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Bilagsoversigt 
 

Bilag 1: Oversigtstegning med placering af tank 
Bilag 2: Tankattest 
Bilag 3: Ansøgning om godkendelse til midlertidigt oplag af heavy fuel olie på Enstedværket,  Aa-

benraa Kommune.  
 

 
Indledning 
Efter 31. december 2012 vil kraftværksblokken bliver taget ud af drift og overgå til status ”betinget 

driftsklar”. Varmeproduktionen varetages herefter udelukkende af Enstedværkets biokedel frem til 
november 2013, hvor fjernvarmeaftalen mellem DONG Energy og Aabenraa Fjernvarme udløber. 
 

I forbindelse med frasalg af Ensted Olieterminal med tilhørende tanksystem vil Enstedværkets drifts-
tank fra 1. januar 2013 ikke længere være til disposition for Enstedværket. 
Dette betyder, at de to oliefyrede hjælpedampkedler ikke længere kan forsynes med heavy fuel olie 

fra driftstanken, hvorfor det er nødvendigt at etablere et erstatningsoplag. 
 
I normal drift producerer den biofyrede kedel varme til Enstedværket, Ensted Transithavn, olietermi-

nalen og Aabenraa Fjernvarme. 
I tilfælde af havari eller vedligeholdelsesopgaver, som nødvendig stop af biokedel, overtager hjæl-
pedampkedler produktionen af varme til henholdsvis Enstedværket, Ensted Transit haven og op-

varmning af tankanlægget på olieterminalen. 
 
I denne ansøgning beskrives og vurderes midlertidigt oplag af heavy fuel olie på Enstedværket og 

de afledte miljøforhold.  
Ansøgningen er udformet i henhold til Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed nr. 1640 
af d. 13. december 2006 bilag 3.  

 
DONG Energy vurderer at de planlagte aktiviteter ikke er omfattet af VVM-reglerne. 
 

Revurdering af Enstedværkets miljøgodkendelse pågår pt. og der forventes en afgørelse i 2012. Der 
henvises til den miljøtekniske redegørelse, som ligger til grund for værkets miljøgodkendelse side 20 
med følgende tekst: 

”For perioden 01-01-13 til 01-11-13 søges om tilladelse til at opføre/anvende en midlertidig tank til 

opbevaring af HFO. Olien skal bruges til at indfyring i EV3's hjælpedampkedler, som skal sørge for 
damp i de perioder, hvor biokedlen er ude af drift (opstartsprocedure) og forsyne olietankene hos 

Inter Terminals med varme, således olien opretholder en viskositet, der gør det muligt at pumpe. 
(særskilt ansøgning udarbejdes)” 
 

 
 
A. Ansøger og ejerforhold 
 

1, 2, 3) Ansøger og ejer 
 
 

Navn: DONG Energy, Thermal Power A/S Enstedværket 
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Adresse Flensborgvej 185 
 6200 Aabenraa 

 
Telefon nr.: +45 99 55 15 00 
 

CVR-nr.: 27-44-64-69 
P-enhed.: 1.002.980.617 
 

Ejer 
Navn: DONG Energy Thermal Power A/S 
Adresse: Kraftværksvej 53 

  7000 Fredericia 
Telefon nr.: +45 99 55 11 11 
 

4) Kontaktperson 
 
Kontaktperson Enstedværket 

Navn: Henning Lassen 
 Miljøkoordinator - Enstedværket 
 

Adresse: Flensborgvej 185 
 6200 Aabenraa 
Telefon: +45 99 55 66 46 

E-mail: helas@dongenergy.dk 
 
 
B. Virksomhedens art 
5) Branche, hovedaktivitet og listebetegnelse 
Virksomhedens listebetegnelse 
 

Enstedværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg. 
 
Hovedaktiviteterne er: 

 Produktion af elektricitet og fjernvarme og hjælpefunktioner hertil.  
 Mellemlager for brændsler, herunder losning og lastning samt bunkring af skibe 

 

Væsentligste biaktiviteter: 
 Drift og vedligehold af et deponi til mineralprodukter i Kollund (Særskilt miljøgodkendelse). 

 

Listebetegnelse: 
Enstedværket er et kraft- og varmeproducerende anlæg. Virksomheden har godkendelsespligt i 
henhold til:  

 
 listepunkt G 101 ”Kraftværker, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmoto-

ranlæg med en samlet ind fyret effekt på mere end 50 MW”  
 
Denne ansøgning omfatter midlertidigt oplag af heavy fuelolie på Enstedværket. 
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Risikoforhold 
Enstedværket er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større 

uheld med farlige stoffer. Værket er pga. oplag af NH3 defineret og godkendt som ”kolonne III-
anlæg”.  

