...........................................................................27 

J.  Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld.................................................................................29 
38)  Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld .....29 
39)  Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld ...............29 
40)  Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø 

af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld ..................................................................29 
K.  Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør .................................................................30 

41)  Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i 
forbindelse med virksomhedens ophør .................................................................................................30 

L.  Ikke-teknisk resume.....................................................................................................................31 
42)  Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume .........................................31 

M.  Bilagsliste.....................................................................................................................................32 
N.  Ordliste.........................................................................................................................................33 
 
 
 



Dok. nr. 898652 

4 
 

ii. Indledning 
 
DONG Energy (DE) har igangsat en administrativ adskillelse af Asnæs Olieterminal (AOT) og 
Asnæsværket (ASV) med henblik på eventuelt senere frasalg af AOT.  
 
Udlejning af olietanke har over de seneste år udviklet sig til et regulært forretningsområde for DONG 
Energy, og der er blevet oprettet et specifikt ansvarsområde til varetagelse heraf, nemlig DONG 
Energy Oil Terminals (DEOT). 
 
Udmatrikuleringen vil foruden AOT omfatte Ensted Olieterminal (EOT) og Stigsnæs Olieterminal 
(SOT). 
 
Den nuværende driftsform af olieterminalerne, hvor kapaciteten til olie-oplagring udlejes til eksterne 
kunder, har foregået i en række år. Ud over de tanke, der lejes ud til eksterne formål, er der på 
olieterminalen tre tanke, der anvendes af Asnæsværket. Disse tanke har primært funktion som tanke 
for brændsel. 
 
Som led heri er DE i færd med at gøre AOT til en selvstændig juridisk enhed. AOT og ASV vil 
således i fremtiden være adskilte, både økonomisk, organisatorisk og på sigt også 
ejerskabsmæssigt.  
 
Kalundborg Kommune er som følge heraf ansøgt om selvstændig udstykning af AOT.  
 
Miljøforhold og aktiviteter på AOT og ASV er miljøgodkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 
af Miljøcenter Roskilde ved miljøgodkendelse af 20. december 2007. Denne miljøgodkendelse 
dækker som nævnt både AOT og ASV, men hovedvægten af vilkårene i godkendelsen angår driften 
af kræftværksdelen. 
 
DE ansøger hermed miljømyndigheden – Miljøstyrelsen i Roskilde – om en revurdering af 
miljøgodkendelsen, så der også miljøgodkendelsesmæssigt foretages en administrativ adskillelse af 
AOT og ASV.  
 
Den administrative adskillelse af AOT og ASV medfører ingen anlægsmæssige eller driftsmæssige 
ændringer af aktiviteterne på AOT. Aktiviteterne på AOT fortsætter uændret, og anmodningen om 
revurdering af miljøgodkendelsen er alene en konsekvens af, at AOT på sigt ønskes frasolgt som 
selvstændig juridisk enhed. 
 
Som grundlag for revurdering af miljøgodkendelsen for AOT har DE udarbejdet nærværende 
miljøtekniske beskrivelse, der beskriver de nuværende forhold på AOT, som er miljøgodkendt ved 
godkendelse af 20. december 2007.   
 
For at give en dækkende miljøteknisk beskrivelse har vi opbygget denne analogt til krav til 
ansøgninger om miljøgodkendelse. 
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A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 
 
1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer 

DONG Energy Oil Terminals A/S (under stiftelse)  
Holtengårdsvej 20 
4230 Skælskør 
 
Tlf.: 9955 0520 

 
2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer 

DONG Energy Oil Terminals A/S (under stiftelse) 
Asnæs Olieerminal 
Asnæsvej 16 
4400 Kalundborg 
 
Tlf.: 9955 0520 
 
CVR-nr.:25-46-07-15, P-nr.: 1.002.105.572. Nuværende CVR- og P-nr. dækker også ASV.  
Nyt CVR- og P-nr. er under etablering 
 
Nuværende matrikel nummer: 1cd, Lerchenborg Hgd., Årby.  
Kalundborg Kommune er ansøgt om særskilt udmatrikulering. 

 
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen. 

Identisk med ansøger. 
 
4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson 

Chef for DONG Energy Oil Terminals, Aage Faurholt, tlf.: 9955 6477 
HSE ansvarlig for DONG Energy Oil Terminals, Peter Havsager, tlf.: 9955 7367  

 
 

Formateret: Engelsk
(Storbritannien)

Formateret: Engelsk
(Storbritannien)

Formateret: Engelsk
(Storbritannien)
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B. Oplysninger om virksomhedens art 
  
5) Virksomhedens listebetegnelse 
C 103 "Oplag af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t" 
 
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
AOT er en olieterminal, der består af egen oliekaj, tankanlæg samt lukket overjordisk rørsystem. 
AOT modtager og afskiber tillige olie fra store tankskibe ved ASV's kulpier, da de pga. stor dybgang 
har mulighed for at anløbe der. Der tinglyses retteigheder AOT's for anvendelse af denne.  
 
Tankanlægget består af i alt 10 overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på 519.600 
m3. Tankene er placeret i tre tankgårde, der er omgivet af enten jordvolde eller betonvægge.  
 
Tank 3 og tank 5 er for øjeblikket ikke i brug, men da de på sigt tænkes renoveret og taget i brug er 
de omfattet af denne ansøgning.  
 
Tankene er etableret fra 1956 til 1998 og er oprindeligt etableret med henblik på at forsyne ASV med 
fuelolie. Siden 2004 har 6 af tankene (V51, V53, V54, K7, K8 og K9) med en samlet 
opbevaringskapacitet på 430.000 m3 været udlejet til eksterne kunder.  
 
I tankene opbevares alene klasse III-væsker (brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 °C), i 
form af henholdsvis fuelolie (FO) og/eller vakuum gasolie (VGO).  
 
Ud over tanke og oliekaj består olieterminalen også af nødvendigt udstyr for håndteringen, f.eks. 
pumper, dræn, damp, og tømmesystemer.  
 
Endvidere indgår der en lejet bygning på ASV’s område, som anvendes til værksted og lagerhal. 
Denne skal bruges til diverse reparations og vedligeholdelsesopgaver for egne medarbejdere. Idet 
lokalet er forbundet til olieudskillersystemet forventes også at trykprøve laste/losse slanger her. 
Værkstedet forventes at blive brugt af eksterne firmaer, der udfører arbejde for AOT.  
 
De miljømæssige forhold på AOT reguleres i dag af Miljøgodkendelse af 20. december 2007, 
meddelt af Miljøcenter Roskilde. Miljøgodkendelsen dækker både aktiviteter på AOT og ASV.  
 
Olieprodukterne losses fra tankskibe via slanger ved AOT ved brug af skibspumperne gennem 
fastinstallerede rør på land til den udvalgte tank på AOT. Lastning sker vha. pumper installeret på  
AOT. 
 
AOT består af en række delområder, beliggende ifm. ASV. Placeringen af disse ses på billedet på 
næste side. 
 
 

Formateret: Dansk
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Fig. 1: AOT delområder 
 
Indenfor AOT’s delområder befinder sig også tre tanke (T52 og T55 i delområde 4 og tank 121 i 
delområde 2), der fortsat vil være ejet og drevet af ASV og derfor ikke er omfattet af nærværende 
miljøtekniske beskrivelse og heller ikke skal være omfattet af den fremtidige revurderede 
miljøgodkendelse for AOT. 
 
7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 

med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
AOT er ikke omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
 
ASV, som er nærmeste nabo, er på grund af oplag af flydende tryksat ammoniak (til røggasrensning) 
omfattet af bekendtgørelsen. 
 
8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses 
Der er ikke tale om et midlertidigt projekt, men om et eksisterende miljøgodkendt anlæg. Den 
igangsatte adskillelse af AOT og ASV vil medvirke til at sikre AOT’s eksistens fremadrettet. 
 
 

I delområde 2 er: 

• Oliekaj 

• Tanke 

• Havnekontor 

• Adm. kontorer 

I delområde 3 er: 

• 3 tanke 

• Pumpestation 

I delområde 4 er: 

• 3 tanke  

• Pumpestationer 

I dette område er 

(lejes fra ASV): 

• Værksted 

• Lagerhal 
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C. Oplysninger om etablering 
 
Tankene er etableret fra 1956 til 1998 og er oprindeligt etableret med henblik på at forsyne ASV med 
FO. Den administrative adskillelse af AOT og ASV indebærer p.t. ingen anlægsmæssige eller 
driftsmæssige ændringer af de nuværende aktiviteter på AOT. 
 
9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer 
Der er på AOT ikke planlagt bygningsmæssige udvidelser/ændringer, på nær at der i 2011 forventes 
etableret en pavillon ved havnen til AOT personale. Spildevandstilslutningen til pavillon vil foregå ved 
tilslutning til en eksisterende - men udvidet - samlebrønd/septiktank. Denne vil derefter blive tømt 
med slamsuger ca. én gang/måned. 
 
Ud over de eksisterende forhold (ét toilet og to håndvaske) vil den nye pavillon være udstyret med to 
toiletter og tre håndvaske. De enkelte delområder påAOT forventes at blive indhegnet med trådhegn 
med porte. 
 
10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af 

virksomhedens drift 
Ikke relevant, da der er tale om en eksisterende idriftværende miljøgodkendt virksomhed, hvor der 
ikke forekommer bygningsmæssige udvidelser/ændringer. 
 
Pavillonen til mandskab forventes opsat i 2011. 
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D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
 
11) Oversigtsplan i passende målestok 
AOT er beliggende i et erhvervsområde i den østlige del af Kalundborg by med adgang til 
Kalundborg Havn. AOT er i dag en del af matr. Nr. 1cd, Lerchenborg Hgd, Årby, men særskilt 
udmatrikulering af AOT er under forberedelse.  
 

 
Fig. 2: Oversigt over AOT’s placering 
 
Kommuneplan 
AOT ligger i byzone og er ifølge Kalundborg Kommunes Kommuneplan 2009-2021 beliggende i et 
område, der er udlagt til industri: Tung industri med bl.a. havneanlæg, energiproduktion m.v. 
 
Lokalplan 
AOT er omfattet af lokalplan nr. 52, der udlægger området til kraftværksformål med tilhørende 
havnefaciliteter, olietanke m.v. Kort over omgivelser samt gældende lokalplaner for området er vist 
på efterfølgende kort.  
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Fig. 3: Lokalplan for AOT (og ASV og Inbicon Kalundborg) 
 
Naturbeskyttelsesinteresser 
Der er på selve matriklen ingen naturbeskyttelsesinteresser. Der er ca. 1,8 km til nærmeste Natura 
2000-område, som der skal tages hensyn til ved etablering af nye virksomheder eller ændring af 
eksisterende virksomheder i området: 
 

• EF-habitatsområde nr. 195. 
 
Den administrative adskillelse af AOT og ASV medfører ingen påvirkning af disse områder.  
 
Delområde 3 er klassificeret som værende jordforurenet på vidensniveau V 2, hvilket vil sige, at der 
er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med en høj grad af sikkerhed kan lægges 
til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan 
have skadelig virkning på mennesker og miljø. 
 
Klassificeringen er begrundet i, at området er etableret ved opfyldning. De øvrige to tankområder er 
ikke kortlagte som forurenede. 
 
AOT er udlagt som område med begrænsede drikkevandsinteresser, hvorfor området i forhold til 
drikkevand har laveste prioritet. 
 
12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 
Da virksomheden er eksisterende, er der i forbindelse med udmatrikuleringen ikke lavet primære 
lokaliseringsovervejelser som ved nyetableringer. Det er valgt at udnytte tankene ved ASV til den 
selvstændige olieterminal AOT i stedet for at skulle bygge ny andetsteds, med arealbeslaglæggelse, 
ressourceforbrug mv. til følge. 
 
AOT er placeret ved en af Danmarks havne med stor dybgang (9,5 meter) samt nabo til ASV som 
med sin havn ved kulpieren har en dybgang på ca. 17 m, hvorfor den ligger godt i forhold til, at de 
store olietankskibe kan anløbe, hvorved trafikken til og fra reduceres i antal. 
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Endvidere har området i forvejen høj grad af industrialisering, hvorfor fortsættelse af driften ikke vil 
føre til væsentlige ændringer i den samlede miljøbelastning. 
 
I forhold til skeldragningen mellem AOT og ASV er der lavet overvejelser med hensyn til støj, brand, 
risikoforhold, samt hvorledes tekniske installationer (herunder kloak, olieledning m.m.) bedst og 
sikrest muligt deles. 
 
13) Virksomhedens daglige driftstid 
Der forventes ikke ændringer i AOT’s nuværende driftstid. AOT er i drift alle ugens dage fra kl. 0-24, 
når der kommer olieskibe.  
 
14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse 

hermed 
Kørsel til og fra AOT vil foregå som for nuværende. Al trafik til olieterminalerne på AOT foregår 
gennem porten, som er fælles for AOT og ASV. Der påtænkes på sigt, at etablere uafhængige 
adgangsveje til delområde 3 og 4 udenom ASV's port. 

 
Da olien alene losses og lastes til/fra skib, er der ikke kørsel i forbindelse med udskibning eller 
indskibning af olien. Kørsel til og fra AOT omfatter alene persontransport af medarbejdere, 
håndværkere, konsulenter m.m.  
 
Omfanget af til- og frakørsler vurderes at være af yderst begrænset omfang og i øvrigt uændret i 
forhold til nuværende forhold.  
 
Støjforhold grundet til- og frakørsel er beskrevet i afsnit 30). 
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E. Tegninger over virksomhedens indretning 
  
15) Tegninger 
Den overordnede placering af AOT ses af kortet i afsnit 11). De enkelte dele af AOT ses af 
nedenstående kort: 

 
Fig. 4: Anlægsdele på AOT 
 
Til uddybning af den efterfølgende miljøtekniske beskrivelse er vedlagt kort over 
udmatrikuleringsforhold som Bilag 1.  

 
Som led i udmatrikuleringen vil der blive tinglyst servitut om ret til brug af ledninger mellem ASV og 
AOT. Endvidere tinglyses servitut om gensidig respekt af øvrige tekniske installationer og ledninger 
(kloak, vand, varme, damp, el, fiber og lign.) samt om ret til færdsel for AOT på nærmere angivne 
veje, samt brug af pier og pierkontor. Kort over interne transportveje er vist på ovenstående kort. 
 
 

Pumper 

Grisestation 

Placering af mobil 
kompressor 

Pumper 

Placering af mobil 
kompressor 

Grisestation 

Placering af mobil 
kompressor 

Placering af mobil 
kompressor 

værksted 

Fremtidig pavillon 

Placering af mobil 
kompressor 

Havnekontor 

AOT’s kajanlæg 

Pumper 

Pierkontor Placering af mobil 
kompressor 

Grisestation 

ASV’s kulpier 
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
 
16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og 

hjælpestoffer, herunder mikroorganismer 
Tankanlægget på AOT består af tre tankgårde med i alt 10 tanke og en samlet opbevaringskapacitet 
på 519.600 m3. Seks af tankene (V51, V53, V54, K7, K8 og K9) har siden 2004 været udlejet til 
eksterne kunder. Der foregår ingen forarbejdning af olieprodukter eller lignende på AOT. 
 
AOT har et minimalt forbrug af kemikalier og hjælpestoffer, alene til daglig vedligehold. Alle større 
opgaver såsom renovering og maling af tanke, rensning af tanke m.m. foretages af eksterne 
leverandører, som medbringer materialer til arbejdet. 
 
AOT har egen oliekaj. Tankskibene lægger til yderst ved AOT's kajanlæg, hvor der er en vanddybde 
på ca. 9,5 m svarende til, at der kan modtages skibe på op til 150.000 tdw (Tonnage Dead Weight). 
Der kan også modtages skibe ved ASV's kulpier hvor dybgangen er større. Der kan både modtages 
og udskibes olie fra begge steder.  
 
Placering af anlægsdele kan ses af figur 4. 
 
Teknisk beskrivelse af tankene  
Tankanlæggene på AOT omfatter i alt 10 tanke, der er fordelt på tre tankgårde. Olien overføres til et 
lukket overjordisk rørsystem, som transporterer olien mellem tankanlæggene.  
 
Alle tankene har fast tag. Tank V51, V53, V54, K7, K8 og K9 er mineraluldsisoleret på svøb samt 
beklædt med alu-profilplade. Tank K7 og V53 er derudover tagisoleret med mineraluld og aluminium. 
Tank 4 er uisoleret (det samme er tank 3 og 5 men disse bruges ikke pt.). Tank 120 er ikke isoleret. 
Rørene der ligger mellem tanke og pumpestationer er isolerede, dog er losse/lasteledningerne fra 
pumpestationer ud til skibene ikke isoleret med undtagelse af  rørerne fra "grisestation" til kulpier 
isoleret som er isoleret med ca 25 mm. 
 
Rørene er isolerede for at minimere energiforbruget, da olien skal være opvarmet for at kunne 
transporteres i rørsystemet. Der anvendes damp og varmt vand leveret fra ASV til opvarmning af 
tanke og rør, og kondensatet og varmt vand returneres til ASV.  
 
Tankenes beliggenhed er vist på nedenstående kort, og data om tankene er vist i nedenstående 
tabel. 
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Fig. 5: Tankenes placering 
 
Tankene er etableret fra 1956 til 1998 og benyttes alene til opbevaring af klasse III-væsker i form af 
henholdsvis FO og/eller VGO.  
 

Nr.  Byggeår  Kapacitet m3  Produkt  Opvarmet  Isoleret 

3  1959  20.000  Ikke i brug   Ikke i brug   Nej 

4  1960  20.000  FO/VGO  Ja  Nej 

5  1970  30.000  Gips n/a  Gips n/a  n/a 

K7  1970  40.000  FO/VGO  Ja  Svøb/tag 

K8  1972  60.000  FO/VGO  Ja  Svøb 

K9  1972  60.000  FO/VGO  Ja  Svøb 

V51  1980  90.000  FO/VGO  Ja  Svøb 

V53  1980  90.000  FO/VGO  Ja  Svøb/tag 

V54  1980  90.000  FO/VGO  Ja  Svøb 

120  1956  3.800  FO/VGO  Ja  Nej 

 
Tank 3 og tank 5 er for øjeblikket ikke i brug, men da de på sigt tænkes renoveret og taget i brug er 
de omfattet af denne ansøgning.  
 
Tankene er placeret i 3 lukkede tankgårde, som sikrer, at eventuelt spild forbliver i tankgårdene og 
kan opsamles. Tankgårdene er uden membran og fast belægning, da olieprodukterne i tankene 
stivner ved almindelige udendørstemperaturer. Tankgårdene har et volumen, som gør at kravet om, 
at minimum fem minutters overpumpning skal kunne rummes i tankgårdene, er opfyldt. 
 
Tankgården i delområde 4 har et opsamlingsbassin der er forbundet til en olieudskiller. Der sidder en 
olie alarm i olieudskilleren der giver alarm i kontrolrummet. Vandet fra olieudskilleren drænes ud i 
værkets regnvandsystem. En stor del af overfladevandet siver dog ned i jorden. 

Delområde 2 

Delområde 4 

Delområde 3 
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Tankgården i delområde 3 har ingen dræn, overfladevand siver ned i jorden. 
 
Drænene fra delområde 2 ledes alle til en underjordisk samlebrønd mellem tankgård 3 og 5. Herfra 
løber drænet videre til Kalundborg Fjord.    
 
Ud over tanke og oliekaj består olieterminalen også af nødvendigt udstyr for håndteringen, f.eks. 
pumper, dræn, damp, og tømmesystemer. Styringen af overførsler betjenes manuelt, men kan 
fjernbetjenes fra havnekontoret (kontrolrummet) på AOT. 
 
