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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for midlertidigt driftsolieoplag i 
reservetanke.  
 
Miljøstyrelsen Odense har den 17. januar 2011 modtaget ansøgning fra 
Dong Energy- Enstedværket (herefter Enstedværket) om midlertidigt oplag 
af driftsolie i erstatningstanke, mens værkets normale driftsolietank renove-
res.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at det ansøgte ikke giver anledning til for-
øget forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens1 § 33, stk. 1, er 
derfor ikke nødvendig. 
 
Der er med afgørelsen ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse 
efter anden lovgivning.  
 
Oplysninger i sagen 
Enstedværket har den 14. januar 2011, 28. januar 2011 og 7. februar 2011 
fremsendt materiale til sagen. 
 
Af oplysningerne fremgår det, at mens driftsolietank (tank 10) renoveres vil 
der være et behov for et midlertidigt oplag af olie på 140 m3, fordelt på to 80 
m3 tanke. Tankene vil være opstillet i den eksisterende tankgård, hvor der 
vil være et fritvolumen på 65.000 m3. Renoveringen forventes, at blive på-
begyndt primo marts 2011 og forløbe 4-6 måneder. Tankene er konstrueret 
og godkendt til oplag af driftsolie og fjernes efter endt brug. 
 
Enstedværket vurderer, at lugtemissionerne fra tankene vil være minimale, 
da oliens temperatur vil blive holdt konstant på 10 °C under oliens flamme-
punkt. Temperaturmålerne vil blive tilkoblet værkets SRO-anlæg. 
 
Det vurderes, at der i alt vil blive fortrængt en luftmængde på 900 m3. 
 
Der vil blive leveret olie til tankene 3-4 gange om måneden. Tankbilen vil 
aflæsse fjernt fra boligbebyggelse. Støjen fra leverancerne vurderes at væ-
re minimal i forhold til værkets øvrige støj.  
 
Støj fra tanke og pumper vil være uændret. 
 

                                                
1 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 
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Af det fremsendte materiale fremgår endvidere, hvilke procedure leverandø-
ren (Shell) skal følge ved påfyldning af tankene for at minimere risikoen for 
spild. 
 
Miljøstyrelsens vurdering 
På baggrund af det fremsendte materiale vurderer Miljøstyrelsen, at opstil-
lingen af 2 mindre tanke i forbindelse med renoveringen af driftsolietanken 
vil kunne ske i henhold til værkets gældende godkendelse af 22. juni 2000, 
stadfæstet med visse ændringer den 8. januar 2008 af Miljøklagenævnet. 
 
Miljøstyrelsen har lagt til grund, at emissionen fra tankene er minimeret og 
der ikke vil være mere støj i forbindelse med driften af de 2 mindre tanke 
end ved drift af den normale driftsolietank.  
 
Tankene er typegodkendt til oplag af olie og er kun opstillet midlertidigt i 
forbindelse med renovering af Tank 10. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at 
tankene er at betragte som entreprenørtanke og dermed ikke omfattet af 
olietankbekendtgørelsens2 krav til etablering m.v. 
 
Da tankene bliver placeret i den eksisterende tankgård, hvor tank 10 
(80.000 m3) også er placeret, vurderes det at der ikke vil ske en ændring af 
virksomhedens risikobillede 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at opstillingen af 2 mindre tanke til drifts-
olie som beskrevet i ansøgningsmaterialet ikke kan betragtes som en væ-
sentlig ændring af værkets drift. Modtagelse af ansøgningen har derfor ikke 
været annonceret efter § 11 i godkendelsesbekendtgørelsen3. 
 
VVM 
Enstedværket er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen, pkt 2. Etablerin-
gen af de midlertidige tanke er ikke i sig selv optaget på bilag 1, men er 
omfattet af Bilag 2, pkt 14. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af tan-
kenes virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 2. 
marts 2011 truffet særskilt afgørelse herom. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det midlertidige oplag af driftsolie i 2 mindre tan-
ke ikke vil være til skade for miljøet. Der er således ikke VVM-pligt. 
 
Klagevejledning og offentliggørelse 
Afgørelsen kan, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 2 påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet af: 

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

                                                
2 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 23. marts 2010 om indretning, etablering og drift 
af olietanke, rørsystemer og pipelines 
3 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af liste-
virksomhed 
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 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret 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 under-
retning om afgørelsen 

 
Afgørelsen vil blive annonceret i Aabenraa Ugeavis den 2. marts 2011 og 
på www.mst.dk/annoncering. 
 
 
Klagevejledning  
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen. En eventuel 
klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Odense, C.F. Tietgens 
Boulevard 40, 5220 Odense SØ  eller ode@mst.dk. Klagen skal være mod-
taget senest den 30. marts 2011 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 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 Odense. 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 geby-
ret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om ge-
byrordningen 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 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 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Natur- og Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
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Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøkla-
genævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.   
 
       
      
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Heidi Clausen  
72544207  
hecla@mst.dk  
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Kopi til:  
 
Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Fredericia, post@aabenraa.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C, 
at@at.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 25, 6760 Ribe, 
syd@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø, 
dn@dn.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsrådet.dk 
Naturstyrelsen Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, RIB@nst.dk  
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