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Afgørelse om ikke godkendelsespligt for across-pier aktivitet på EOT  
 
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 19. marts og den 23.april 2013 modtaget 
materiale fra Inter Terminals om across-pier aktivitet på EOT, Varnæsvej 9, 
6230 Aabenraa.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer på baggrund af det fremsendte, at den 
pågældende aktivitet ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede 
vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1 er derfor ikke 
nødvendig. 
 
Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte 
kræver tilladelse efter en anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Rambøll har for EOT den 19. marts 2013 og den 23. april 2013 fremsendt 
oplysninger om aktiviteten. 
 
Af det fremsendte materiale fremgår, at ved across pier aktiviteten udføres kun 
tilsvarende aktiviteter, som der udføres i dag.  
 
Ved EOT er der to anløbspladser, som EOT i dag har godkendelse til at benytte 
samtidigt til at laste og losse olie. Der er derudover sat et vilkår om max antal 
skibsanløb. 
 
Ved across pier aktivitetet sker lastning/losning af olie fra skib til skib henover 
pieren, i stedet for at anvende tankene som lagre. Når der er across pier aktivitet er 
der således ikke mulighed for øvrige losninger eller lastninger. Der vil ikke blive 
benyttet øvrige pumper end ved lastning/losning til/fra tankene. 
 
Der vil således ikke være øgede støjkilder.  
 
Across pier aktiviteten vil ikke give anledning til øget aktivitet, da der i vilkår B1 er 
sat begrænsning for antal skibsanløb pr år. 
 

                                                             
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Der er redegjort for at risikoen for oliespild ikke vil ændres ved across pier 
aktiviteten ift til lastning og losning af olie ved oplagring i tanke. Mængden af olie, 
der kan spildes til recipient i tilfælde af uheld, er analog til de nuværende 
aktiviteter (losning hhv. lastning). Dette gælder også efter etablering af evt 
afværgeforanstaltninger som beskrevet i fremsendte rørbrudsredegørelser. 
 
Across pier aktiviteten indebærer ikke bygningsmæssige ændringer eller 
udvidelser af det eksisterende anlæg, men er alene en anden måde, at benytte det 
nuværende anlæg på, ved kun at anvende en del af dette anlæg. Som konsekvens 
heraf dækker vilkår i revurderingen af 29. september 2011 allerede across pier 
aktiviteten. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
 
På baggrund af ovenstående oplysninger vurderer Miljøstyrelsen, at across pier 
aktiviteten ikke er en yderligere aktivitet, der kan udføres samtidigt med de 
nuværende aktiviteter, men alene en anden måde at udnytte pieren på, som ikke 
vil betyde en øget forurening eller øget risiko for olieudslip. Den ændrede brug kan 
derfor indeholdes i den gældende miljøgodkendelse (revurderingen meddelt 29. 
september 2011). 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at across pier aktiviteten ikke kan betragtes som 
en væsentlig ændring i værkets drift. Modtagelse af materialet har derfor ikke 
været annonceret efter § 17 i godkendelsesbekendtgørelsen2.  
 
VVM  
Miljøstyrelsen vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre en øget miljøpåvirkning, 
idet aktiviteten svarer til aktiviteter, der allerede i dag foretages på EOT og der 
ikke vil være øget/ændret aktivitetsniveau i forhold til i dag. Selve across pier 
aktiviteten vurderes således ikke at være til skade for miljøet. Ændringerne er 
derfor ikke screeningspligtige. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
 
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100 
 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø 

eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen 
Virksomheder, C. F. Tietgens Boulevard 40 eller ode@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 23. juni 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 
 
 
 

                                                             
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af 

listevirksomhed 



3 

Klagegebyr 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.   

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen Virksomheder. 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.  
 
Gebyret tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Man kan finde en vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. 
Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og 
Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Heidi Clausen  
72 54 42 07  
hecla@mst.dk  
 
 
 
Kopi til: 
Aabenraa Kommune, post@aabenraa.dk  
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, postboks 1228, København C, at@at.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe, syd@sst.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk  
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk 