Produktomsætning, vandforbrug og energiforbrug 
Der håndteres årligt 2,2 mio. tons FO og VGO gennem AOT. Det samlede årlige energiforbrug for 
AOT er beskrevet i afsnit 18) Oplysning om energianlæg.   
 
Der er et lille vandforbrug til toilet, baderum og håndvask på havnekontoret. Vandet kommer fra 
kommunal vandforsyning og afregnes via ASV. Der findes pt. ikke separat opgørelse for AOT, men 
forbruget er meget begrænset. 
 
17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb 
Sikkerhedssystemer med henblik på at forebygge og begrænse risikoen for forurening fra 
virksomheden 
Tankene på AOT (med undtagelse af tank 3, 4, 5 og tank 120) er tilsluttet et automatisk 
overvågningssystem, der registrerer tankniveauer, niveauændringer og temperaturer i tankene.  
 
Ud over det automatiske overvågningssystem er alle tankene tilsluttet højt højt niveaualarmer (EHL-
alarmer), som er uafhængige af det automatiske pejleudstyr. Alarm for højt højt niveau udløser et 
akustisk signal på havnekontoret. Yderligere sker der en vigtig niveaukontrol ved manuel pejling. 
Tankenes indhold kontrolleres før og efter losning og lastning ved manuel pejling. Der er generelt 
ingen automatisk stop af pumper eller lukning af ventiler ved niveaualarmer, nedlukning skal således 
foretages manuelt som følge af alarmerne. 
 
Der er temperaturovervågning på de opvarmede tanke. Ved alarm skal driftspersonalet lukke for 
damp/varmt vand til den pågældende tank. 
 
Kontrolanlægget overvåger og angiver status for ventiler, pumper m.m. Alle ventiler af risikomæssig 
betydning kan sammen med pumper fjernbetjenes fra kontrolrummet. Kontrolanlægget overvåger og 
fjernstyrer endvidere brandpumper og brandvandssystemerne. Skumkanonerne kan tillige styres via 
bærbart radiostyret kontrolpanel. 
 
Hvis elforsyningen falder ud, stopper pumperne, så operationen afbrydes, indtil elforsyningen er 
genoprettet. Ved losning fra skib kan pumpningen dog fortsætte, idet skibets pumper anvendes. 
Alarmer og overvågningssystem har backup-strøm (UPS), der også fungerer ved strømsvigt. 
 
Detektering af læk foregår primært visuelt eller ved lugt. Rørbrud vil kunne detekteres ved 
manglende flow. Når der er operationer (pumpning af olie), foretages inspektion ca. hver anden time. 
På alle andre dage foretages rundering tre gange i døgnet. Det vil være vanskeligt at se mindre 
lækager om natten, men disse vil som oftest kunne lugtes, medmindre vinden blæser dampene væk 
fra inspektøren. 

 

 

 

Formateret: Dansk
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Overførselspumperne findes i pumpegårde. Hvis der er lækager fra en pumpe, vil olien være så tyk, 
at den samler sig i gården og skal fjernes maskinelt. Den vil ikke kunne løbe i dræn. 
 
Under losning og lastning er oliepieren konstant overvåget, så uheld hurtigt kan opdages og 
standses. Der er en kontraventil ved tilgang på tanken, som sikrer mod tilbageløb fra tanken. 
 
Der findes for AOT's oliepier faste procedurer samt tjekliste til sikker overførsel af olie til/fra skibe. 
Oliepierarealet er forsynet med en opkant, som kan tilbageholde et eventuelt spild til marint miljø. 
 
Sker der udslip til havmiljøet, kan AOT udlægge flydespærringer til inddæmning og opsamling af 
oliespild på vand. Det er vurderet, at afhængigt af spildets størrelse, kan denne foranstaltning sikre, 
at 90-95 % af udslippet inddæmmes og opsamles. 
 
Drift og vedligehold 
Alle tankene inspiceres iht. reglerne fra den europæiske brancheforening for en række større 
internationale olieselskaber, EEMUA, samt proceduren for tankinspektion. I BAT-noten anbefales det 
at følge netop disse EEMUA-standarder, hvorfor AOT mht. inspektion af tankene lever op til BAT. 
 
Der foretages en omfattende kontrol og inspektion af alle dele af olieterminalen. 
 
Tank- og rørinspektionerne udføres af et akkrediteret firma (C & P Inspection A/S). Nedenstående 
tabel viser seneste udførte tankinspektioner samt næste inspektion:  
 

Nr. Inspiceret Næste inspektion 

3  1996  n/a 

4  2006  2016b 

5  n/a  n/a 

K7  2010  2018s 

K8  2004  2015b 

K9  2008  2018b 

V51  2003  2014b 

V53  2009  2019b 

V54  2009  2019b 

120  2007  2018b 

        b: Stor inspektion ; s: Mindre inspektion 

 
Grunden til at tank 3 og 5 ikke er omfattet af tankinspektionsprogrammet er at de pt. ikke anvendes 
til olielagring. Når de på sigt bliver renoverede og tages i drift igen, vil de naturligvis også indgå i 
tankinspektionsprogrammet. 
 
Losning 
Olieprodukterne losses fra tankskibe ved brug af skibspumperne eller slanger på AOT's oliekaj eller 
ASV's oliepier gennem lukkede fastinstallerede rør på land til den udvalgte tank på AOT.  
 
Indpumpning af olieprodukter foregår ved et tryk på maks. 7. 
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Hvis der pumpes til tom eller delvist fyldt rørledning, pumpes der forsigtigt og med lav hastighed, 
indtil al luft og evt. vand er ude af ledningen. Alle ændringer af pumperater foretages gradvist. 
Forholdsregler for indpumpning er beskrevet i driftsinstruktionerne for AOT. 
 
Umiddelbart inden skibets ankomst gennemgås ledningsstrækket fra losseslangetilslutning til tank. 
Det kontrolleres, at alle tank- og ledningsdræn og udluftningsventiler er lukkede. Det kontrolleres, at 
der er afspærret til andre tanke, pumper mv., og at jumpovers til andre rørledninger er afspærret 
og/eller spadet fra. 
 
Før indpumpning aflæses niveau og temperatur i tanken, og det kontrolleres, at der er tilstrækkelig fri 
volumen. Under pumpning overvåges væskeniveauet i tankene automatisk via signal i 
kontrolrummet. Før og efter laste-/losseoperationer udfører tanklejers surveyor manuel pejling af 
tanken. Skibet og AOT har hver en vagt under pumpning.  
 
Skibsføreren instrueres om det maksimale pumpetryk via Ship Shore Safety Check List. 
Terminalfolkene har den med ud på skibet, hvor den udfyldes i samarbejde med skibets besætning. 
Pumpetrykket kontrolleres hver time. Der kommunikeres mellem skib, driftsvagter og kontrolrum via 
radio. 
 
Når der er skibe ved kaj, og når der i øvrigt foregår overpumpninger mellem tankene, er 
kontrolrummet bemandet. Der foretages tjek for lækage af kajledning umiddelbart efter, at pumpning 
er igangsat. Der foretages yderligere et tjek af hele strækket mellem skib og tank ved den fulde 
pumperate. Når skibet er færdiglosset/-lastet, og pumperne er stoppet, lukkes ventilen ved 
manifolden på kajen, hvorefter slangen drænes. 
 
Et forenklet flowdiagram af tankanlægget ifm. losning ses efterfølgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Signatur 
   Pumpe 
   Rørledning 
   Slange 
 
 
 

Oliepier 

AOT- 
tanke 
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Overførsel fra tank til tank  
Ved overførsel af produkt fra en tank til en anden tank startes overførslen så vidt mulig ved 
gravitation. Ved overførsel til tom eller næsten tom tank skal overførslen ske ved gravitation, indtil 
indløbsrøret er dækket af minimum 500 mm produkt.  
Overpumpning kan ske til ASV olietanke (tank 10 og tank 55).  
 
AOT overvåger overpumpninger fra Statoil til AOT tanke. (Statoil står for overpumpningen med egne 
pumper). 
 
Lastning 
Lastning sker ved hjælp af pumper installeret på AOT og som styres fra havnekontor. Inden og under 
lastning er de sikkerhedsmæssige forholdsregler, inspektioner, overvågning mv. det samme som 
under losning. 
 
Et forenklet flowdiagram af tankanlægget ifm. lastning ses efterfølgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Signatur 
   Pumpe 
   Rørledning 
   Slange 
 
 
Efter losning tømmes rørerne for produkt ved hjælp en mobil kompressor, som findes på AOT's 
område. 
 
Miljøledelsessystem 
AOT er miljøcertificeret efter den internationale standard ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcertificeret 
efter den internationale standard OHSAS 18001 og bekendtgørelse nr. 87: 2005.  
 
Miljøledelsessystemet auditeres årligt af det akkrediterede firma Bureau Veritas Certification (BV 
Certification). DONG Energy Power er certificeret i 2008 i henhold til ISO 14001, OHSAS 18001 og 
bekendtgørelse nr. 87:2005. Certificeringen er gældende i tre år, forudsat at systemet vedligeholdes 
tilfredsstillende. Seneste audit er gennemført i september 2010.  
 

Oliepier 

AOT 
tanke 
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Som led i miljøledelsessystemet har DONG Energy implementeret en række procedurer med henblik 
på at sikre, at miljøforhold løbende overvåges og håndteres miljømæssigt forsvarligt.  
 
18) Oplysning om energianlæg 
På AOT er der et forbrug af damp og varmt vand til opvarmning af tanke. Der er ikke særskilte 
energianlæg på AOT, der i dag forsynes med damp og varmt fra ASV. Kondensatet/vand returneres 
til ASV uden yderligere behandling. Det årlige enegiforbrug til damp og varmt vand udgør ca. 
116.000 GJ/år. AOT har ikke på nuværende tidspunkt en opgørelse over det faktiske strømforbrug. 
Det er vurderet, at AOT har et årligt strømforbrug på 840 MWh. 
 
Som beskrevet er der et lille vandforbrug til toilet og håndvask m.m. Desuden er der et minimalt 
forbrug af hjælpestoffer i forbindelse med vedligehold af f.eks. pumper og ventiler.  
 
 
19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld 
Uheld og oliespild i de sidste tre år 
AOT er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret og registrerer derfor alle uheld og olieudslip i 
miljøledelsessystemet. Miljømyndighederne underrettes i forbindelse med betydelige uheld.  
 
Der er registreret følgende oliespild på AOT i de seneste tre år:  

• I 2008 skete 5 mindre olieudslip 
• I 2009 skete ingen uheld med oliespild 
• I 2010 skete 4 mindre olieudslip, bl.a. udslip fra slanger på lager, udslip fra slopolietank 
• I 2011 er der endnu ikke konstateret uheld med udslip 

 
Alle uheld indrapporteres i miljøledelsessystemet, hvor uheldene (hændelserne) efterfølgende følges 
op på, og evalueres med henblik på at undgå gentagelser.  
 
Miljøkoordinatorer, sikkerhedsledere og QHSE-nøglepersoner vurderer, om de enkelte hændelser 
kan være relevante for andre lokaliteter i Power. Hvis hændelserne vurderes relevante, informeres 
aktuelle lokaliteter elektronisk vha. miljøledelsessystemet. 
 
Konstateres der et behov for overordnet koordinering i forbindelse med forebyggelse af hændelser, 
registrerer QHSE Power den forebyggende handling og sikrer videndeling via fora i henhold til 
proceduren for området. 
 
Hændelser, som er af relevans for øvrige forretningsområder, kan videndeles i de faglige QHSE-
netværk.    
 
Risiko for driftsuheld 
Der er ifm. sikkerhedsrapporten på Gulfhavnens Olieterminal (GOT) lavet en grundig generisk 
risikoanalyse for olieteminaler. Da denne analyse på mange områder er meget generel, kan 
størstedelen bruges på DONG Energy's andre olieterminaler, herunder AOT.  
 
Følgende uheldstyper er vurderet i relation til overførselsrør: 

• Udslip og brand i tankgård, på terræn eller på vandet 
• Ikke antændt udslip til tankgård, terræn eller havmiljø. 
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Følgende uheldstyper er vurderet i relation til opvarmede fasttagstanke indeholdende klasse III-
produkt: 

• Ikke antændt udslip til tankgård. 
 

Følgende uheldstyper er vurderet i relation til overførselspumper: 
• Brand ved pumpepakning (seal fire) 
• Udslip og brand ved overførselspumperne. 

 
Følgende uheldstyper er vurderet i relation til slanger: 
• Udslip og brand på oliepieren eller på vandet 
• Udslip til oliepieren eller havmiljøet. 
 
Dræn, udluftning og lignende, som er efterladt åbne, kan være årsag til (typisk mindre) udslip af olie. 
I værste tilfælde kan udslippet blive antændt og give anledning til en pølbrand. 

Udslip af damp fra dampslangerne i en opvarmet lagertank kan forårsage kogning eller cracking i 
olien og frigivelse af brandbare dampe. 
 
Øvrige udslip fra dampsystemet vurderes ikke at involvere risiko for større uheld. Skibe, der lægger 
til kaj ved en af oliepiererne for at laste eller losse olie, kan kollidere med kajen. Dette kan betyde, at 
rør på oliepieren bliver revet over, og at der derved kommer udslip af olie. 
 
Det er vurderet, at denne hændelse er så sjældent forekommende, samt at konsekvenserne vil være 
lig de konsekvenser, der følger af slange- eller rørbrud på oliepieren (udslip fra skibets tanke ikke 
medregnet), som behandles ovenfor, at scenariet ikke analyseres yderligere. 
 
Foranstaltninger til at hindre udslip til recipienten sker i form af udlægning af flydespærringer til 
inddæmning og opsamling af oliespild på vand. 

Den rest af olie, som ikke bliver tilbageholdt og opsamlet af flydespærringerne, vil kunne blive 
opsamlet ude i Kalundborg Fjord eller vil kunne drive til havs.  

Udslip på terræn er tilbageholdt, også fra nedsivning, og kontrolleret på anlægget og repræsenterer 
ikke en miljørisiko for det marine miljø. 

Under losning og lastning er oliepieren konstant overvåget, så uheld hurtigt bliver opdaget og kan 
standses.  
 
20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
Grundlæggende er anlægget altid i drift, dvs. at der er en eller anden mængde produkt i tankene. 
Ifm. tankinspektionen hvert ottende år tømmes tankene helt, og dampen tages af. Inden inspektion 
rengøres tankene, og evt. slam bortskaffes til godkendt affaldsmodtager. Når anlægget igen 
idriftsættes, sker dette ved, at varm olie pumpe i tankene der holdes opvarmet med damp eller varmt 
vand. Dette giver ikke anledning til ændret miljøbelastning. 
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G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
 
21) Redegørelse for den valgte teknologi 
Tankene på AOT er alle etableret i årene fra 1956-1998. Tankene er etableret efter daværende 
regler og er alle løbende vedligeholdt, som beskrevet i tidligere afsnit, efter reglerne i EEMUA. BAT-
noten 'Emmission from storage', som er den note, myndighederne læner sig op ad ved 
vilkårsstillelse, anbefaler risikoinspektion efter netop EEMUA. Derfor er tankanlægget med tilhørende 
bestykninger og rørføringer i en så god stand, at de ikke udgør en miljømæssig risiko alene pga. 
standen.  
 
Effektivisere råvareforbruget 
Tankene på AOT er ældre tanke, der løbende er blevet optimeret, bl.a. for at nedbringe 
energiforbruget, der primært udgøres af forbruget af damp og varmt vand til opvarmning af tankene. 
På AOT opvarmes tankene med damp eller varmt vand fra ASV. 7 af tankene er isolerede enten på 
siderne eller både på sider og tag for at minimere energiforbruget. Pt. pågår der undersøgelser med 
henblik på yderligere isolering. 
 
Substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige 
stoffer 
AOT fungerer alene som lagerhotel for olieprodukter, hvorfor substitution ikke er aktuel i denne 
sammenhæng. Forbruget af hjælpestoffer og andre kemikalier er så minimalt, at det ikke findes 
relevant at begrunde substitution. 
 
Optimere produktionsprocesserne 
Da den eneste 'råvare', der anvendes på AOT er energi, er optimering af energiforbruget den eneste 
måde, hvorpå produktionsprocesserne kan optimeres. For optimering af energiforbruget, se afsnittet 
ovenover. 
 
Undgå affaldsfrembringelse, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, om mulighederne for 
genanvendelse og recirkulation 
Som følge af driften på AOT vil der kun blive frembragt meget begrænsede mængder affald, primært 
i form af almindeligt husholdningsaffald. 
 
I tilfælde af at et olieprodukt 'forurenes' med et andet - vil det blive solgt til et andet formål, hvorved 
det ikke vil fremstå som affald. 
 
Slam fra tankrensning bortskaffes til godkendt affaldsmodtager. 
 
Kulfiltrene skiftes efter de af leverandøren anbefalede værdier. Disse findes ved at veje en del af 
kullet, og når dette er 'brugt op', skiftes det og bortskaffes til godkendt affaldsmodtager. 
 
Den begrænsede affaldsfrembringelse, der sker på AOT, kan ikke optimeres yderligere, hverken i 
forhold til mængder eller måden hvorpå affaldet afsættes. For en nærmere beskrivelse af 
affaldsmængderne, se afsnit 33). 
 
Anvende bedste tilgængelige rensningsteknik 
Der er monteret kulfilter på ånderør på de 6 tanke, som udlejes til tredje part (V51, V53, V54, K7, K8 
og K9).  
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Tilstandskontrol af lagertanke er med til at forebygge forurening af luft, jord og undergrund. Derfor 
kræver Miljøministeriet og de lokale tilsynsmyndigheder regelmæssige inspektioner af tanke og 
tilhørende rørsystemer. Anlægget på AOT bliver løbende vedligeholdt og moderniseret. 
Alle tankene efterses efter: 
 

• EEMUA-standard 159. EEMUA 159:2003: User’s Guide to the Inspection, Maintenance and 
repair of Aboveground Vertical Cylindrical Steel Storage Tanks  

• API 650 og API 653. 
 
En samlet gennemgang af AOT i forhold til BAT-tjeklisten for emissioner fra oplag findes som Bilag 
2. 
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende 
foranstaltninger 

 
Luftforurening 
Miljømæssige påvirkninger fra driften af olielagret omfatter typisk spild ved vedligeholdelse af 
anlægsdele såsom pumper og ventiler samt luftforurening i form af emission af flygtige organiske 
kulbrinter (VOC’er) fra tankånding og ved påfyldning af tanke. 
 
22) Massestrøm og emissionskoncentration fra afkast 
Luftforurening fra AOT består primært af emission af VOC’er ved tankånding som følge af påfyldning 
af tanke. Som beskrevet herunder er bidraget fra en tank diffust, hvorfor massestrøm og 
emissionskoncentration ikke er beregnet. 
 
23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder 
Da bidraget af VOC’er fra en tank er diffust, bør der ifølge Luftvejledningen ikke udføres OML-
beregninger for tanke.  
 
Damptrykkene for FO og VGO er følgende: 

FO cas. nummer: 68476- 33-5 har et damptryk på 0,01 kPa v 20 °C. 
VGO cas. nummer: 64741-57-7 har et damptryk på 0,8 kPa v 20 °C. 
 

For tanke større end 50 m3 med indhold af produkter med et damptryk mindre end 1,3 kPa kan der i 
stedet stilles krav om tryk/vakuumventil, medmindre en eksisterende tank ikke er konstrueret til 
varierende tryk svarende til en tryk/vakuumventils arbejdsområde. På AOT er tryk/ vacuum ventiler 
kombineret med kulfiltre på tank 7, 8, 9, 51, 53 og 54. Tank 4 har udluftning til det fri, idet der er 
minimal aktivitet over disse tanke, hvorfor tankåndingen er yderst begrænset. 
 