 

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 
 
Heavy fuel olien leveres til værket med lastbil, hvor det oplagres i en beholder på et område belig-
gende mellem absorberbygningen og el-filteret,  se vedlagte bilag 1.  
Der kan maksimalt oplagres 80 m3 på området.  
For perioden 01-01-13 til 01-10-13 forventes anvendt 300 tons heavy fuelolie. 

 

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
 
Enstedværket er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Værket er pga. oplag af NH3 defineret og 
godkendt som ”kolonne III-anlæg”. 

 
Oplag af heavy fuelolie er ikke i sig selv omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse og der er ingen 

fysisk sammenhæng mellem ammoniaklageret og oplaget af olie, som ønskes godkendt i denne 
ansøgning.  
 

Oplaget af heavy fuelolie er placeres udendørs i en afstand af 140 meter fra ammoniaklageret og 
103 m fra nærliggende heavy fuel oplag på olieterminalen. Evt. uheld (brand) i olieoplaget vurderes 
ikke at kunne give anledning til påvirkning af ammoniaklageret eller olieterminalen på grund af af-

standen.  
 

8) Forventet ophørstidspunkt 
Der er tale om en midlertidig aktivitet og det midlertidige olieoplag forventes sløjfet, når der er fundet 
en permanent løsning for leverance af varme til olieterminalen, Ensted Transithavn samt Ensted-
værket..  

 
C. Oplysninger om etablering 
9) 10) Oplysning om, bygningsmæssige udvidelser/ændringer og tidspunkter for start og 

afslutning af bygge- og anlægsarbejder 
 
Arealet hvor olieoplaget skal opstilles, er normalt ikke i anvendelse. 
Opstilling af olieoplaget forventes påbegyndt i oktober 2012, så det driftsklar 1. januar 2013. 

  
D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed 
11) Oversigtsplan 
Enstedværket er beliggende Flensborgvej 185, 6200 Aabenraa. 

Mod nord og øst grænser værket op til Aabenraa Fjord. Fra fjorden hæver landskabet sig i retnin-
gerne vest, syd og sydøst over en strækning af 1.000 meter til en højde af 50 meter over vandni-
veauet. 

Adgang til Enstedværket foregår normalt gennem hovedporten, Flensborgvej.  
På figur 1 vises Enstedværkets beliggenhed i forhold til omgivelserne.  
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Figur 1: Enstedværket med omgivelser 
 
Tankoplag er markeret med en rød firkant på figur 2. 

 
Figur 2: Placering af midlertidigt tankanlæg 
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12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser 
Der henvises til afsnit 4.4 Planforhold i miljøteknisk beskrivelse af Enstedværket for beskrivelse af 

planforhold. 
 

13) Virksomhedens daglige driftstid 
Virksomheden er i drift 24 timer i døgnet omfattende lørdage og søn- og helligdage. 
 

14) Til- og frakørselsforhold 
Til- og frakørsel sker via eksisterende tilkørsel ved den i forvejen stærkt trafikerede Flensborgvej på 
hvilken, der tidligere er registreret en trafikbelastning på 11.000 personbiler og 575  lastvogne i døg-
net. 

 
Antallet af vognlæs ved fuldbelastning på begge hjælpedampkedler  er beregnet til 2 vognlæs af 25 
tons i døgnet. 

Lastbiltransporter i forbindelse med olieleverancer planlægges til at foregår på hverdage kl. 06-18 og 
lørdage 06-14.  
Ved havari med kontinuerlig drift af hjælpedampkedler, kan det ikke udelukkes, at leverance kan 

foregå uden for det angivne tidsinterval. 
 
Til sammenligning er den nuværende trafik til Enstedværket på ca. 88 lastbiler pr. dag samt en ræk-

ke ikke-tunge transporter, herunder personale, eksterne håndværkere, mindre leverancer mv.  
 
Det vurderes at trafikken som følge af leverancer til det midlertidige oplag ikke øger støjbelastningen 

i området væsentligt, da antallet af transporter er begrænset i forhold til den øvrige trafik. 
 
 
E. Tegninger over virksomhedens indretning 
15) Tegninger over virksomhedens indretning 
 
Midlertidig olieoplag placering på Enstedværket er vist på bilag 1. 

 
 
F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 
16) Oplysninger om produktionskapacitet og forbrug af råvarer, energi, vand og hjælpe-
stoffer 
Olie leveres på Enstedværket med lastbil i opvarmede tanke. 