24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
 Anlægget vil ikke blive opstartet/nedlukket, idet der ikke er nogen egentlig produktionsproces, alene 
overførsel af olier. Når en tank skal fyldes igen efter eftersyn, vil der blive fortrængt en mængde luft 
fra tanken, men emissionerne som følge af dette afviger ikke væsentligt i forhold til de emissioner, 
der er, når tankene tømmes og fyldes i den almindelige drift. 
 
25) Beregning af afkasthøjder 
Da der ikke skal gennemføres OML-beregning, er afkasthøjder ikke beregnet. 
 
Spildevand 
26) Spildevandsteknisk beskrivelse 
Se afsnit 27). 
 
27) Afledning af spildevand 
Fra AOT er der ikke noget traditionelt spildevand, men alene ikke-forurenet overfladevand.  
 
Der afledes maksimalt 100.000 m3 overfladevand fra AOT pr. år. En væsentlig del af 
overfladevandet siver ned i jorden, hvorved den faktiske mængde er noget mindre. Fra områder, 
hvor der er særlig risiko for forurening, eksempelvis tankgårde, ledes overfladevandet til 
olieudskilleren API. 
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Spildevandstilslutningen fra den kommende pavillon vil foregå ved tilslutning til en eksisterende - 
men udvidet - samlebrønd/septiktank. Denne vil derefter blive tømt med slamsuger ca. én 
gang/måned, hvorfor dette ikke udledes. Der vil være tre toiletter og fem håndvaske. 
 
Endvidere er der kondensat og varmt vand fra den damp/vand der leveres fra ASV, men dette 
kondensat føres tilbage til ASV for at indgå i dampkredsløbet igen og kan derfor ikke karakteriseres 
som spildevand. 
 
28) Opblandingsforhold ved direkte udledning 
Ikke relevant. 
29) Udledning af kvælstof eller fosfor 
Ikke relevant. 
 
Støj 
30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder 
Ifm. driften af AOT er der kun betydende støjkilder, når der sker lastning eller losning, eller når olie 
flyttes mellem tankene. Der er således ingen betydende støjkilder, når der alene sker oplagring. Da 
der ikke sker nogen form for lastbiltransport af olie, og trafikbelastningen således alene er transport 
af medarbejdere og evt. håndværkere mv., er der heller ingen betydende støj som følge af transport 
til og fra anlægget. 
 
Der er ingen væsentlige vibrationskilder ifm. AOT. 
 
Ifm. driften af af AOT er den mobile kompressor, der anvendes til at tømme rørene efter lastning og 
losning, den væsentligste støjkilde. Denne kompressor kan opstilles på en række faste. Derudover 
er de to lastpumper i delområde 4 også væsentlige støjkilder i forhold til støjudbredelse syd for 
anlægget. 
 
31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 
For at nedbringe støjbidraget fra den mobile kompressor påtænkes at udføre støjdæmpning af 
denne – enten ved at etablere støjdæmpende ”carporte” på relevante placeringer, hvor 
kompressoren opstilles, eller ved at reducere støjen fra selve kompressoren, evt. ved ombygning af 
kompressoren eller ved erstatning af kompressoren med en støjreduceret udgave. I det omfang det 
er nødvendigt, påtænkes også at etablere støjdæmpning af de to lastpumper i delområde 4. 
Derudover vurderes det ikke at være nødvendigt med yderligere støj- og vibrationsdæmpende 
foranstaltninger. 
 
32) Beregning af det samlede støjniveau 
For at kortlægge det samlede støjniveau for AOT er der udført støjberegning for såvel AOT som ASV 
som ”Miljømåling – ekstern støj”. Pga. meteorologiske og praktiske forhold er den akkrediterede 
udgave af denne støjrapport ikke helt færdig p.t., og den forventes eftersendt til Miljøstyrelsen 
Roskilde i løbet af uge 11. I støjrapporten er støjkilderne på AOT lagt ind som værende konstante 
støjkilder, idet de, når de er i drift i løbet af natten, er i drift i mere end en halv time. I virkeligheden er 
eksempelvis den mobile kompressor gennemsnitlig i drift under 1½ time i døgnet på tidspunkter 
fordelt på alle døgnets timer og alle ugens dage. På samme vis er lastpumperne i delområde 4 
gennemsnitlig i drift under 2½ time i døgnet. 
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Affald 
33) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald 
Ved oliepieren står affaldscontainere til det affald, der genereres af AOT, samt det affald, AOT er 
forpligtet til at modtage fra de skibe, der anløber havnen. Forpligtelsen er, at AOT skal modtage det 
affald, skibet har genereret siden sidste anløbne havn. Dette affald består af brændbart affald og 
olieholdigt affald (f.eks. olieholdige klude, dunke og plastposer). 
 
AOT er desuden forpligtet til at modtage slopolie fra skibene, der er genereret siden sidste 
havneanløb. Slopolie afhentes og behandles af Dansk Oliegenbrug. Forventet ca. 75 m3. 
 
Der frembringes følgende typer affald på AOT: 

• Husholdningsaffald fra kommende pavillon og pierkontor mv. Der er tale om ganske små 
mængder – de opgøres ikke separat, men antages at være af størrelsesordenen 1 tons/år. 

• Olie- og kemikalieaffald, herunder slam. Affaldet fremkommer primært ifm. tankinspektion og 
antages at være i størrelsesordenen 50 tons/år. 

• Skibsaffald ca. 10 tons/år. 
• Opbrugt kul fra kulfiltre, der anvendes til luftrensning fra tankene. Antages at udgøre ca. 

mindre end 1 tons/år. 
 
Alt affald bortskaffes i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes affaldsregulativ og modtages 
af godkendt affaldsmodtager. 
 
Ved reparationsopgaver og vedligehold, hvor der vil kunne være kasserede eller tiloversblevne 
produkter/materialer, vil disse blive bortskaffet af entreprenøren. I de tilfælde, hvor AOT selv forestår 
frembringelse af erhvervs- og kemikalieaffald, vil dette blive håndteret i overensstemmelse med de til 
enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.  
 
Der oplagres ikke restprodukter og affald. 
 
34) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden 
Se afsnit 33). 
 
35) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og 

bortskaffelse 
De typer affald, som AOT frembringer, er ikke egnet til genanvendelse. Ca. 90 % af affaldet er 
brændbart, og 10 % er olieholdigt. Se yderligere i afsnit 33). 
 
Jord og grundvand 
36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand 
Som beskrevet i afsnit 17), er der flere sikkerhedssystemer til at sikre mod forurening af 
omgivelserne. 
 
Olieudslip fra overførselsrør og overførselspumper kan reelt kun forekomme under drift (når der 
overføres olie). Evt. spild, der løber i drænsystemet, eksempelvis fra pumpesumpe, føres til API-
anlægget, hvor olie og vand adskilles. 
 
Af de tre delområder, er delområde 3 klassificeret som værende jordforurenet på vidensniveau V2, 
hvilket vil sige, at der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med en høj grad af 
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sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og 
koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Klassificeringen er 
begrundet i, at området er etableret ved opfyldning. For de to øvrige delområder, der der ikke 
kortlagt jordforurening på vidensniveau V1 eller V2. 
 
På nedenstående kort ses kortlægningen af jordforurening på vidensniveau V1 og V2. 

 
Fig.6: Kort over områdets klassificering i forhold til jordforureing 
 
Hele området omkring AOT og ASV er udlagt med begrænset drikkevandsinteresse – dette ses af 
efterfølgende kort. 
 

 
Fig. 7: Kort over områdets klassificering i forhold til drikkevandsinteresse 
 
Som det ses, har AOT lav prioritet i forhold til drikkevand, og der er ikke bestående 
grundvandsindvindingsanlæg i umiddelbar nærhed af AOT. 
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I. Forslag til vilkår og egenkontrol 
  
37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår 
Som nævnt i indledningen er der, omend der søges om revurdering af godkendelse, ikke tale om en 
ny virksomhed, men derimod en virksomhed, som tidligere har været reguleret gennem 
miljøgodkendelsen for ASV – den seneste er fra den 20. december 2007. 
 
I miljøgodkendelsen for ASV er der følgende vilkår, der helt eller delvist angår olietankene (nu AOT). 
 
Vilkår Vilkårstekst 
3 
 
 
 
43 
 
 
44 
 
 
45 
 
 
 
46 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
55 
 
 
57 
 
 
 
 
 
 
58 
 
 
61 

Følgende affalds- og restprodukter fra Asnæsværket kan løbende indfyres på blok 5, når 
elektrofilter, afsvovlingsanlæg og deNOx-anlæg er i normal drift:  
• Spildolie og olieslam fra rensning af tanke samt olie fra olieudskillere. 
 
Overjordiske tanke skal på områder, der ikke afvandes til det interne overfladevands-
system, opstilles i tankgårde, der kan rumme indholdet af den største tank.  
 
Ventiler og studse på tanke, hvor omkring der foregår intern transport, skal effektivt sikres 
mod påkørsel.  
 
Asnæsværket skal udarbejde og ajourføre en inspektionsplan for samtlige tanke, og der 
skal for 'arbejdstanke' sikres en inspektion af tankene hvert 10. år.  
For øvrige tanke skal inspektion foretages efter aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Ved rengøring af tanke må der kun bruges vand, damp eller mineralske opløsningsmidler, 
der muliggør en nyttiggørelse af det opløste olieslam ved indfyring i kedlen på blok 5.  
 
Farligt affald skal opbevares på en plads, der er overdækket, sikret mod påkørsel og forsy-
net med tæt belægning, der kan modstå de pågældende stoffer. Opbevaringspladsen skal 
sikres med opkant eller alternativt en kumme, der kan rumme indholdet af den største be-
holder med flydende indhold. Alternativt skal farligt affald opbevares i en dobbeltbeholder, 
hvor stofferne opbevares i den inderste beholder, og evt. spild opsamles i den yderste be-
holder. 
 
Ved losning og lastning af olie skal der være konstant bemanding på pieren, så uheld 
hurtigt kan stoppes. 
 
Asnæsværket skal have rutiner/procedurer for drift og vedligeholdelse af måleudstyr og 
skal dagligt kontrollere, at måleudstyret er funktionsdygtigt. Der skal føres journal over 
regelmæssige tilsyn, reparationer og kalibreringer af måleudstyr. Asnæsværket skal have 
procedurer for periodiske tilsyn, der sikrer:  
- at rørledninger og tanke er tætte,  
- at olieudskillere fungerer.  
 
Asnæsværket skal registrere følgende:  
• Væsentlige driftsforstyrrelser og uheld, som har givet anledning til miljøpåvirkning. 
 
Der skal fremsendes en redegørelse ved eventuelle vilkårsoverskridelser samt ved 
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væsent-lige spild og utilsigtet udledning til vand, jord eller luft.  
Ved konstatering af driftsproblemer skal resultaterne af egenkontrollen straks fremsendes 
til tilsynsmyndigheden med oplysning om, hvad der gøres for at afhjælpe de miljømæssige 
problemer.  
 
Asnæsværket skal udarbejde en årlig rapport om miljøbelastningen fra værket, herunder 
en sammenfatning af resultaterne af egenkontrollen. Den årlige rapport skal sendes til 
tilsynsmyndigheden senest den 1. maj det følgende år. Den årlige rapportering kan ske i 
form af et grønt regnskab og opsamling af kvartalsindberetninger. 

 
Kort før godkendelsen blev udarbejdet i 2007 kom en BREF note om tankanlæg 'Emissions from 
Storage' fra 2006, og Miljøstyrelsen har p.t. en 'vejledning om miljøkrav til store olielagre' i høring.  
 
Ud fra ovenstående note og vejledningsudkast, samt en miljømæssig, teknisk og økonomisk 
afvejning af, at der er tale om et eksisterende og særdeles velfungerende anlæg, finder DONG 
Energy, at det vil være passende at supplerede de relevante vilkår, der findes i den eksisterende 
godkendelse for ASV, med krav om: 

• at der gennemføres rutinemæssig inspektion, herunder periodisk kontrol ledet af certificeret 
tankinspektør 

• at plan for inspektioner er tilgængelig for tilsynsmyndigheden 
• at dokumentation af egenkontrol er tilgængelig for tilsynsmyndigheden 
• at alle tanke er opstillet i tankgård med en kapacitet svarende til fem minutters 

overpumpning 
• at tanke er tilsluttet alarm til advarsel om overfyldning 
•  at oliepierarealer indrettes med opkant til opsamling af spild 

 
Idet der alene oplagres klasse III-olieprodukter med et damptryk under 1,3 kPa, vil det ikke være 
relevant at opstille krav til etablering af yderligere udstyr til begrænsning af åndingstab.  
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J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
Uheld består hovedsageligt i brand, udslip og spild til marint miljø. Da FO og VGO størkner, når det 
ikke er opvarmet, vil spild på land kunne opsamles, hvorfor der ikke vil ske væsentlig forurening af 
det omkringliggende miljø herved. 
 
38) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller 

uheld 
Ved uheld kan der alene ske udslip af FO og VGO. Sker der udslip til marint miljø, vil selve 
udslippets mængde udgøre en emission til vandmiljø, mens der ikke sker nævneværdig udslip til 
hverken jord eller luft. Sker der udslip på jord, vil det med stor sandsynlighed kunne opsamles uden 
at medføre yderligere emission til vand, jord eller luft, men i tilfælde af større udslip er der en risiko 
for, at udslippet kan nå marint miljø. De forskellige uheldstyper er beskrevet i afsnit 19).  
 
39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld 
Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet på AOT omfatter en række procedurer, instruktioner, SOP'er 
m.m., som foreskriver, hvorledes sikker adfærd og vedligehold sikres. 
 
På AOT findes endvidere følgende sikkerhedsudstyr med henblik på at imødegå driftsforstyrrelser og 
uheld: 

• Manometre 
• Vedligeholdelsesplaner 
• Høj niveaualarm, og høj høj niveaualarm 
• Regler for færdsel på området 
• Automatisk og manuel pejling 
• Temperaturovervågning 
• Nødstop på oliepier 
• Brandslukningsudstyr. 

 
Vedligeholdelse af sikkerhedskritisk udstyr foretages i henhold til faste procedurer, og planerne 
genereres automatisk i SAP og registreres i arkiv, hvorved det er muligt at følge det enkelte udstyrs 
pålidelighed.  
 
Udstyr vedligeholdes af specialister fra såvel leverandørerne samt afprøvningsfirmaer. Tankene 
inspiceres og efterses efter de anerkendte EEMUA-specifikationer. 
 
AOT har beredskabsplaner rettet mod olieudslip, og for at sikre hurtig indsat findes bl.a. gribekort, 
som kort og præcist fortæller, hvordan første indsats skal foregå. 
 
40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker 

og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld 
Se afsnit 17). 
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K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
41) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening 

i forbindelse med virksomhedens ophør 
Der er på nuværende tidspunkt ingen aktuelle tanker om at nedlukke AOT; tværtimod er den 
igangsatte adskillelse af AOT og ASV påbegyndt for at sikre den fremtidige eksistens og udvikling af 
AOT samt visse øvrige olieterminaler. 
 
Skulle det på et tidspunkt blive nødvendigt at nedlukke AOT, vil tankene blive tømt og rengjort på 
samme måde, som det sker ifm. inspektion. Der vil i den forbindelse ikke være nogen nævneværdig 
risiko for forurening. Afhængigt at den videre anvendelse af arealerne vil tanke og rør derefter 
eventuelt blive nedtaget, hvilket foregår ved, at beklædning og isolering aftages, og tanke og rør 
herefter ophugges. 
 
Ovennævnte nedbrydning vil blive foretaget efter de til enhver tid gældende regler og lovgivning. 
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L. Ikke-teknisk resume 
42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume 
DONG Energy (DE) har igangsat en administrativ adskillelse af Asnæs Olieterminal (AOT) og 
Asnæsværket (ASV) med henblik på eventuelt senere frasalg af AOT.  
 
Som følge heraf har DE ansøgt miljømyndigheden – Miljøstyrelsen i Roskilde – om en revurderingaf 
miljøgodkendelse for AOT, således at der også miljøgodkendelsesmæssigt foretages en 
administrativ adskillelse af AOT og ASV.  
 
Miljøforhold og aktiviteter på AOT og ASV er miljøgodkendt i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33 
af Miljøcenter Roskilde ved miljøgodkendelse af 20. december 2007. Denne miljøgodkendelse 
dækker både AOT og ASV men hovedvægten af vilkårene i godkendelsen angår driften af 
kraftværksdelen. 
 
Den administrative adskillelse medfører ingen anlægsmæssige eller driftsmæssige ændringer af 
aktiviteterne på AOT. Aktiviteterne på AOT fortsætter uændret, og anmodningen om en administrativ 
adskillelse af miljøgodkendelsen er alene en konsekvens af, at AOT på sigt ønskes frasolgt som 
selvstændig juridisk enhed. Kalundborg Kommune er som følge heraf ansøgt om selvstændig 
matrikulær udstykning af AOT.  
 
I nærværende beskrivelse er der redegjort nærmere for tankanlæggets indretning, drift og 
vedligehold. De 10 overjordiske tanke anvendes til opbevaring af FO og VGO (klasse III produkter). 
Tankene har fast tag og flere af dem er isolerede på sider og tag. Tanke er endvidere forsynet med 
kulfiltre.  
 
Tankene vedligeholdes i henhold til EEMUA standarder og er tilsluttet automatisk 
overvågningssystem, der sikrer løbende overvågning og kontrol af tanke og påfyldning af disse.  
 
Væsentligste miljøpåvirkninger fra anlægget omfatter spild af olieprodukter og luftforurening. 
Konsekvenserne af spild er minimeret bl.a. ved at tanke er placeret i tankgårde samt ved de 
sikkerhedssystemer, der er etableret i forbindelse med losning/lasning af olieskibe. Luftemission af 
organiske kulbrinter er minimeret ved, at de fire største tanke er forsynet med tryk-vacuum ventiler 
samt kulfilter. Det vurderes i den forbindelse, at tankanlægget lever op til BAT-krav for sådanne 
anlæg.  
 
Konklusionen er, at AOT som selvstændig juridisk enhed, ikke vil frembringe en øget belastning af 
området, og at virksomheden fortsat vil kunne leve op til de krav og vilkår, som er stillet til de 
nuværende forhold gennem den eksisterende miljøgodkendelse Som grundlag for den administrative 
adskillelse af miljøgodkendelsen for AOT og ASV har DE udarbejdet nærværende miljøtekniske 
beskrivelse, der beskriver de nuværende forhold på AOT, som er miljøgodkendt ved godkendelse af 
20. december 2007 
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M. Bilagsliste 
 

Bilag 1 Kort over udmatrikuleringsforhold 
Bilag 2 BAT-tjekliste 
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N. Ordliste 
 
Ord Betydning 
AOT Asnæs Olieterminal 
API En API er en olie-vand-separator til separering af større mængder 

spildevand. Navnet stammer fra, at sådanne separatorer konstrueres i 
overensstemmelse med standarder udgivet af American Petroleum Institute 
(API).  

ASV Asnæsværket 
Cracking Cracking af olieprodukter betyder, at lange kæder af kulbrinter nedbrydes til 

kortere fraktioner. Ses bl.a. ved opvarmning, f.eks. ved brand, eller 
raffinering. 

DEOT DONG Energy Oil Terminals 
EEMUA The Engineering Equipment & Materials Users’ Association er den 

europæiske brancheforening for en række større internationale olieselskaber. 
GOT Gulfhavnen Olieterminal 
FO Fuelolie 
Grisestation Lager for "rensegrise", til rensning af rørsystemer 
Høj alarm Første alarm for højt niveau i en tank. 
Høj høj alarm Anden alarm for højt niveau i en tank. 
Jumpover Et rørstykke, der kan forbinde to rørledninger. 
Kogning  Proces, hvor en væske fordamper ved dannelse af dampbobler inde i 

væsken og ikke kun fra overfladen. 
Overførselsrør Faste rørføringer mellem tanke, pumper og oliepier. 
Pølbrand En pølbrand er en brand i brandbare væsker, der har samlet sig i en 

fordybning, eksempelvis i en tankgård. 
Seal fire Brand ved pumpepakning. 
Ship Shore 
Safety Check 
List 

Ship Shore Safety Check List’en er et kodeks for, hvordan losning og 
lastning skal foregå på såvel skib som terminal. Formålet med Ship Shore 
Safety Check List’en er at optimere samarbejdet mellem skib og terminal, 
sikre fælles forståelse for operationen og ansvaret og dermed opnå den 
bedst mulige sikkerhed ifm. operationen. 
 
Terminalfolkene har Ship Shore Safety Check List’en med ud til skibet, når 
dette lægger til kaj, og den udfyldes i samarbejde med skibets besætning. 

SOT Stigsnæs Olieterminal 
Spade fra Blændet af. 
STV Stigsnæsværket 
Tdw Tonnage Dead Weight. Dødvægttonnagen svarer ca. til skibets lasteevne. 
VGO Vakuum gasolie 
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1.    INDLEDNING 
Dong Energy A/S er i færd med at gennemføre en udskillelse af olieterminalerne i selvstændige 
juridisk enheder med henblik på salg til tredjemand. I den forbindelse har Dong Energy A/S - af 
praktiske og kommercielle grunde - anmodet Miljøstyrelsen om gennemførelse af en opdeling af de 
eksisterende miljøgodkendelser, således at der udstedes separate revurderede miljøgodkendelser 
for olieterminalerne, herunder for Asnæs Olieterminal.  
 
Asnæs Olieterminal indgår for nærværende som del af miljøgodkendelsen for Asnæsværket, som 
er revurderet af Miljøcenter Roskilde den 20. december 2007 ved påbud i henhold til Miljøbeskyt-
telseslovens § 41. Den revurderede miljøgodkendelsen er meddelt i henhold til bekendtgørelsen 
om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), listepunkt G 101: ”Kraft-
værker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret 
effekt på mere end 50 MW (i). 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendelse for Asnæs Olieter-
minal ved en revurdering af den del af Asnæsværkets nuværende miljøgodkendelse, som regule-
rer aktiviteter på Asnæs Olieterminal. Ved revurderingen er der suppleret med nye vilkår, der sikrer 
en samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal, idet der i den eksisterende miljøgodken-
delse kun er få vilkår, der regulerer indretning og drift af olieterminalen.  
 
Revurderingen af den del af miljøgodkendelsen, som vedrører Asnæs Olieterminal, er sket i hen-
hold til godkendelsesbekendtgørelsens, listepunkt C 103: ”Oplag af mineralolieprodukter på mere 
end eller lig med 25.000 t” og under den forudsætning, at udskillelsen af Asnæs Olieterminal i en 
selvstændig juridisk enhed ikke indebærer anlægs- eller driftsmæssige ændringer af aktiviteterne 
på olieterminalen.   
 
Asnæs Olieterminal er beliggende i byzone i et erhvervsområde i den sydvestlige del af Kalund-
borg by og grænser op til Asnæsværket, Statoil Raffinaderiet og Lerchenborg Gods. 
 
Olieterminalen består af oliekaj, overjordisk tankanlæg samt lukket overjordisk rørsystem. Olien 
ankommer til virksomheden ad søvejen, hvor olien losses til olietankene via et rørsystem fra skibe 
ved oliekaj eller Asnæsværkets kulpier. Desuden sker der på samme måde lastning af olie fra la-
gertankene til skibe. Olieterminalen modtager desuden produkter via olierør fra Statoil Raffinaderi-
et. I tankene opbevares klasse III produkter i form af henholdsvis fuelolie og/eller vakuum gasolie.  
 
Tankanlægget består af 10 overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på 503.800 
m3. Tankene er placeret i tankgårde, der er omgivet af enten jordvolde eller betonvægge. Tankene 
er oprindeligt etableret i 1956 – 1980 med henblik på at forsyne Asnæsværket med fuelolie. Efter 
at Asnæsværket er overgået til kul som brændsel, har seks af tankene med en samlet opbeva-
ringskapacitet på 430.000 m3 været udlejet til eksterne kunder siden 2004. Olieterminalen er i drift 
hele døgnet og på alle årets dage.  
 
Ved denne revurdering er indgået nyeste viden om miljøkrav til store olielagre, herunder Miljøsty-
relsens udkast til en vejledning om miljøkrav til store olielagre. Revurderingen har blandt andet 
givet anledning til følgende miljøkrav:  
 

• Tanke skal være forsynet med to uafhængige alarmer, niveaupejleudstyr samt automatisk 
overvågningssystem 

• De seks store tanke skal være forsynet med trykvacuumventiler og kulfiltre  
• Rørsystemer skal være forsynet med kontraventiler, som sikrer mod tilbageløb af olie fra 

tank til skib 
• Tankene skal være omgivet af tankgårde, der er tætte og som minimum kan opsamle, sva-

rende til 5 min. overpumpning, dog minimum en 0,5 meter høj mur eller jordvold  
• Tanke skal inspiceres i henhold til de internationale EEMUA-anbefalinger 



2.    AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget revurdering af den del af 
den nuværende miljøgodkendelse for Asnæsværket, som vedrører Asnæs Olieterminal: 
 
• Miljøcenter Roskildes miljøgodkendelse af 20. december 2007   
 
Revurderingen omfatter alene forhold, som relaterer sig til indretning og drift af Asnæs Olietermi-
nal. Vilkår, der relaterer sig til indretning og drift af Asnæsværket er fortsat gældende. 
 
Vilkår, der relaterer sig til Asnæs Olieterminal, er ændret ved påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 
41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet en række nye vilkår ved påbud efter lovens § 41, 
som sikrer en samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal. En samlet oversigt over ænd-
rede og nye vilkår findes i bilag D.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, jf. § 41b, og § 72 i Mil-
jøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre an-
det fremgår i det enkelte vilkår eller med mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller 
overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
Miljøstyrelsen godkender efter miljøbeskyttelseslovens § 41 indretningen og driften af Asnæs Olie-
terminal på følgende vilkår:  
 
2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
A1    Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Drifts-

personalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. MS A1 
 
A2    Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
            -         Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
            -         Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
            -         Indstilling af driften for en længere periode. 
            Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen indtræder. MS A2 

Indretning og drift Analog til Gulfhavn Olieterminal B1 
B1 Godkendelse omfatter tilladelse til 

• At modtage og afskibe Fuel olie og Vakuum Gasolie i transshipment 
• At oplagre olieprodukter i tanke, benævnt 3, 4, 5, K7, K8, K9, V51, V53, V54 og 120 i 

miljøteknisk beskrivelse, bilag A  
  
Driftstider Analog til Gulfhavn Olieterminal B2 

B2 Virksomheden er i drift alle ugens dage fra kl. 0 – 24.   
 

Ressourceanvendelse Analog til Gulfhavn Olieterminal B3  
B3 Anvendelse af hjælpestoffer, energi og vand skal begrænses til det mindst mulige under 

hensyntagen til den godkendte drift af terminalen. Forbruget skal følges løbende, og øget 
forbrug skal straks undersøges med henblik på at mindske forbruget. 

 
Tankenes indretning tilrettet VF 1 + Rambøll vilkår 

B4 Tanke, der indeholder olieprodukter, skal være tætte og forsynet med:  
• Gyldig inspektions- og prøvningsattest fra et uvildigt firma med ekspertise på området   



• Alarmer, der sikrer mod overfyldning, udformet som to uafhængige alarmer, der giver 
tydeligt signal til bemandet område 

• Niveaupejleudstyr 
• Automatisk overvågningssystem, der registrerer væskestand, niveauændringer og tem-

peratur i tankene 
• Tankene K7, K8, K9, V51, V53 og V54 skal være forsynet med trykvakuumventiler og 

kulfilter 
 
Rørsystemer skal være tætte og forsynet med:  
• Termiske sikkerhedsventiler 
• Kontraventiler til sikring mod tilbageløb fra tank til skib  
 

B5 Tankanlæg skal være opstillet i tankgårde, der er tætte for det pågældende produkt.  Større 
skader i tankgården skal udbedres straks, og tilsynsmyndigheden skal straks underrettes. 
VV I 14 

 
B6 Tankgårde skal minimum kunne indeholde hvad der svarer til 5 minutters overpumpning 

ved højeste pumpekapacitet. Dog skal der minimum være en 0,5 m høj mur/jordvold.  
Brandtekniske forskrifter 

  
B7 Tanke, rørføringer samt ventiler og studse på tanke, hvor der er trafik i nærheden, skal sik-

res mod påkørsel, for eksempel med betonklodser, hegn, pæle eller lignende.  VV I8/VF3 
 
B8 Hvis ikke ibrugværende tanke og rørsystemer, ønskes taget i brug, skal der senest fire uger 

inden ibrugtagning indsendes skriftlig anmeldelse herom til tilsynsmyndigheden vedlagt in-
spektions- og prøvningsattest fra et uvildigt firma med ekspertise på området. Ditto GOT 

 
Inspektion 

B9 Tanke skal inspiceres og vedligeholdes i henhold til anbefalinger i EEMUA's seneste publi-
kation om inspektion, vedligehold og reparation af overjordiske opretstående cylindriske 
ståltanke (EEMUA 159:2003: User’s Guide to the Inspection, Maintenance and repair of 
Aboveground Vertical Cylindrical Steel Storage Tanks).  

 
Inspektionsplan for tankanlæg med tilhørende rørsystemer skal årligt fremsendes til til-
synsmyndigheden. VF 7 samt tekst fra vejledningsudkast  
 

B10 Inspektionsrapporter skal på forlangende forevises til tilsynsmyndigheden 
 
B11 Kontrol med lagerbeholdning  VF 6 
 Lagerbeholdningen i tanke skal kontrolleres ved automatisk overvågning af væskestand i 

tankene jf. vilkår B4.   
 
B12   Rundering  VF 5 + VV K4 
 Der skal foretages ugentlige runderinger og inspektioner for utætheder og udsivninger fra 

tankanlæg, oliepumpestationer samt overjordiske og udendørs olierør. 
 

B13   Funktionstest  VF8 + MS K3 
  Der skal udføres funktionstest og vedligeholdelse for alarmer, niveaumålere, ventiler og 

øvrigt kontinuert måleudstyr efter leverandørens anvisninger, dog mindst én gang årligt, så 
det sikres, at de til enhver tid fungerer efter hensigten. 

 
 Losning og lastning fra skib  VV I 10 
B14 Virksomheden skal sikre mod betydelig forurening af Kalundborg Fjord, når der losses og 

lastes et skib med olieprodukter.  



Kajområder skal være indrettet med mindst 15 cm opkant og spygats skal være lukkede 
under lastning og losning af produkter.  Der skal være flydespærringer tilgængelige i kajom-
råderne, som straks kan udlægges ved uheld. 
 

B15 Losning og lastning fra skib skal foregå under konstant overvågning, og personer, der er 
ansvarlige for overvågningen skal være i kontakt med hinanden via radio eller telefon, såle-
des at indpumpning/udpumpning straks kan stoppes i tilfælde af lækage. 
 
Ved losning og lastning skal endvidere føres opsyn langs rørbroen på arealer, der ikke er 
befæstet, eller som ikke afvandes til olieudskiller. Strækningerne skal overvåges, når last-
ning/losning startes og mindst hver 2. time, så længe der pumpes olie i den pågældende 
rørledning.  
 
Opsyn og overvågning kan finde sted via CCTV. 
 
Der skal være udarbejdet en instruks, der fastlægger hvorledes overvågning og opsyn skal 
foregå samt ansvarsfordelingen i forbindelse med stop af indpumpning/udpumpning i tilfæl-
de af lækage.  Rambøll vilkår, inspireret af VV K 10 
 

B16 Værksted og lagerbygning 
 Der skal være udsug og afkast fra svejseplads i værksted. Afkastet skal være ført 1 meter 

over tag.  
 
Lugt 
C1      Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens skel, der efter 

tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Tekst i Vejledning irt. diffuse emissioner 
 
C2 Diffuse udslip af kulbrinter, VOC’er skal minimeres ved effektive eftersyn og vedligehold af 

olielagerets udstyr som pumper, flanger, dræn og ventiler. Der skal forefindes en plan for 
systematisk eftersyn og vedligehold og udbedring af lækager. Lækager skal stoppes så 
hurtigt som praktisk muligt.  VV K8 og Gulfhavn Olieterminal C2 

 
C3 Kulfiltre skal serviceres, vedligeholdes eller udskiftes efter filterleverandørens anvisninger, 

så normal renseeffekt er opretholdt løbende. Rambøll vilkår 

Spildevand 
D1 Overfladevand fra tankgårde kan nedsives, alternativt ledes til Asnæsværkets regnvands-

system.  

Støj 
Støjgrænser  

E1       Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelast-
ningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. De angivne værdier for 
støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).   MS F1 

 
I         Asnæsværkets funktionærboliger 
III Boliger i åbent land (Lerchenborg)  
V Boligområder i Kalundborg (åben og lav boligbebyggelse) 

 Kl. Reference tidsrum (Timer) I 
dB(A) 

III 
dB(A) 

V 
dB(A) 

Mandag-fredag 07-18 8 60 55 45 

Lørdag 07-14 7 60 55 45 



Lørdag 14-18 4 60 45 40 

Søn- & helligdage 07-18 8 60 45 40 

Alle dage 18-22 1 60 45 40 

Alle dage 22-07 0,5 60 40 35 

Spidsværdi 22-07 - - 55 50 

Støjgrænseværdierne gælder udendørs. Områderne fremgår af bilag C.  
 
Lavfrekvent støj og infralyd MS F1 
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent 
støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i 
bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, 
hvor støjen er kraftigst.  

 
Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtrykniveau 

(10-160Hz), dB 
G-vægtet infralyd-
niveau dB 

kl. 07-18 25 85 
Beboelsesrum og lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign. støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i Virksomheder Hele døgnet 35 90 

 
E2       Kontrol af støj MS F2 
            Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdi-

erne for støj og infralyd, jf. vilkår E1, er overholdt. 
 

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyn-
digheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
 Senest tre måneder efter denne revurdering er meddelt, skal Asnæs Olieterminal fremsen-

de støjberegning, der dokumenterer, at støjkravene er overholdt som følge af støjdæmp-
ning af luftkompressor.  

 
            Krav til målinger 

Virksomhedens støj og infralyd skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende 
vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om 
Beregning af ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 
om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre der er truffet anden afta-
le med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljømåling – ekstern støj” af 
en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at 
udføre ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
Støj- og infralydsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det på-
krævet. Hvis støj- og infralydsgrænserne er overholdt, kan der højst kræves én årlig be-
stemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  



Definition på overholdte støj- og infralydsgrænser MS F3 
E3       Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket 

ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænseværdien. Målingernes og beregnin-
gernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvis-
ninger. 
 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd anses for overholdt, hvis de målte værdier 
er mindre end eller lig med grænseværdien.   

Affald 
Bortskaffelse af affald 

F1      Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens 
affaldsregulativ/anvisninger. MS G1 

 
Olieaffald, farligt affald 

F2      Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal indsamlings- eller afle-
veringsordning, skal kopi af dispensation fra kommunen indsendes til tilsynsmyndigheden 
på forlangende. MS G2 

 
Driftsinstrukser, journaler og rapportering 

Driftsinstrukser  VF 9 
H1    Driftskontrol skal være beskrevet i procedurer og instrukser mht. kontrolform, frekvens, kri-

terier for korrigerende handlinger, ansvarsfordeling og rapportering/dokumentation. Følgen-
de procedurer og instrukser skal forefindes:  
• Håndtering af alarmer, pejleudstyr og ventiler jf. vilkår B4 
• Inspektion og vedligeholdelse af lagertanke med tilhørende rørsystemer samt tankud-

styr jf. vilkår B9 
• Rundering af anlæg jf. vilkår B12 
• Funktionstest og vedligeholdelse af alarmer, niveaumålere og øvrigt måleudstyr jf. vilkår 

B13 
• Losning og lastning af olie Jf. vilkår B14 og B15  
• Begrænsning af diffuse kulbrinter fra tanke og anlæg i øvrigt jf. vilkår C2 
• Tilsyn og kontrol med kulfiltre jf. vilkår C3 
• Affaldshåndtering og –bortskaffelse jf. vilkår F1 – F2 
• Udstyr til forureningsbekæmpelse jf. vilkår I1 - I3 
• Håndtering af evaluering af årsager, mulige konsekvenser og forebyggende tiltag for 

hændelser og tilløb til hændelser med spild af olieprodukt jf. vilkår I5  
 

Journaler  VV K23 
H2 Der skal føres driftsjournal over: 

• Antal skibe (lastning og losning) jf. vilkår H4 
• Omsætning af produkter jf. vilkår H4 
• Runderinger og tilsyn med anlæg jf. vilkår B12 og vilkår H1  
• Eftersyn og inspektion af tanke og rørføringer mm. med angivelse af dato for eftersyn, 

reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsfor-
styrrelser jf. vilkår B9  

• Beholdningskontroller: Måling af lagerbeholdninger samt vurdering af, om der systema-
tisk er mindre beholdning end forventet. Hvis dette er tilfældet, skal årsagen findes og 
afhjælpes jf. vilkår B4 og B11 (automatisk overvågning). 

• Hændelser med spild og tilløb til spild med beskrivelse af årsager, mulige konsekvenser 
og forebyggende tiltag jf. vilkår I5 og H4 



• Drift og vedligehold af måleudstyr jf. vilkår B13 
• Affaldsmængder og håndtering af disse, herunder mængder til hhv. genanvendelse, 

forbrænding, deponering og modtagestation jf. vilkår F1 og H4 

Opbevaring af journaler  VV K25 
H3   Journaler skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. 

Journaler skal opbevares på virksomheden i mindst tre år. Dog skal optegnelser om inspek-
tioner, arbejder eller lignende, der udføres mindre end en gang hvert tredje år, opbevares, 
så de seneste to optegnelser er til stede. 

           Årsindberetning  MS K5+GR 
H4   En gang om året skal virksomheden sende en opgørelse til tilsynsmyndigheden med føl-

gende oplysninger: 
-   Antal skibsanløb og havneomsætning 
- Forbrug af vand og energi 
- Forbrug af stoffer og materialer mv.  
-  Affaldsmængder, -typer og -bortskaffelse 
-  Opgørelse over driftsforstyrrelser/uheld og forebyggende/korrigerende handlinger 

 
            Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden den 15. maj det efterfølgende år. 
Årsindberetningen kan erstattes af virksomhedens grønne regnskab. I så fald fremsendes 
den i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler, herunder fastsatte tidsfrister. 

Driftsforstyrrelser og uheld 
I1 Der skal til enhver tid forefindes en indsatsplan, som beskriver indsatsen i tilfælde af udslip 

af olieprodukter til jord eller vand.  
 
I2 Personalet skal være bekendt med risici for uheld og indsatsen i konkrete tilfælde. Persona-

let skal være uddannet, så de er i stand til at agere i overensstemmelse med indsatsplanen. 
 
I3 Ved udslip af olieprodukter til Kalundborg Fjord skal der straks iværksættes udlægning af 

flydespærringer. Ved skibsoperationer skal der være mindst to mand på vagt, som kan star-
te beredskabet (sejle flydespærringer ud) efter tilkaldelse af bistand udefra. 

 
I4 Hvis der spildes olie i tankgårde eller andre steder, skal olien straks opsamles og den foru-

renede jord bortgraves efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.   
 
I5 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om spild på land og til havs. Det kommunale 

beredskab skal endvidere straks underrettes over alarmcentralen på telefon 112 ved spild 
til havs.  

 
 Den telefoniske henvendelse skal efterfølges af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet 

(årsag, virkning, konsekvenser), medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden. 
  

Opbevaring af olie og kemikalier   
I6 Olier og kemikalier, udover produkterne i tankene, skal opbevares i tætte beholdere place-

ret i opsamlingskar eller lign., der som minimum kan rumme indholdet af største beholder. 
Alternativt skal disse produkter opbevares i lokaler med opkant og uden gulvafløb.  

Ophør 
J1 Ved ophør af driften skal tankene tømmes og rengøres på samme måde som det sker i 

forbindelse med inspektion. En redegørelse for foranstaltninger for at imødegå forurening af 
jord og grundvand skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften 
ophører helt eller delvist. Tilrettet MS O1 



3.    VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
DONG Energy A/S har som led udskillelsen af Asnæs Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed 
anmodet Miljøstyrelsen om, at der udstedes en separat miljøgodkendelse for Asnæs Olieterminal, 
som sikrer en samlet miljømæssig regulering af olieterminalen. Udskillelsen af Asnæs Olieterminal 
i en selvstændig juridisk enhed indebærer ikke anlægs- eller driftsmæssige ændringer af aktivite-
terne på olieterminalen.  
 
DONG Energy A/S har som grundlag herfor den 11. april 2011 indsendt miljøteknisk beskrivelse af 
Asnæs Olieterminal til Miljøstyrelsen. Den miljøtekniske beskrivelse med tilhørende bilag er ved-
lagt som bilag A. Til belysning af forhold, relateret til VVM og risikoforhold er endvidere fremsendt 
notater fra Advokatfirmaet Kromann Reumert. Notaterne er vedlagt som bilag A1 – A2. 
 
Asnæs Olieterminal indgår for nærværende som del af miljøgodkendelsen for Asnæsværket, som 
er revurderet af Miljøcenter Roskilde den 20. december 2007 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 
§ 41. Den revurderede miljøgodkendelse er meddelt i henhold til bekendtgørelsen om godkendelse 
af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), listepunkt G 101: ”Kraftværker, varmeprodu-
cerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 
MW (i). 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendelse for Asnæs Olieter-
minal ved en revurdering af den del af Asnæsværkets nuværende miljøgodkendelse, som regule-
rer aktiviteter på Asnæs Olieterminal samt tilføjelse af nye vilkår for Asnæs Olieterminal, der sikrer 
en samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal. Som grundlag for nye vilkår indgår bl.a. 
de forslag til vilkår til store olielagre, som er indeholdt i udkastet til vejleding om Miljøkrav til store 
olielagre – Oplag af olieprodukter.  
 
Det lovgivningsmæssige grundlag for revurderingen fremgår af afsnit 4.  
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljøgodkendelse med mindre:  
 
1. virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forure-

ningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og  
2. virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er 

uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående, under hensyntagen til vilkårene ved revurderingen af 
miljøgodkendelsen, er opfyldt. Dette er begrundet nærmere i afsnittene herunder.  
I bilag F findes en liste over sagsakter, der er indgået i denne afgørelse.  

3.1 Baggrund for afgørelsen  

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Asnæs Olieterminal består af oliekaj, overjordiske tankanlæg samt lukket overjordisk rørsystem. 
Produkterne ankommer med skib eller via olierør fra Statoil Raffinaderiet, og virksomhedens tanke 
anvendes til oplagring af olieprodukter, indtil de afhentes, også med skib. Der modtages og udski-
bes olieprodukter både ved anvendelse af egen oliekaj og Asnæsværkets kulpier, som har en stør-
re dybgang og dermed kan modtage større skibe. I tankene opbevares klasse III produkter i form 
af henholdsvis fuelolie og/eller vakuum gasolie.   
 
Tankanlægget består af ti overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på 503.800 m3. 
Tankene er placeret i tre adskilte tankområder jf. bilag 1 til miljøteknisk beskrivelse:   
 

• Delområde 2, der omfatter oliekaj, 4 overjordiske tanke samt havnekontor og administration 
• Delområde 3, der omfatter 3 overjordiske tanke samt pumpestation 



• Delområde 4, der omfatter 3 overjordiske tanke samt pumpestation 
 
Alle tankene har fast tag og de seks største tanke (V51, V 53, V54, K7, K8 og K9) er isoleret på 
siderne og forsynet med kulfiltre og trykvakuumventiler. Tank K7 og V 53 er desuden isoleret på 
taget og tagisolering af tank V51 er igangsat. 2 af tankene (tank 3 og 5) benyttes p.t. ikke til oplag 
af olieprodukter. 
 
Tankene vedligeholdes i henhold til EEMUA anbefalinger og er tilsluttet automatisk overvågnings-
system, der sikrer løbende overvågning og kontrol af tanke og påfyldning af disse.  
 
Udover tanke og oliekaj lejer Asnæs Olieterminal en bygning på Asnæsværkets område, som an-
vendes til værksted og lagerhal. Bygningen skal bruges til diverse reparations- og vedligeholdel-
sesopgaver for egne medarbejdere og forventes også brugt af eksterne firmaer, der udfører arbej-
det for olieterminalen, herunder til trykprøvning af laste/losse slanger. 
 
Udover ovennævnte tanke findes der på området, tilhørende Asnæs Olieterminal, yderligere 3 
mindre tanke (tank nr. V52, V 55 og 121), som fortsat er ejet og drevet af Asnæsværket og derfor 
ikke er omfattet af nærværende revurdering af miljøgodkendelsen. 
 
3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Kommuneplan og lokalplaner 
Asnæs Olieterminal er beliggende i den sydvestlige del af Kalundborg by med adgang til Kalund-
borg Havn. Adressen er Asnæsvej 16, Kalundborg. Olieterminalen omfatter del af matrikel nr. 1cd, 
Lerchenborg Hgd., Årby. Kalundborg Kommune har i forbindelse med udskillelse af Asnæs Olie-
terminal i en selvstændig juridisk enhed godkendt udstykning af arealer til tankanlæg på Asnæs-
værket. Det nye matrikelnummer er ikke kendt ved revurderingen.  
 
Asnæs Olieterminal er beliggende i byzone i et område, der i Kalundborg Kommunes Kommune-
plan 2009-2021, er benævnt K07.E01. Anvendelsen af dette rammeområde er i kommuneplanen 
udlagt som erhvervsområde, nærmere bestemt havneområde, tungere erhverv med bl.a. havnean-
læg, energiproduktion (Asnæsværket), transport- og servicevirksomhed m.v.   Virksomhedens be-
liggenhed i forhold til omgivelserne og delområdernes indbyrdes placering fremgår af kort, bilag C.  
 
Olieterminalen er omfattet af Kalundborg Kommunes lokalplan nr. 52 for Asnæsværket, 25. sep-
tember 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 etableringen af et selv-
stændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, forudsat at 
der er tale om fortsættelse af den hidtidige benyttelse af de omhandlede faciliteter.   
 
De tre delområder med tankanlæg grænser op til Asnæsværket. Delområde 2 er beliggende ud til 
Kalundborg Havn. Syd for delområde 3 ligger Statoil raffinaderiet, og nord herfor ligger virksomhe-
den Inibicon. Syd for delområde 4 er der åbne marker, tilhørende Lerchenborg Gods. Såvel As-
næsværket som Inbicon er omfattet af kommuneplanramme K07.E01. 
 
Nærmeste beboelse til Olieterminalen er funktionærboliger til Asnæsværket, der ligger ca. 230 m 
øst for delområde 4, og Lerchenborg Gods, der ligger ca. 500 m fra delområde 4. Nærmeste større 
sammenhængende boligområde er på Lerchenborgvej, der ligger ca. 1000 m øst for delområde 3.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at Asnæs Olieterminals beliggenhed er i overensstemmelse med 
Kommuneplanens rammebestemmelser for området. Endvidere vurderes fortsættelse af Asnæs 
Olieterminal som en selvstændig olieterminal at ligge indenfor lokalplanens formåls- og anvendel-
sesbestemmelser.  
 
 
 



Naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000 områder 
Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser, knyttet til matriklen, hvor Asnæs Olieterminal ligger. 
Nærmeste Natura 2000-område er beliggende ca. 1,8 km nordvest for olieterminalen, se vedlagte 
kort, bilag C: 
 

• EF-habitatområde H 195 "Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord" 
 
Der skal ved etablering af nye virksomheder eller ændring af eksisterende virksomheder i området 
tages hensyn til Natura 2000-området. 
 
Recipienter 
Nærmeste områder med naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er et strandengsområde, 
der ligger ca. 700 m vest for delområde 4, og et engområde ca. 700 m øst for delområde 3. I en 
afstand af 400-800 m syd for delområde 4 ligger desuden tre mindre søer.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at revurderingen af miljøgodkendelsen ikke indebærer ændrede forhold 
eller lempede vilkår, der kan indebære påvirkning af de beskyttede naturområder, der er i nærhe-
den af virksomheden.   
 
Asnæs Olieterminal nedsiver størstedelen af overfladevandet, der dannes på virksomhedens om-
råde. En mindre del af overfladevandet fra delområde 4 ledes til et bassin, hvorfra det overpumpes 
til regnvandssystemet på Asnæsværkets område. Afledning af spildevand er nærmere behandlet i 
afsnit 3.2.5 om spildevand.  
 
Grundvand og drikkevandsinteresser 
Virksomheden er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD) jf. kortbilag 
C3.  
 
Delområde 3 har været kortlagt som forurenet område (affaldsdepot) siden 1991 og som jordforu-
renet område på vidensniveau 2 i henhold til Jordforureningsloven siden 2001. Delområde 3 og 4 
er ikke kortlagte som forurenede områder.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at revurderingen af miljøgodkendelsen ikke indebærer ændrede forhold 
eller lempede vilkår, der kan indebære påvirkning af jord- og grundvandsforhold.  
 
3.1.3 Nye lovkrav 
Siden seneste revurdering af miljøgodkendelsen i 2007 er der på miljøområdet ændret i en række 
lovgivninger, bekendtgørelser og vejledninger. Herunder omtales de forhold, der har betydning for 
den aktuelle revurdering af miljøgodkendelsen.  
 
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbe-
skyttelsesloven). 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange siden 2007. I relation til nærværende miljø-
godkendelse fremhæves ny myndighedsfordeling i forbindelse med strukturreformen, ændringer 
som følge af oprettelsen af Natur- og Miljøklagenævnet, frist for udnyttelse af godkendelse, ansvar 
i forbindelse med miljøskade, visse listevirksomheders pligt til udarbejdelse af grønt regnskab samt 
større vægt på at sikre, at virksomhederne anvender bedst tilgængeligt teknik (BAT).  
 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 
2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen).  
Asnæs Olieterminal er en godkendelsespligtig listevirksomhed, der er omfattet af godkendelsesbe-
kendtgørelsens listepunkt C 103. Reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen er ændret siden 2007, 
bl.a. ved at ovenstående ændringer under ”Miljøbeskyttelsesloven” er implementeret i godkendel-
sesbekendtgørelsen. 



Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 (VVM-
bekendtgørelsen) 
Asnæs Olieterminal 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". For vurdering af revurdering af miljøgodkendelsen i forhold til VVM-bekendtgørelsen 
henvises til afsnit 4.1.  
 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 
Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at miljøgodkendelser (men ikke revurderinger) af virksomhe-
der skal vurderes i forhold til habitatbekendtgørelsens regler. Vurdering i forhold til habitatbekendt-
gørelsen er ikke aktuelt, da der er tale om en revurdering af miljøgodkendelsen for en eksisterende 
miljøgodkendt virksomhed jf. afsnit 4.1.   
 
Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger (grønne regnskaber), nr. 
210 af 03/03/2010. 
Asnæs Olieterminal (listepunkt C 103) er ikke pligtig til at udarbejde årlige grønne regnskaber i 
henhold til bekendtgørelsen. Hidtil har miljødata vedrørende olieterminalen været afrapporteret i 
det grønne regnskab for Asnæsværket, som er sendt til såvel miljømyndigheden som Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen. Med revisionen af bekendtgørelsen om grønne regnskaber i 2010 er bekendt-
gørelsen suppleret med krav om rapportering af såkaldte PRTR- stoffer.   
 
Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 (Affaldsbekendtgørelsen) 
Miljøstyrelsen fører tilsyn med virksomhedens produktion, håndtering og opbevaring af affald, 
mens det er Kalundborg Kommune, der anviser bortskaffelse af affald fra virksomheden. Virksom-
heden har pligt til at følge kommunens affaldsregulativer og anvisninger om affald. 
 
Luftvejledningen, nr. 2/2001 med supplement og nr. 2/2002 
Vejledningen omhandler håndtering af luftforureninger og anvendes bl.a. i forbindelse med revision 
af miljøgodkendelser.   
 
Støjvejledningen, nr. 5/1984, 5/1993 og 6/1984 
Vejledningen benyttes af miljømyndigheder og virksomheder i forbindelse med vurdering af den 
eksterne støj, fx i forbindelse med miljøgodkendelser.  
 
Lugtvejledningen, nr. 4/1985 
Vejledningen omhandler håndtering af lugtgener fra virksomheder og anvendes bl.a. i forbindelse 
med revision af miljøgodkendelser.  
 
Udkast til ny vejledning om miljøkrav til store olielagre, 2010 
Miljøstyrelsen har i august 2010 sendt et udkast til "Vejledning om Miljøkrav til store olielagre – 
Oplag af olieprodukter" i høring. Udkast til vejledningen er ikke færdigbehandlet, og der er derfor 
ved denne revurdering taget udgangspunkt i de vilkår, der er formuleret i høringsudkastet. Udkast 
til vejledning indeholder en række eksempler på vilkår knyttet til indretning og drift af store olietan-
ke – dels vilkår, som er karakteriseret som vilkår, der altid bør stilles ved miljøgodkendelse af olie-
lagre og dels eksempler på vejledende vilkår, som kan benyttes, afhængig af det enkeltes anlæg 
indretning.  
 
3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Asnæs Olieterminals hovedaktivitet er oplagring af olieprodukter. Der er ikke udarbejdet et dansk 
eller et EU BREF dokument for netop denne aktivitet, men det tværgående EU BREF-dokument 
"Emissioner fra oplagring", 2006, kan benyttes som vejledende BAT-principper, selvom Asnæs 
Olieterminal ikke er en IPPC virksomhed, der er omfattet af BREF-noten.  
 



Dette horisontale EU BREF-dokument omhandler emissioner fra oplagring af bulkvarer eller farlige 
stoffer, herunder oplagring, transport og håndtering af væsker, fordråbede gasser og faste stoffer 
uanset sektor eller branche og behandler emissioner til luft, vand og jord med størst fokus på luft.  
Af relevans for Asnæs Olieterminal i BREF'en kan bl.a. fremhæves:  
 

• Oplag af væsker i overjordiske tanke,  
• tanke med fast tag,  
• lukkede overjordiske rørledningssystemer og,  
• pumper og kompressorer. 

 
BREF-dokumentet indeholder oplysninger om mulige tekniske foranstaltninger til nedbringelse af 
forurening samt emissionsreduktionsforanstaltninger i form af drifts- og ledelsesredskaber.  
 
Virksomhedens BAT-teknologier er vurderet nærmere i afsnit 3.2.15. 

3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Der er udarbejdet en oversigt over revurderingen af vilkår som viser tidligere vilkår, nye vilkår og 
ændrede vilkår ved revurderingen af miljøgodkendelsen. Oversigten kan ses i bilag D. I nedenstå-
ende afsnit 3.2 begrundes væsentlige nye og ændrede vilkår.  
 
Ved revurdering er indgået nyeste viden om miljøkrav til store olielagre, herunder Miljøstyrelsens 
udkast til en vejledning om miljøkrav til store olielagre. Vilkår i udkastet til vejledning, der er fundet 
relevante, er indarbejdet i revurderingen.  

3.2.2 Indretning og drift 
Asnæs Olieterminals aktiviteter omfatter lastning, opbevaring og losning af olieprodukter af klasse 
III i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). Produkterne ankommer med skib eller via olie-
rør fra Statoil Raffinaderiet, og virksomhedens tanke anvendes til oplagring af olieprodukterne, 
indtil de afhentes, også med skib. Skibene kan anløbe på alle tider af døgnet, hvorfor driftstiden i 
vilkår B2 er fastsat til døgnet rundt, alle ugens dage.  
 
Tankenes indretning 
Tanke med tilhørende rørsystemer og tankgårde er indrettet til opbevaring af fuelolie og vakuum 
gasolie, som kræver opvarmede tanke og rørsystemer.  
 
For at sikre at tankanlæggene drives med en høj grad af sikkerhed stilles i vilkår B4 krav om tæt-
hed, inspektion og kontrol med tanke og rørsystemer, der indeholder olie. Endvidere stilles krav 
om, at de 6 største tanke, der udgør 85 % af den samlede oplagringskapacitet, skal være forsynet 
med trykvakuumventiler og kulfilter. Rørsystemerne skal være indrettet med termiske sikkerheds-
ventiler og kontraventiler.  
 
Tankgårdes indretning 
Tankene skal endvidere jf. vilkår B5 være omgivet af tankgårde, der er tætte for det pågældende 
produkt. Tankgårdene er etableret på naturligt lerlag uden impermeabel membran. Dette vurderes 
at være tilstrækkeligt, da etablering af impermeabel bund og sider ifølge ”udkast til vejledning om 
miljøkrav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport nr. 12/2008” ikke vurderes relevant 
ved oplag af tunge opvarmede olieprodukter, idet disse produkter størkner ved normale udendørs 
temperaturer.  
 
Ved mindre udsivning vil olieprodukterne hurtigt størkne. Pludseligt udslip af store mængder olie-
produkter vil derimod kunne spredes overjordisk, indtil olieproduktet afkøles til under flydepunkts-
temperaturen. Nedsivning i jorden af tunge olieprodukter vil ifølge oplysninger i ”udkast til vejled-



ning om miljøkrav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport nr. 12/2008” være meget 
begrænset.  
 
Tankgårde med tanke til fuelolie og lignende produkter kan derfor ifølge ”udkast til vejledning om 
miljøkrav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport nr. 12/2008” bestå af jordvold kombi-
neret med et beredskab til oprensning i tilfælde af udslip. For oplag af tunge opvarmede oliepro-
dukter oplyses endvidere, at en kapacitet svarende til den største lagertank kun vurderes relevant, 
såfremt det umiddelbart truede område er sårbart, hvilket ikke er tilfældet her. 
 
På baggrund heraf er der jf. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse af 4. januar 2010 om tekniske 
forskrifter for opbevaring af brandfarligt væsker stillet vilkår om, at tankgårdene skal være tætte og 
som minimum kunne rumme et volumen, der svarer til 5 minutters pumpning ved højeste pumpe-
kapacitet. Dog skal tankgårdene som minimum være udstyret med en 0,5 m høj mur eller jordvold 
(vilkår B6). Større skader på tankgårdene skal endvidere udbedres straks.  
 
DONG Energy A/S har foretaget opgørelser af opsamlingskapaciteterne for hver af de 8 tankgårde, 
idet tank nr. V51, V53 og V54 er placeret i fælles tankgård. Resultaterne, der er opsummeret i ne-
denstående tabel, viser, at opsamlingskapaciteten i de nuværende tankgårde vil kunne rumme 
olieprodukter svarende til 5 -11 timers overpumpning, dog med undtagelse af tank 120, hvor op-
samlingskapaciteten svarer til ½ times overpumpning. I forhold til tankenes størrelser varierer 
tankgårdenes opsamlingskapaciteter fra 76 % til 117 % af den største tank.  
 

Tankgård Tank nr. Tankvolumen 
m3

Opsamlingskapacitet i 
tankgård, m3

Volumen (ved 5 
min. pumpning v/ 

5000 m3 /time) 
Område 2 120 3.800 2.900 ~ 76 % 417 

 3 20.000 23.400 ~ 117 % 417 
 4 20.000 23.400 ~ 117 % 417 
 5 30.000 23.800 ~ 79 % 417 

Område 3 K7 40.000 35.700 ~ 89 % 417 
 K8 60.000 59.200 ~ 99 % 417 
 K9 60.000 64.000 ~ 107 % 417 

Område 4 V51 90.000 90.530 ~ 100 % 417 
 V53 90.000 90.530 ~ 100 % 417 
 V54 90.000 90.530 ~ 100 % 417 

 
Det er på baggrund heraf Miljøstyrelsens vurdering, at tankgårdenes nuværende opsamlingskapa-
citeter i tilstrækkeligt omfang sikrer, at eventuelt spild ved uheld kan tilbageholdes inden for tank-
gårdenes barrierer.   
  
Inspektion 
Asnæs Olieterminal forpligtes jf. vilkår B9 til at foretage inspektioner af tankene efter EEMUA’s 
anbefalinger. Inspektionerne skal foretages af et uvildigt firma med ekspertise på området. Miljø-
styrelsen vurderer, at anbefalingerne i EEMUA's vejledning skal følges, som anbefalet i udkast til 
vejledning om store olielagre. Hvad angår rørsystemer skal inspektioner foretages jf. Arbejdstilsy-
nets regler herom (At's bekendtgørelser nr. 99 og 100 af 31.01.2007). 

Tank 3 og 5 anvendes p.t. ikke til olielagring og indgår ikke i tankinspektionsprogrammet. Inden 
disse tanke må tages i brug til olielagring skal der jf. vilkår B8 fremsendes dokumentation for god-
kendt tankinspektion til tilsynsmyndigheden.   

Drift 
Et højt niveau af kontrol med sikkerhedsforanstaltninger omkring tanke og rørsystemer er væsent-
lig for at kunne opdage lækager. Alle tanke skal derfor være tilsluttet et kontinuert, automatisk 
overvågningssystem jf. vilkår B4, ligesom der jf. vilkår B12 skal udføres ugentlige runderinger og 



inspektioner med henblik på at imødegå utætheder og udsivning fra tanke, rør eller pumpestatio-
ner.  
 
Endvidere stilles vilkår om, at sikkerhedsforanstaltninger i form af alarmer, niveaumålere og venti-
ler, skal dokumenteres ved funktionstest og kontrolleres efter leverandørforskrifter, dog minimum 
en gang årligt (vilkår B13). Ved hyppigere kontrol jf. leverandørforskrifter skal disse følges.  
 
Af hensyn til sikring mod påkørsel af tanke, rørsystemer, ventiler og studse, stiller Miljøstyrelsen i 
vilkår B7 krav om, at der skal være sikring mod påkørsel på steder, hvor der er trafik i nærheden, 
og hvor der kan være risiko for påkørsel.  
 
Ved skibsoperationer, hhv. losning og lastning af olieprodukter mellem tanke og skibe, er der risiko 
for forurening af Kalundborg Fjord. Passende indretning af kajområdet og kontakt mellem de an-
svarlige personer er efter Miljøstyrelsens vurdering afgørende for, at der hurtigt kan gribes ind med 
f.eks. standsning af pumper i tilfælde af uheld eller andre utilsigtede hændelser og for, at risikoen 
for udslip til havet reduceres. I vilkårene B14 og B15 stilles derfor vilkår om, at kajområdet skal 
være indrettet med en opkant og om, at spygats (der anvendes til afledning af overfladevand) skal 
være lukkede under operationer. Der skal for begge kajområders vedkommende være tilgængelige 
flydespærringer, der kan udlægges i tilfælde af spild til havet. Kommunikationen mellem de ansvar-
ligt under operationer kan ske med radio eller mobiltelefon, og der er mulighed for, at overvågnin-
gen delvis kan finde sted med kameraovervågning (CCTV).  
 
Værksted og lagerbygning 
DONG Energy A/S har oplyst, at der i værkstedsbygningen foretages diverse reparations- og ved-
ligeholdelsesopgaver, herunder svejsning. Der er derfor fastsat vilkår (B16) om, at svejsepladsen 
skal være forsynet med udsug og afkast, som er ført 1 meter over tag. Afkasthøjden er fastsat i 
overensstemmelse med anbefalinger i Miljøstyrelsens vejledning nr. 13/1997 og svarende til benyt-
telse af 1 svejseplads.  
     
3.2.3 Luftforurening 
De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af Asnæs Olieterminal er emissioner fra oplags-
tankene. Da tankemissionerne er diffuse fastsættes der ikke emissionsgrænseværdier, ligesom der 
ifølge luftvejledningen ikke bør/kan udføres OML-beregninger for tanke med diffuse emissioner.  
 
I udkast til vejledning om miljøkrav til store olielagre er der vist beregninger af emissionen af flygti-
ge stoffer for hhv. benzin og gasolie (diesel), oplagret i fasttagstanke uden emissionsbegrænsende 
tiltag. Beregningerne viser, at emissionen af flygtige stoffer fra oplagret benzin er omkring 10 gan-
ge større end fra oplagret diesel og lignende gasolie. I samme udkast til vejledning anbefales for 
tanke større end 50 m3 med indhold af produkter med et damptryk under 1,3 kPa (som tilfældet for 
denne olieterminal) installation af trykvakuumventil, med mindre tanken ikke er konstrueret til det 
varierende tryk svarende til en trykvakuumventils arbejdsområde. 
 
Tankene på Asnæs Olieterminal er alle med fast tag og de største tanke er isolerede. Tankene er 
endvidere opvarmede for at holde produkterne flydende. Tankene indeholder ikke benzin, men 
alene klasse III produkter som fuelolie og vakuum gasolie, som har relativt lav flygtighed og der-
med også relativt begrænset udsendelse af dampe. Tankene K7, K8, K9, V51, V53 og V54 (de 6 
største tanke), der rummer 85 % af olieterminalens lagerkapacitet, er endvidere udstyret med tryk-
vakuumventil og kulfiltre på tankenes ånderør. De øvrige tanke, der således rummer 15 % af olie-
terminalens lagerkapacitet, har udluftning til det fri. Tank 3 er ikke i brug, mens tank 5 p.t. anven-
des til opbevaring af gips.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at de emissionsbegrænsende foranstaltninger, der er etableret for tankene 
samt de i revurderingen øvrige vilkår vedrørende drift og vedligehold er tilstrækkelige i forhold til at 
imødegå, at driften medfører uacceptabel luftforurening.  
 



Der er desuden emissioner fra skibe, der ankommer til pieren for losning og lastning. Miljøstyrelsen 
vurderer, at omfanget af emissioner fra skibe er begrænsede, da der alene er tale om losning og 
lastning af klasse III produkter med lav flygtighed og begrænset udsendelse af dampe.   

3.2.4 Lugt 
I forbindelse med påfyldning af tanke fortrænges der luft, som indeholder flygtige organiske kulbrin-
ter (VOC'er). Denne emission benævnes tankånding og kan medføre lugtgener ved beboelser i 
nærheden af Asnæs Olieterminal, især i tilfælde hvor vindretningen bærer emissionerne i retning af 
huse.  
 
De installerede trykvakuumventiler og kulfiltre på de 6 største tanke, der rummer 85 % af olietermi-
nalens lagerkapacitet, bidrager til en væsentlig reduktion af den diffuse lugtemission til omgivelser-
ne. De installerede kulfiltre skal vedligeholdes og udskiftes i overensstemmelse med leverandø-
rens vejledning, således at kulfiltrene fungerer effektivt (vilkår C3). 
 
Desuden bidrager det løbende tilsyn og vedligehold af pumper, flanger, ventiler m.v. jf. vilkår C2 til 
at reducere de diffuse lugtemissioner. 
 
Da lugtemissionerne fra tankåndingen er diffuse er der ikke stillet lugtvilkår med grænseværdier, 
idet tekniske målinger ikke er mulige. I stedet vurderer Miljøstyrelsen, at der skal stilles vilkår om, 
at Asnæs Olieterminal ikke må give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes 
som væsentlige jf. vilkår C1. Såfremt Miljøstyrelsen f.eks. i forbindelse med klager over lugtgener 
vurderer, at der forekommer væsentlige lugtgener, kan Miljøstyrelsen efterfølgende give påbud 
om, at Asnæs Olieterminal skal nedbringe lugtemissionerne.   

3.2.5 Spildevand 
Der afledes på Asnæs Olieterminal alene overfladevand/regnvand. Størstedelen af regnvandet fra 
tankgårde nedsiver. Nedsivning af overfladevand fra tankgårde er i overensstemmende med op-
lysninger i ”Udkast til vejledning om miljøkrav til store olielagre med tilhørende baggrundsrapport 
nr. 12/2008”, hvoraf fremgår at ”afvanding af tankgårde ved fuelolielagre kan ske ved nedsivning”, 
da fuelolie stivner ved almindelige udendørs temperaturer.  
 
En mindre del af regnvandet fra tankgårde i delområde 4 ledes endvidere til et bassin, hvorfra det 
overpumpes til Asnæsværkets regnvandssystem. Regnvand fra delområde 2 ledes desuden til en 
underjordisk samlebrønd mellem tankgård 3 og 5 og herfra til Kalundborg Fjord. 
  
Regnvand på kajområdet ledes via spygats til Kalundborg Fjord. Der stilles vilkår om, at området 
skal være indrettet med minimum 15 cm opkant, og at spygats skal være lukkede under lastning 
og losning af produkter (vilkår B14). Således kan mindre spild opsamles uden at løbe til Kalund-
borg Fjord.  
 
Sanitært spildevand fra Asnæs Olieterminal opsamles i samletank som tømmes ved hjælp af 
slamsuger.  

3.2.6 Støj 
DELTA har marts 2011 foretaget målinger af terminalens støjemission samt beregninger af støjbi-
draget i omgivelserne.  
 
De primære støjkilder omfatter lastpumper, støjkilder på oliepumpehus 2, køleanlæg på pumpehu-
se samt en transportabel trykluftkompressor, der anvendes efter behov ved alle tanke.  
 
Støjbidraget er beregnet for de nærmeste boligområder, som markeret i bilag C 2. DELTA har ved 
beregningerne forudsat, at alle kilder kan være i drift døgnet rundt, og at der derfor ikke skal korri-
geres for driftsperioden. Endvidere er støjbelastningen fra den mest betydende støjkilde (den 



transportable luftkompressor) medtaget for hvert af de tre tankområder, da denne flyttes rundt efter 
behov.    
 
Resultaterne af beregningerne er opsummeret i nedenstående tabel. I tabellen er til sammenlig-
ning vist grænseværdien for støj i natperioden, idet denne er den mest restriktive og støj fra olie-
terminalen kan forekomme hele døgnet:  
 

 Støjbidrag Nord-
tanke incl. luft-
kompressor, 

dB(A) 

Støjbidrag Vest-
tanke incl. luft-
kompressor, 

dB(A) 

Støjbidrag fra 
Østtanke incl. 

luftkompressor, 
dB(A) 

Eksisterende 
støjgrænseværdi, 

Nat for Asnæs-
værket 

Foreslået støj-
grænseværdi Nat 
for Olieterminalen

Funktionærboliger 19 28 35* 60 60  

Strandstien 25 14 22 38 35  

Boligområde, øst 29 18 32* 35 35  

Lerchenborg 32 37* 34* 40 40  

 
Beregningerne viser, at olieterminalen bidrager med en støjbelastning af omgivelserne på 14 – 37 
dB(A) hele døgnet rundt og at den væsentligste støjbelastning stammer fra brug af den transpor-
table luftkompressor. I det beregnede støjbidrag indgår ikke et eventuelt tillæg for tydeligt hørbare 
toner, idet DELTA ikke har kunnet vurdere dette. Til resultaterne markeret med * skal der muligvis 
adderes et tillæg på 5 dB for tydeligt hørbare toner.    
 
I den revurderede miljøgodkendelse for Asnæsværket fra 2007 er der fastsat støjvilkår for natpe-
rioden på hhv. 60, 38, 35 og 40 dB(A) jf. ovenstående tabel. Støjgrænseværdierne for Asnæsvær-
ket svarer til de vejledende støjgrænseværdier i støjvejledningen, idet dog grænseværdien er lem-
pet med 3 dB(A) om natten ved boliger på Strandstien, som følge af, at Asnæsværket er en eksi-
sterende virksomhed.  
 
DELTA’s støjberegninger for Asnæs Olieterminal viser, at olieterminalen ikke overskrider de eksi-
sterende grænseværdier for Asnæsværket i natperioden under forudsætning af, at der ikke skal 
gives tonetillæg. Hvis der skal gives tonetillæg for aktiviteterne på olieterminalen vil der være en 
ikke-signifikant overskridelse af natgrænseværdien ved Lerchenborg (når luftkompressoren er pla-
ceret ved Vest-tankene) og ved det østlige boligområde (når luftkompressoren er placeret ved øst- 
tankene).  
 
Beregningerne viser også, at støjbidraget ved Lerchenborg (42 DB(A) inkl. tonetillæg) og det østli-
ge boligområde (37 dB(A) inkl. tonetillæg) er forårsaget af støj fra den transportable luftkompres-
sor. Miljøstyrelsen finder derfor, at støjbelastningen fra den transportable luftkompressor skal re-
duceres. Dette kan ifølge DONG Energy’s oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse ske enten 
ved etablering af støjdæmpende ”carporte”, som luftkompressoren placeres i – alternativ ved ud-
skiftning af luftkompressoren med en ny støjreduceret kompressor. Disse tiltag er oplyst til at kun-
ne nedbringe støjbelastningen ved hhv. Lerchenborg og østlige boligområde med 5-10 dB(A).  
 
Idet nærværende revurdering alene omhandler aktiviteter, knyttet til Asnæs Olieterminal, vurderer 
Miljøstyrelsen, at støjvilkårene for Asnæs Olieterminal, skal skærpes til Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænseværdier. Miljøstyrelsen fastsætter derfor støjgrænseværdier for hhv. funktionærboliger, 
boliger i det åbne land (Lerchenborg) og åben/lav boligbebyggelse, svarende til de vejledende 
støjgrænser efter principper i Miljøstyrelsens støjvejledning (vilkår E1). Der skal efter gennemførel-
se af supplerende støjdæmpning fremsendes fornyede støjberegninger, der dokumenterer, at støj-
kravene er overholdt seneste 3 måneder efter miljøgodkendelsen er meddelt.  



Støj fra skibe i havn og fra brug af skibspumper til losning af olie indgår ikke i de udførte støjbereg-
ninger.  
 
3.2.7 Affald 
Den væsentligste affaldsfraktion, der frembringes på Asnæs Olieterminal, er olieholdigt slam, der 
stammer fra rengøring af tanke forinden tankinspektion. Olieaffald er farligt affald og skal håndte-
res i overensstemmelse med Kalundborg Kommunes affaldsregulativ. Hvis Asnæs Olieterminal 
ønsker at fravige kommunens ordning skal der søges om dispensation hos kommunalbestyrelsen, 
og dispensationen skal fremsendes til Miljøstyrelsen på forlangende (vilkår F2).  
 
Slopolie, der modtages fra skibe, pumpes direkte til tankbil og bortskaffes til godkendt modtager 
uden opbevaring på olieterminalen.  
 
Olieslam og eventuelt andet farligt affald, der frembringes under driften af Asnæs Olieterminal, 
herunder affald der modtages fra skibe og opbevares - som f.eks. olieholdige klude - skal anmel-
des til kommunen i henhold til affaldsbekendtgørelsens regler.  
 
Øvrige affaldsfraktioner skal ligeledes bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsre-
gulativ, ligesom virksomheden skal kildesortere sit genanvendelige affald jvf. kapitel 14 i affaldsbe-
kendtgørelsen.  
 
Data om affaldet skal indgå i årsindberetningen jf. vilkår H4. 

3.2.8 Overjordiske olietanke  
De overjordiske olietanke, der findes på Asnæs Olieterminal, indeholder store mængder olie som 
udgør en miljørisiko i tilfælde af tanklækager. Tilsvarende er tætheden af de tilhørende rørsyste-
mer afgørende for at undgå utilsigtede hændelser, der kan medføre forurening af miljøet. Miljøsty-
relsen har derfor stillet en række vilkår, der sigter mod at minimere disse risici. Vilkårene er formu-
leret som vilkår B4-B15, der bl.a. omhandler den tekniske indretning af installationerne, inspektio-
ner, kontroller, tests samt særlige forhold, der skal følges ved losning og lastning til og fra skib.  

3.2.9 Jord og grundvand 
Forurening af jord og grundvand kan ske under operationer på Asnæs Olieterminal, dvs. når der 
finder pumpning af olie sted, enten til/fra skib, imellem tankene på terminalen, eller til/fra tankene 
på Statoil Raffinaderiet. Risikoen for forurening af grundvand er dog yderst begrænset, da der i 
tankene opbevares olieprodukter, som størkner ved normale udetemperaturer.  
 
Asnæs Olieterminal ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). Den over-
ordnede geologi i området består jf. geologisk basisdatakort primært af moræneler med mindre 
indslag af sand- og grusaflejringer. Produkternes egenskaber gør, at nedsivning vil være meget 
begrænset. I tilfælde af nedsivning udgør de geologiske forhold i form af lerlaget en barriere, der 
muliggør afgravning af al eventuel forurenet jord.  
I forbindelse med DONG Energy A/S' udskillelse af Asnæs Olieterminal i en selvstændig juridisk 
enhed er der i februar 2011 foretaget en orienterende undersøgelse af forurenet jord og grundvand 
på Asnæs Olieterminal. I de 15 gennemførte miljøtekniske boringer blev der generelt ikke påtruffet 
forureninger over Miljøstyrelsens jordkvalitetskriterier for ren jord. I 3 af 30 prøver blev der dog 
konstateret tungere kulbrinter over Miljøstyrelsens afskæringskriterier i et afgrænset område 0,5 m 
under terræn. Der blev ikke udtaget grundvandsprøver, da der er tale om tunge kulbrinter med lavt 
BTEXN-indhold og begrænset vertikal udbredelse. Det vurderes i rapporten, at forureningen med 
tunge kulbrinter skyldes overfladespild af olie, hvor ikke al forurenet jord er bortgravet.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af omtalte undersøgelse, at spild i tankgårdene med stor 
sandsynlighed vil kunne opsamles uden risiko for yderligere emission til jord. Produkterne, der op-
bevares på olieterminalen (fuelolie og vakuum gasolie), skal holdes opvarmede i tanke og rørsy-



stemer for ikke at størkne og vil derfor hærde ved udstrømning til jord. Spildt produkt og al forure-
net jord skal opsamles mekanisk.  
 
Der er i vilkår B4-B15 stillet krav om, at tanke og rørsystemer indrettes, drives og inspiceres med 
henblik på at opretholde et højt sikkerhedsniveau mod risikoen for forurening af jord og grundvand. 
I vilkår H1 og H2 stiller Miljøstyrelsen bl.a. vilkår om, hvordan spild og hændelser skal håndteres 
samt forebyggende tiltag osv.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at risikoen for jord- og grundvandsforurening 
er begrænset, og at ovennævnte vilkår i tilstrækkeligt omfang understøtter en drift, der reducerer 
risikoen for forurening af jord og grundvand.  

3.2.10 Til- og frakørsel 
Af den miljøtekniske beskrivelse fremgår, at trafikken til Asnæs Olieterminal sker gennem den fæl-
les port for Asnæs Olieterminal og Asnæsværket. Kørsel til Asnæs Olieterminal omfatter primært 
persontransport, håndværkere, konsulenter mv., og i mindre omfang materiel og materialer til byg-
ge- og vedligeholdelsesarbejder, der finder sted på virksomheden. Virksomhedens omgivelser er 
ikke særligt støjfølsomme.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at omfanget af kørende transporter til Asnæs Olieterminal kan ske uden 
væsentlige miljømæssige gener for omkringboende.  Miljøstyrelsen er ikke bekendt med klager fra 
omkringboende som følge af til- og frakørsler.  

3.2.11 Indberetning/rapportering 
Asnæs Olieterminal er som selvstændig virksomhed ikke pligtig til at udarbejde årlige grønne regn-
skaber i henhold til Bekendtgørelse nr. 210 af 03.03.2010. Miljødata for Asnæs Olieterminal har 
hidtil indgået som del af Asnæsværkets årlige grønne regnskaber. 
  
Miljøstyrelsen vurderer, at Asnæs Olieterminal også fremadrettet skal afrapportere miljødata i form 
af nøgletal, der i vid udstrækning modsvarer kravene, der stilles til udarbejdelsen af grønne regn-
skaber, herunder oplysninger om produktomsætning, antal skibe der anløber, forbrugsdata, affald 
og opgørelse over uheld og forebyggende handlinger. Der er derfor formuleret vilkår H4 om år-
sindberetning.  

3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
I henhold til § 71 i Miljøbeskyttelsesloven skal Asnæs Olieterminal straks underrette tilsynsmyndig-
heden i tilfælde af, at driftsforstyrrelser eller uheld giver anledning til væsentlig forurening eller in-
debærer fare herfor, og dette gælder også i tilfælde af en miljøskade eller overhængende fare for 
en miljøskade. Virksomheden skal desuden straks forhindre yderligere forurening eller afværge 
den overhængende fare for forurening. 
 
Miljøstyrelsen har derfor fastsat vilkår om underretning af beredskab og Miljøstyrelsen i tilfælde af 
spild. Spild på land skal straks opsamles og forurenet jord bortgraves efter aftale med Miljøstyrel-
sen. Spild til havs skal straks anmeldes det kommunale beredskab og Miljøstyrelsen. Erfaringsop-
samling ved uheld er væsentligt, og der er derfor i vilkår I5 stillet krav til, at hændelser skal rappor-
teres og evalueres, bl.a. med henblik på forebyggende tiltag.  
 
Asnæs Olieterminal er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Miljøstyrelsen vurderer dog, at der i 
forhold til miljørisiko skal stilles vilkår, der generelt er med til at reducere risikoen for uheld og mil-
jøforurening hidrørende fra driften af et stort olielager og pumpning af olieprodukter mellem tanke 
og skib. Disse vilkår (I1-I3) omhandler krav til indsatsplan, uddannelse af personale, udlægning af 
flydespærringer ved udslip til havet m.v.  

 



3.2.13 Ophør 
Miljøstyrelsen stiller vilkår om rensning af tanke og redegørelse for dette arbejde i forbindelse med 
ophør af virksomhedens drift. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en rensning svarende til den der 
finder sted forinden tankinspektion er påkrævet for at undgå forurening. Desuden skal tilsynsmyn-
digheden orienteres ved fremsendelse af redegørelse for de planlagte foranstaltninger.  

3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Anvendelse af bedst tilgængelig teknologi – BAT-princippet – skal ligge til grund ved behandling af 
alle sager efter miljøbeskyttelsesloven, både ved godkendelser og revurdering af disse.  
 
Selvom Asnæs Olieterminal ikke er en IPPC-virksomhed og ikke er omfattet af EU BREF (BAT 
reference dokumenter) vurderer Miljøstyrelsen, at BREF-dokumentet "Emissions from storage" kan 
danne vejledende retningslinjer for indretning og drift af Asnæs Olieterminal.  
 
DONG Energy A/S har i den miljøtekniske beskrivelse (bilag A) forholdt sig til anvendelse af bedst 
tilgængelig teknologi og har i bilag 2 til den miljøtekniske beskrivelse gennemgået tjeklisten for 
BAT for emissioner i forhold til olieterminalens indretning og drift. I den miljøtekniske beskrivelse 
med tilhørende bilag oplyses bl.a.: 

• For reduktion af energiforbruget til opvarmning af tankene har Asnæs Olieterminal efteriso-
leret tankene, og mulighederne for yderligere efterisolering undersøges 

• Vedligehold og inspektioner håndteres i SAP og foretages i overensstemmelse med anbe-
falingerne i EEMUA-standarden 

• Tanke og tilhørende systemer er dedikerede til olieprodukter og malet i lys nuance 

• Tankene K7, K8, K9, V51, V53 og V54 er forsynet med kulfiltre og med trykvakuumventiler 

• Organisatoriske foranstaltninger sikrer træning og instruktion for sikker og ansvarlig drift 

• Der er installeret alarmer for høj og høj høj væskestand i tanke 

• Jordvolde omkring tankene kan indeholde hvad der svarer til 5 min. overpumpning  

• Der findes brandslukningsudstyr, og det er muligt at inddæmme slukningsmiddel 

• Der anvendes et forankret og certificeret miljø- og sikkerhedsledelsessystem 

• Rørledninger er indrettet og konstrueret passende hvad angår f.eks. samlinger, pakninger 
og forebyggelse af korrosion 

• Ventiler vælges korrekt og risiko vurderes ved udskiftning  

• Pumper og kompressorer er installeret og anvendes korrekt 
 
Ved denne revurdering har Miljøstyrelsen fastsat en række vilkår, som har til hensigt at fastholde 
og udvikle relevante BAT-initiativer for indretning og drift, herunder: Forbrug af hjælpestoffer, ener-
gi og vand skal følges og begrænses; tanke og rørsystemer skal kontrolleres, inspiceres og vedli-
geholdes ifølge standarder; der skal være alarmer og niveaumålere på tanke; der skal finde over-
vågning sted under pumpning af olie til/fra skib, og der skal anvendes procedurer og instrukser til 
inspektioner, drift samt uheldshåndtering.  
 
Det er på baggrund heraf Miljøstyrelsens vurdering, at Asnæs Olieterminal har forholdt sig til an-
vendelse af bedst teknologi og indarbejdet BAT principper i olieterminalens indretning og drift.   

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 



Kalundborg Kommune er blevet hørt i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen, og kom-
munen har fremsendt sine bemærkninger i brev af dd.mm.åååå. Fra kommunens udtalelse be-
mærkes: 
 
Her indsættes bemærkninger efterfølgende.  
 
Embedslægen har fremsendt sine bemærkninger i brev af dd.mm.åååå. Fra embedslægens udta-
lelse bemærkes: 
 
Her indsættes bemærkninger efterfølgende.  

3.3.2 Inddragelse af borgere mv. 
Der er foretaget høring af [antal] beboere i området omkring virksomheden i henhold til forvalt-
ningsloven. Der er modtaget [antal] høringssvar, fra hvilke der bemærkes: 
 
Her indsættes bemærkninger efterfølgende.  

3.3.3 Udtalelse fra Asnæs Olieterminal 
De nye og ændrede vilkår har dd.mm.åååå været varslet overfor virksomheden i form af udkast til 
afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75.  
 
Her indsættes bemærkninger efterfølgende.  
 

Her redegør Miljøstyrelsen for overvejelser på baggrund af de bemærkninger, der er modtaget 



4.    FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Oversigt over det anvendte lovgrundlag for revurderingen findes i bilag E. 
 
Revurdering 
Asnæs Olieterminal indgår for nærværende som del af miljøgodkendelsen for Asnæsværket, som 
er meddelt af Vestsjællands Amt den 28. november 1995 i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 
33. Asnæsværkets miljøgodkendelse er efterfølgende revurderet af Miljøcenter Roskilde den 20. 
december 2007 ved påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41. Miljøgodkendelsen og revur-
deringen heraf er meddelt i henhold til bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder 
(godkendelsesbekendtgørelsen), listepunkt G 101: ”Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gas-
turbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mere end 50 MW (i). 
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendelse for Asnæs Olieter-
minal ved en revurdering af den del af Asnæsværkets nuværende miljøgodkendelse, som regule-
rer aktiviteter på Asnæs Olieterminal. Ved revurderingen er der suppleret med nye vilkår, der sikrer 
en samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal, idet der i den eksisterende miljøgodken-
delse kun er få vilkår, der regulerer indretning og drift af olieterminalen.  
 
Revurderingen af miljøgodkendelsen er meddelt under den forudsætning, at udskillelsen af Asnæs 
Olieterminal i en selvstændig juridisk enhed ikke indebærer anlægs- eller driftsmæssige ændringer 
af aktiviteterne på olieterminalen.   
 
Vilkår, relateret til Asnæs Olieterminal, er meddelt ved påbud efter lovens § 41. Vilkårene træder i 
kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår eller med 
mindre afgørelsen påklages, jf. afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og ændrede vilkår) eller 
overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperioden er udløbet. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Asnæs Olieterminal er ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen, idet de opbevarede produkter 
hverken er omfattet af risikobekendtgørelsens bilag 1, del I (liste af navngivne stoffer) eller af bilag 
1, del II (kategorier af stoffer og produkter der ikke udtrykkeligt er anført i del I).  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Asnæs Olieterminal er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-
før af lov om planlægning), punkt 21 ”Oplag af olieprodukter med en kapacitet på over 200.000 
tons”.  
 
Revurderingen efter Miljøbeskyttelseslovens § 41 ikke er VVM-pligtig, da der er tale om en lovligt 
etableret og miljøgodkendt virksomhed, som revurderes uden driftsmæssige ændringer eller udvi-
delser. 
 
Habitatdirektivet  
Asnæs Olieterminal ligger i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområder. I henhold til 
bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse at visse arter, kan der ikke træffes afgørelser i medfør af en 
række love og paragraffer, før der er foretaget en vurdering af om projektet i sig selv eller i forbin-
delse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt.  
 



Miljøbeskyttelseslovens § 41, som revurderingen og påbuddene gives efter, er ikke en af disse 
paragraffer. Der skal derfor ikke foretages en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7, 
stk. 1, forud for revurderingen.  

4.2 Øvrige afgørelser 
Denne afgørelse erstatter den tidligere revurderede miljøgodkendelse af 20. december 2007, ud-
arbejdet af det daværende Miljøcenter Roskilde, for så vidt angår miljøreguleringen af Asnæs Olie-
terminal.   
 
Miljøgodkendelsen, revurderet af daværende Miljøcenter Roskilde ved godkendelse af 20. decem-
ber 2007, vil fortsat være gældende for Asnæsværket.  

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomhedens miljøgodkendelse.  

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i [avis] og kan ses på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnes af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 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 rekre-

ative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 
 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljø-
beskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i 
sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, Ny Østergade 7-
11, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den [dato=4 uger fra 
annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde 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. for privatpersoner og 
3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

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 gebyrordnin-
gen 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 kla-
gen 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 klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og reviderede/ændrede vilkår, med min-
dre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentlig-
gørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Kalundborg Kommune 
Embedslægeinstitutionen 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) 
Friluftsrådet 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
 
 
 
 
 



5. BILAG 

 

Bilag A:  Miljøteknisk beskrivelse 

BILAG A1 Asnæs Olieterminal, Stigsnæs Olieterminal og Ensted Olieterminal, Revurde-
ring af miljøgodkendelser, Kromann Reumert, 18. maj 2011 

BILAG A2 Asnæs Olieterminal, Stigsnæs Olieterminal og Ensted Olieterminal, Oplagring 
af fuelolie – forholdet til risikobekendtgørelsen, Kromann Reumert, 17. maj 
2011 

Bilag B:  Oversigtsplan i 1:25.000 

Bilag C:  Virksomhedens omgivelser (temakort) 

Bilag D:  Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Revurdering af den del af Asnæsværkets revurderede miljøgodkendelse af 20. december 
2007, der vedrører Asnæs Olieterminal  
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
3   X Vilkåret slettes, da dette vilkår vedrører en samlet 

drift af Asnæs Olieterminal og Asnæsværket.  
Beskyttelse af jord og grundvand 
43   X Vilkåret slettes, og indholdet videreføres i vilkår om 

opstilling af tanke i tankgårde og tankgårdenes op-
samlingskapacitet (B5 og B6) 

44  B7  Uddybet til at inkludere rørføringer og eksempler på 
foranstaltninger jf. udkast til vejledning 

45   X Vilkåret er slettet, da inspektionskrav er omformule-
ret væsentligt i to nye vilkår (B9 og B10) 

46   X Vilkåret er slettet i medfør af, at vilkår 43 er slettet 
48   X Vilkåret er slettet, idet der for kravene til opbevaring 

af affald, herunder farligt affald, henvises til kommu-
nens regulativ (i vilkår F1 og F2) 

55  B15  Uddybet hvad angår kontakt mellem ansvarlige og 
overvågning 

57   X Vilkåret er slettet, men indholdet er videreført i et 
generelt vilkår om driftsinstrukser (H1) 

58   X Vilkåret er slettet og erstattet af 2 vilkår om årsindbe-
retning (H4) og underretning af myndigheder (I5) 

61  I5  Ændret med præcisering af myndighedsunderretning 
62  H4  Præcisering af data der skal indgå og ændring af 

dato for rapportering 
 
 
 
 



Revurderet miljøgodkendelse af Asnæsværket af 20. december 2007 
20.12.2007   X Miljøgodkendelsen ophæves og erstattes af 

denne afgørelse for så vidt angår Asnæs Olie-
terminal. 

20.12.2007 X   Miljøgodkendelsen er for så vidt angår Asnæs-
værket fortsat gældende 

 
 
Nye vilkår (helt eller væsentligt) som følge af revurdering:  
 
Generelle forhold:  A1 - A2 

Indretning og drift:  B1 – B16 

Lugt:    C1 – C3 

Spildevand:   D1 

Støj:    E1 - E3 

Affald:    F1 – F2 
Journaler/rapportering:  H1 - H4 

Driftsforstyrrelser og uheld: I1 – I6 

Ophør:    J1 



Bilag E: Lovgrundlag – Referenceliste 
Love 
• Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 
• Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 
 
Bekendtgørelser 
• Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 

medfør af lov om planlægning, nr. 1510 af 15. december 2010 
• Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder 

samt beskyttelse af visse arter, nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer 
• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 

1640 af 13. december 2006 med senere ændringer 
• Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgø-

relsen), nr. 1666 af 14. december 2006 
• Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og 

lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, nr. 463 af 21. maj 2007 
• Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, nr. 210 af 3. marts 

2010. 
• Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens Kap. 3 og 4, nr. 

1448 af 11. december 2007.  
• Bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anven-

delse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (VOC bekendtgørelsen), nr. 
350 af 29. maj 2002 

• Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen), nr. 224 af 7. marts 2011 
 
Renere teknologi 
• EU BREF ”Emissioner fra oplag”, 2006 
• Orientering: Referencer til BAT vurdering ved miljøgodkendelser, nr. 2/ 2006 
 
Cirkulære, orienteringer 
• Cirkulære om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirk-

somhed, nr. 37 af 20. april 2006 
• Brev af 31. maj 2010 fra Miljøstyrelsen til alle Kommuner, Miljøcentre m. fl. vedr. regulering af 

støj fra skibe i havn 
 
Vejledninger fra Miljøstyrelsen 
• Høringsudkast af 3. august 2010 om Miljøkrav til store olielagre 
• Miljøstyrelsens arbejdsrapport nr. 12, 2008. ”Baggrundsrapport om miljøkrav til store olielagre. 

Oplag af olieprodukter”. 
• Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. 
• Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (Luftvejledningen) med 5. sup-

plement af 24. oktober 2006 
• Nr. 2/2002 om oversigt over B-værdier (B-værdivejledningen) med supplement nr. 1252/2008 
• Nr. 4/1985 om begrænsning af lugtgener fra virksomheder. 
• Nr. 2/2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg 
• Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder med supplement nr. 3/1996. 
• Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. 
• Nr. 4/1990 om pligter ved risikobetonede aktiviteter 
• Nr. 13/1997 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder, der udsender svejserøg 
 



Bilag F: Liste over sagens akter  
Følgende materiale har indgået i afgørelsen:  
 
Miljø 

• Miljøministeriet/Miljøstyrelsens afgørelse af 7. april 2011 om overførsel af godkendelses- 
og tilsynskompetence til Miljøstyrelsen for så vidt angår tre olieterminaler 

• Miljøteknisk beskrivelse af 9. marts 2011 med tilhørende bilag, udarbejdet af virksomheden 
i forbindelse med revurderingen 

• Miljøgodkendelse af 20. december 2007, meddelt af daværende Miljøcenter Roskilde 
• Miljøteknisk beskrivelse af Asnæsværket, inkl. Asnæs Olieterminal af 28. februar 2002 
• Tilsynsnotat af 16. december 2009 med tilhørende følgebrev af 21.12.2009 fra Milljøcenter 

Roskilde 
• Meddelelse om registrering og tinglysning af affaldsdepot af 22. februar 1991, Vestsjæl-

lands Amt 
• Meddelelse om V2 kortlægning af 13. juli 2001, Vestsjællands Amt 
• Opmåling af tankgårde af 22. oktober 2004, Landinspektør Bent Cramer 
• Opmåling af tankgårde af 26. april 2011, Landinspektør Bent Cramer 
• Notat af 18. maj  2011 vedrørende revurdering af miljøgodkendelser for Asnæs, Stigsnæs 

og Ensted Olieterminaler, udarbejdet af Kromann Reumert 
• Notat af 17. maj 2011 vedrørende oplagring af fuelolie – forholdet til risikobekendtgørelsen, 

Asnæs, Stigsnæs og Ensted olieterminaler, Udarbejdet af Kromann Reumert 
• Miljømåling – ekstern støj. Støj fra olieterminalerne på Asnæsværket, udarbejdet af Delta 

28.marts 2011 
• Orienterende undersøgelse af forurenet jord og grundvand, Rambøll, 01. marts 2011   
 

 
Planforhold 

• Rammebestemmelser for område K07, Kommuneplan 2009-21, Kalundborg Kommune 
• Lokalplan nr. 52 for Asnæs Værket 
• Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 52 

 
Miljøledelse og miljøredegørelser 

• ISO 14001 certifikat af 26.02.2009 med bilag 
• OHSAS 18001 certifikat af 10.03.2009 med bilag 
• BV Certification, seneste OHSAS 18001 audit rapport, 22.09.2010 
• BV Certification, seneste ISO 14001 audit rapport, 21.09.2010 
• DONG Energy A/S’s QHSE politik  
• DONG Energy A/S’s QHSE strategi 
• DONG Energy A/S’s QHSE retningslinier 
• Asnæs Værket, Grønt Regnskab 2008 

 
 
       
 
Med venlig hilsen 
 
 





© Danmarks Arealinformation, © Naturstyrelsen, © Kort & Matrikelstyrelsen

Målforhold 1:25000
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Signaturforklaring



Baggrundskort  
KMS har ophavsret til styrelsens ydelser og dermed det anvendte baggrundskort. Det er i strid med ophavsretsloven at videregive kortet og at anvende det i forretningsmæssige eller kommercielle sammenhænge. 
 
Ortofotos (DDO®land)  
COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende 
institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre 
hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. 
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Bilag D   
AOT - Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Revurdering af den del af Asnæsværkets revurderede miljøgodkendelse af 20. december 
2007, der vedrører Asnæs Olieterminal  
 
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

 
30  E1, E2   
 
Beskyttelse af jord og grundvand 
43   X Slettet, og vilkårets indhold er videreført i vilkår om 

tankgårde (B3 og B4) 
44  B5   
45  B7   
46   X Vilkåret er slettet, fordi godkendelsen ikke længere 

er en del af Værkets Miljøgodkendelse. Olieslam 
skal fremover bortskaffes som farligt affald

48  F1   
55  B13  Uddybet hvad angår kontakt mellem ansvarlige og 

overvågning 
57  B10, 

H1 
 Vilkårets indhold er videreført i vilkår om vedligehold 

for alarmer, måleudstyr mv. (B10) og vilkår om 
driftsinstrukser (H1)  

58  H2   
61  I4, 

I5 
 Ændret med præcisering af myndighedsunderretning 

62  H4  Præcisering af data der skal indgå og ændring af 
dato for rapportering 

 
 
Revurderet miljøgodkendelse af Asnæsværket af 20. december 2007 
20.12.2007   X Miljøgodkendelsen ophæves og erstattes af 

denne afgørelse for så vidt angår Asnæs 
Olieterminal. 

20.12.2007 X   Miljøgodkendelsen er for så vidt angår 
Asnæsværket fortsat gældende 

 
 
Nye vilkår (helt eller væsentligt) som følge af revurdering:  
 
Alle vilkår er nye eller ændrede ift. til Asnæsværkets miljøgodkendelse 
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DONG Energy A/S 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 
Danmark 
 
Tlf. +45 99 55 11 11 
Fax +45 99 55 00 01 
 
www.dongenergy.dk 
CVR-nr. 36 21 37 28 
 

 

26. september 2011 

Vores ref. JETLA/JETLA 
Dok. nr. 1044544  
(ver. nr. 1044544A) 
Sagsnr. 910-08-0018-01  
 

Miljøstyrelsen Roskilde 
Att. Karin Larsen  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H øringssvar til udkast til afgørelse om revurdering - AOT 
 
På baggrund af varsel om påbud om revurdering af miljøgodkendelse for DONG 
Energy Oil Terminals (AOT) fra Miljøstyrelsen dateret 20. september 2011, har 
DONG Energy Oil Terminals (AOT) bemærkninger for så vidt angår følgende 
forhold: 

jetla@dongenergy.dk 
Tlf.  +45 99 55 28 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. s. 1: Virksomhedens navn er AOT ApS.  
Adressen er Asnæsvej 16A, C og D, 4400 Kalundborg.  
Matrikelnumre: 1fc, 1fe og 1fd Lerchenborg Hgd., Årby.  
CVR-nummer: 31080207. P-nummer: 1013826257.  

2. s. 3, linje 1: DONG Energy A/S rettes til DONG Energy Power A/S. Det 
bemærkes, at navnet generelt bør konsekvensrettes i dokumentet, evt. 
kan i starten anføres "DONG Energy Power A/S, herefter DONG 
Energy".  

3. Vilkår B1, 3. bullet: Udkastet til revurderede miljøgodkendelser for AOT 
ApS, EOT ApS og SGOT ApS indeholder alle vilkår med 
begrænsninger på antal skibe der må anløbe terminalerne, jf. vilkårene 
B1 for AOT og EOT og A1 for SOT. Med hensyn til GOT-delen af 
SGOT ApS vedrører begrænsningen mængden af modtaget og afskibet 
olie. 

 
Det er DONG Energy Powers vurdering, at der ikke er grundlag eller 
behov for, at der fastsættes vilkår der begrænser omsætningen på 
AOT, EOT og SOT, herunder at der ikke skal fastsættes vilkår om 
antallet af skibsanløb. Dette uddybes nedenfor. 
 
DONG Energy har forståelse for, at en revurdering ikke medfører, at 
virksomheden må øge sit aktivitetsniveau i et sådant omfang, at det 
giver anledning til øget forurening. En egentlig begrænsning på antallet 
af skibe eller en begrænsning på omsætningen, er dog hverken 
nødvendig, sædvanlig eller hensigtsmæssig i forhold til at varetage 
dette formål. 
 

 

 
Hovedkontor 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 

 



  

Antallet af skibe og mængden af omsatte produkter varierer meget i 
forskellige perioder og i forhold til konjunkturerne. En fiksering heraf i en 
tilfældig periode kan medføre unødige restriktioner og begrænsninger i 
forhold til det eksisterende omfang af olieterminalernes virksomhed.  

Dok. nr. 1044544 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hensynet til miljøet, herunder begrænsningen af forurening, er 
varetaget i de øvrige vilkår der vil blive fastsat for virksomheden, 
herunder særligt de fastsatte emissionsvilkår.  
 
Som beskrevet i DONG Energy Powers brev af 1. september 2011 til 
Miljøstyrelsen, så har DONG Energy Power rettet henvendelse til den 
europæiske brancheorganisation for tankoplagring (FETSA) om andre 
europæiske landes praksis med regulering af aktivitetsniveau. FETSA 
har svaret DONG Energy Power i form af det vedhæftede brev. Som 
det fremgår af brevet, så fastsættes der i Tyskland, Holland, Belgien, 
Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien ikke 
omsætningsbegrænsninger i tilladelserne for olieterminaler i disse 
lande. En omsætningsbegrænsning, herunder i forhold til antal årlige 
skibsanløb, er således usædvanlig i Europa og kan - hvis den 
gennemføres i Danmark - medføre en reel begrænsning af danske 
olieterminalers internationale konkurrenceevne. Det understreges, at 
VVM direktivet også er implementeret i de lande, der nævnes i brevet. 
Dette afspejler også, at VVM reglerne ikke dikterer en vilkårsregulering 
af aktivitetsniveauet. 
 
Olieterminalerne har desuden pligt til at modtage skibe i henhold til 
havnelovens § 5. Et vilkår med maksimumsgrænse på antallet af 
skibsanløb vil derfor kunne kollidere med havnens pligter efter 
havneloven. 
 
DONG Energy Power mener således ikke, at der skal fastsættes 
omsætningsbegrænsninger for AOT, EOT og SGOT. Alternativt til et 
vilkår der begrænser omsætningen foreslår DONG Energy Power, at 
der i miljøgodkendelsernes afsnit, der beskriver forudsætningerne for 
revurderingen, foretages en beskrivelse af omfanget af det 
eksisterende aktivitetsniveau i overensstemmelse med den beskrivelse, 
der er indeholdt i Dong Energy Powers brev til Miljøstyrelsen af 1. 
september (SOT ca. 140-240 anløb/år, AOT ca. 290-350 anløb/år og 
EOT ca. 125-225 anløb/år som rullende gennemsnit over 3 år), eller at 
der indsættes en generel sætning om at olieterminalernes nuværende 
aktivitetsniveau ikke må forøges uden Miljøstyrelsens godkendelse.  

 
4. Vilkår B2, 2. bullet: Det bemærkes, at tankene K8 og K9 pt. ikke er 

bestykket med høj-høj alarm. Det foreslås derfor, at det i vilkåret 
formuleres, at disse to tanke skal have installeret denne alarmering 
inden 1. juli 2012.  
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5. Vilkår B2, 4. bullet: Det bemærkes, at det nuværende 
overvågningssystem kan registrere væskestand og temperatur, men 
p.t. ikke niveauændringer med tilstrækkelig nøjagtighed. Det foreslås 
derfor, at det i vilkåret formuleres, at overvågning af niveauændringer 
skal være idriftsat inden 1. juli 2012.   

Dok. nr. 1044544 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vilkår B4: Der foreslås følgende omformulering: "Tankgården i område 
2 skal kunne indeholde volumen af den største ibrugværende tank i 
gården.". Ændringen er begrundet med, at tank 3, 5 og 120 pt. ikke er i 
brug og ikke ønskes mødt med krav til tankgårdkapaciteter, så længe 
disse ikke bruges.  

7. Vilkår B7, afsnit 2, linje 5: Der foreslås følgende omformulering: 
"…udvendige og indvendige undersøgelser af tanke planlægges 
gennemført." 
Omformuleringen tjener alene til præcisering af, at EEMUA 159 kun 
omhandler inspektioner af tanke. 

8. Vilkår B8: Det bemærkes, at vilkår B8 og vilkår C2 er enslydende. Det 
foreslås, at et af dem slettes.  

9. Vilkår B9: Mangler. Nummereringen bør generelt opdateres, således at 
den er fortløbende.  

10. Vilkår B14: Det foreslås, at vilkåret formuleres analog til vilkår B11 for 
EOT: ”Der skal forefindes oliebekæmpelsesudstyr, herunder 
flydespærring, tilgængelige i pierområdet til hurtig indsættelse i tilfælde 
af uheld”. Vilkåret kan eventuelt suppleres med, ”at der mindst en gang 
årligt skal foretages øvelse med udlægning af flydespærre i 
overensstemmelse med Beredskabsplanen”, idet øvelser med  
udlægning af flydespærre indgår i beredskabsplanen. 

11. Vilkår B17: Fristen for udarbejdelse af redegørelsen ønskes ændret til 
1. april 2012, for at sikre, at redegørelsen kan nå at blive udarbejdet 
inden for tidsfristen.  

12. Vilkår E1: Det ønskes præciseret, at støjvilkåret ikke omfatter skibes 
egen støj, herunder støj fra skibes hjælpemaskineri. Vi anmoder om, at 
dette præciseres i vilkåret f.eks. ved at det i vilkår E1, 1. linie tilføjes 
”…virksomhedens samlede bidrag ekskl. skibenes egenstøj (ex. 
hjælpemaskineri) til…….”.  
En sådan tilføjelse vil hermed også bringe vilkårsteksten i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsen brev af 31. maj 2010 vedr. 
regulering af støj fra skibe i havn, hvoraf fremgår, at ”i de situationer 
hvor en havnevirksomheds støjgrænser inkluderer støjbidrag fra skibe, 
bør der ligeledes udskilles et særskilt vilkår om støjen fra 
hjælpemaskineri”.  

13. Vilkår E1, Lavfrekvent støj og infralyd. Analog til ovenstående ønskes 
præciseret, at vilkåret ikke omfatter skibes egen støj, herunder støj fra 
skibes hjælpemaskineri. Vi anmoder om, at dette præciseres i vilkåret 
f.eks. ved, at det i 1. linie i vilkår om lavfrekvent støj tilføjes 
”…virksomhedens samlede bidrag ekskl. skibenes egenstøj (ex. 
hjælpemaskineri) til…….”.  
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14. Vilkår H1, sidste linie: Fristen for udarbejdelse af procedurer og 
instrukser ønskes ændret til 1. april 2012, for at sikre, at det kan nås 
inden for tidsfristen. 
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15. Vilkår I3: Det foreslås, at 2. sætning omformuleres til: "Ved 
skibsoperationer skal der være mindst to mand på vagt, som kan 
påbegynde en begrænsning af forureningen og tilkalde hjælp udefra". 
Den foreslåede ændring begrundes med, at den bedste indsats fra de 
to mand ikke i alle situationer er udlægning af flydespærrer. 
Vagtpersonalet bør have frihed til at påbegynde den metode til 
begrænsning af forureningen, der i den aktuelle situation er den mest 
hensigtsmæssige.  

16. Vilkår I6 og F1 er næsten identiske. Det foreslås, at et af dem slettes. 
17. s. 18, 3.2.2, afsnit 6: Der henvises til vilkår B4. Bør rettes til vilkår B7. 

Det bemærkes desuden, at der ikke ifølge EEMUA-reglerne er krav om 
tæthedsprøvning med mindre der er foretaget reparationer af tanksvøb 
eller bund, hvorfor "tæthedsprøvning" i 1. sætning ønskes slettet. 
Desuden foreslås, at sidste sætning i afsnittet flyttes op, idet indholdet 
er relateret til de emissionsbegrænsende foranstaltninger i form af 
trykvakuumventiler og kulfiltre, som er omtalt tidligere i afsnittet.  

18. s. 19, afsnit 4: Konsekvensrettes jf. ovenstående kommentar nr. 5. 
19. s. 19, skema: Det foreslås, at der tilføjes en markering (*) til skemaets 

tanke 3, 5 og 120 med en bemærkning om, at disse tre tanke ikke er i 
drift.  

20. s. 20, afsnit 3: Der henvises i afsnittet til vilkår B2. I teksten bør 
indarbejdes vores bemærkninger vedr. overvågningssystemet, jf. 
kommentar nr. 5 

21. s. 20, afsnit 4 om alarmering: Konsekvensrettes jf. ovenstående 
kommentar nr. 4. 

22. s. 23, afsnit 4, linje 1: "hvis" bør slettes.  
23. Afsnit 3.2.6, Støj: Der anmodes om tekstmæssige justeringer af 

beskrivelsen, således at de forhold, som er nævnt i kommentar nr. 12 
og 13 også indarbejdes i teksten.  
DONG Energy gør endvidere opmærksom på,  at det fremsendte 
Tekniske notat, Støj fra Olieterminaler på Asnæsværket – 
Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe, 15. september 2011, var et 
foreløbigt notat, som ikke i tilstrækkelig grad redegør for variationen i 
støjbelastning som følge af variationen af skibenes kildestyrke og derfor 
ikke bør indgå i vurderingsafsnittet og Miljøstyrelsens nuværende 
sagsbehandling. Vi fremsender snarest og senest 1. januar 2012 den 
supplerende støjredegørelse, som skal udarbejdes jf. vilkår E2. Som 
konsekvens heraf bør tabellen med støjbidrag side 24 også ændres, så 
støjbidrag incl. olieskib ved kulpier ikke indgår. 

 
Som opfølgning på den revurderede miljøgodkendelse for AOT forestår der 
efter vores opfattelse en ikke uvæsentligt indsats og investering med hensyn til 
implementering af de nye vilkår, ligesom revurderingen for AOT også indebærer 
investeringer på i størrelsesordenen 1 – 1,5 mio. kr., bl.a. til ny luftkompressor, 
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installationer af alarmer og niveaumåleudstyr m.v. Hertil kan endvidere komme 
yderligere investeringer, såfremt de anmodede redegørelser, viser grundlag 
herfor.   
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”For så vidt angår støj skal DONG Energy A/S endvidere gøre opmærksom på, 
at man i ovenstående kommentarer ikke har forholdt sig til en eventuel 
efterfølgende regulering af støjbelastningen fra Asnæsværket, samt støjkrav i skel 
mellem kraftværket og terminalen”  
 
 
Vi står til rådighed med yderligere oplysninger i det omfang Miljøstyrelsen finder 
behov for dette.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
DONG Energy 
 
 
Jette Larsen 
 

 Side 5/5 


	AOT Revurdering 29 sep 2011.pdf
	 1.  INDLEDNING
	 2. AFGØRELSE OG VILKÅR
	2.1 Vilkår for revurderingen
	Generelle forhold
	Indretning og drift
	Luftforurening
	Regnvand/Spildevand
	Støj
	Affald
	Indberetning/rapportering
	Driftsforstyrrelser og uheld
	Ophør
	2.1 Øvrige forhold



	 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER
	Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan ske en revurdering af den del af Asnæsværkets nuværende miljøgodkendelse, som regulerer aktiviteter på Asnæs Olieterminal samt tilføjelse af nye vilkår for Asnæs Olieterminal, der sikrer en samlet miljømæssig regulering af Asnæs Olieterminal. 
	Revurderingens vilkår er vurderet primært på grundlag af Miljøstyrelsens vejledning om miljøkrav til store olielagre (Vejledning nr. 2, 2011) og BREF-dokumentet for store oplag . Det er ved fastsættelse af vilkårene sikret, at der ikke sker en yderligere miljøbelastning til omgivelserne, og at aktiviteten ikke ændres i forhold til den tidligere aktivitet.
	3.1 Baggrund for afgørelsen
	3.1.1 Virksomhedens indretning og drift
	3.1.2 Virksomhedens omgivelser
	3.1.3 Nye lovkrav
	3.1.4 Bedste tilgængelige teknik
	3.2 Vilkårsændringer
	3.2.1 Opsummering
	3.2.2 Indretning og drift
	3.2.3 Luftforurening
	3.2.4 Lugt
	3.2.5 Regnvand/Spildevand
	3.2.6 Støj
	3.2.7 Affald
	 3.2.8 Jord og grundvand
	3.2.9 Til- og frakørsel
	3.2.10 Indberetning/rapportering
	3.2.11 Sikkerhedsstillelse
	3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld
	3.2.13 Ophør
	3.2.14 Bedst tilgængelige teknik


	3.3 Bemærkninger til afgørelsen 
	3.4 Udtalelser/høringssvar
	3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder
	3.4.2 Inddragelse af borgere mv.
	3.4.3 Udtalelse fra AOT






	Endvidere har DONG Energy bemærket, at den supplerende støjberegning, hvor der indgår støj fra skibe, er et foreløbigt notat, som ikke i tilstrækkelig grad redegør for variationen i støjbelastning som følge af variationen af skibenes kildestyrke og derfor ikke bør indgå i sagsbehandlingen. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at notatet kan anvendes som en indikation af hvilket støjniveau, der kan forventes af være fra Olieterminalen, når der ligger skib ved kaj. Miljøstyrelsen har som skrevet ovenfor imødekommet, at de fastsatte grænseværdier ikke inkluderer denne støj. 4.  FORHOLDET TIL LOVEN
	4.1 Lovgrundlag
	4.2 Øvrige afgørelser
	4.3 Tilsyn med virksomheden
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

	 5. BILAGSOVERSIGT

	AOT Bilag A Miljøteknisk beskrivelse
	i. Indholdsfortegnelse
	ii.  Indledning
	A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold
	1) Ansøgerens navn, adresse og telefonnummer
	2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer
	3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen.
	4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson

	B.  Oplysninger om virksomhedens art
	5) Virksomhedens listebetegnelse
	6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt
	7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer
	8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses

	C.  Oplysninger om etablering
	9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer
	10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift

	D.  Oplysninger om virksomhedens beliggenhed
	11) Oversigtsplan i passende målestok
	12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser
	13) Virksomhedens daglige driftstid
	14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed

	E.  Tegninger over virksomhedens indretning
	15) Tegninger

	F.  Beskrivelse af virksomhedens produktion
	16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpestoffer, herunder mikroorganismer
	17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb
	18) Oplysning om energianlæg
	19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld
	20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg

	G.  Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik
	21) Redegørelse for den valgte teknologi

	H.  Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger
	22) Massestrøm og emissionskoncentration fra afkast
	23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder
	24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg
	25) Beregning af afkasthøjder
	26) Spildevandsteknisk beskrivelse
	27) Afledning af spildevand
	28) Opblandingsforhold ved direkte udledning
	29) Udledning af kvælstof eller fosfor
	30) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder
	31) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
	32) Beregning af det samlede støjniveau
	33) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald
	34) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden
	35) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse
	36) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand

	I.  Forslag til vilkår og egenkontrol
	37) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrolvilkår

	J.  Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld
	38) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 18 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld
	39) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld
	40) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld

	K.  Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør
	41) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør

	L.  Ikke-teknisk resume
	42) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume

	M.  Bilagsliste
	N.  Ordliste

	AOT Bilag A Oplysninger om virksomhed
	AOT BILAG B
	AOT, Bilag B og Habitat
	AOT Bilag B  Oversigtskort med tank nr 
	AOT BILAG C
	AOT Bilag D
	AOT Bilag E, Høringssvar til udkast til afgørelse om revurdering