 
Lastbil 
Der forventes leveret omkring 300 tons heavy fuelolie svarende til 12 stk. lastbiler i perioden 1. janu-

ar 2013 til 1. November 2013 
Lastbilerne leverer olie i tankvogne og pumper olien ind på tanken.  
 

 
 

18) Energianlæg 
Ikke relevant. 
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19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld 
De væsentligste driftsforstyrrelser og uheld ved olieoplag er vurderet til: 

 Brand  
 Spild 

 
 
Bemærkninger vedr. arbejdsmiljø  
Der vurderes ikke at være væsentlige arbejdsmiljømæssige påvirkninger i forbindelse med håndte-

ringen af olien, da håndteringen foregår i det fri og fyldningen sker fra lukkede systemer. 
 
Brand  

 
Afstand til udvendig brandhydrant er 45 m, derudover er slangeskab og pulverslukker til rådighed i 
nærliggende bygning ca. 15 m fra tanken. 
Første indsats ved slukning af brand foregår fra kommunalt redningsberedskab ved slukning af 
brand på Enstedværket.    
 
Ansøgning til den stedlige brandmyndighed, Aabenraa Kommune, om godkendelse til oplag af hea-
vy fuelolie på Enstedværket er vedlagt, se bilag 3. 
 

Slukningsvand  
Slukningsvand vil henstå på pladsen eller løbe i overfladevandsystemet. Overfladevand fra køreve-
jene ved pladsen ledes gennem rørsystem til forsinkelsesbassin og passerer et kombineret sand-

fang og olieudskiller inden udledning til kølevandkanalen. 
 
 

Spild 
Ved eventuel sprængning af påfyldningsslangen vil olien løbe ud i spildbakken og muligvis på det 
befæstede område. Heavy fuelolien er opvarmet til ca. 55° C og vil hurtig størkne ved kontakt med 

omgivelserne, hvorefter den kan skovles væk og bortskaffes gennem Enstedværket almindlige af-
faldshåndtering. 
Spild i forbindelse med til- og frakobling af fyldslange vil ske til opsamlingsbakke placeret under fyl-

destuds. 
 
Påfyldning af tanken sker under konstant overvågning 

Tanken står på ramme hævet over jorden, med mulighed for inspektion under beholder. 
 
Tanken udføres med følgende sikkerhedsudstyr: 

 
1. Mekanisk overfyldningssikring monteret på fylderør – en flyder i tanken lukker for fyldstuds, 

når tanken er fyld til 90% af tankvolumen. 

2. Elektronisk overfyldningsbeskyttelse, som standser pumpen på lastvogne, således af slan-
gesprængning forhindres. 

 

 

20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg 
Ved opstart/nedlukning af anlæg forventes ingen særlige forhold. 
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G. Oplysninger om valg af bedste tilgængelige teknik 
21) Redegørelse for den valgte teknologi 
Vurderes ikke at være relevant.  
Der henvises til  gældende olietankbekendtgørelsen  for overjordiske ståltanke med et rumindhold 
på 200.000 l og derunder. 
BEK Nr. 1321 af 21/12/2011 

 
 
H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltnin-

ger 
Luftforurening 
22), 23), 24), 25) Stofklasser, massestrøm og emission 
 

Støv 
Der forekommer ingen støvemissioner ved anvendelse af tankanlæg. 

 
 
Lugt 
Det vurderes, at lugtemissioner fra tanken vil være minimal, idet tanken holdes på en konstant tem-
peratur og ånderør føres 2 m op over tanken. 
Kun i forbindelse med fyldning fra tankvogn, vil der kunne forekommer minimale lugtgener, men det 
vil ikke kunne give anledning til lugtpåvirkninger eller gener udenfor Enstedværkets område. 
 

Spildevand 
26), 27), 28), 29) Spildevandsteknisk beskrivelse 
Der findes afledning af overfladevand i fra området. 

Alt overfladevandet ledes gennem riste til forsinkelsesbassinet, hvor der forefindes koalecens olie-
udskiller med alarmfunktion og videoovervågning.  
Forsinkelses bassinet overvåges døgnet rundt af bemandet kontrolrum. 

 

30, 31, 32) Støj 
Anlæg og installationer der anvendes til interne transport af olie er indregnet i Enstedværkets støjbe-

regning. 
I den periode, hvor biokedlen er ude af drift, vil antallet af halmleverancer med lastbiler være reduce-
ret, således at den samlede støj belastning, vil være mindre. 

 
Lastbiltransporter indgår som kilder i Enstedværkets støjberegningsgrundlag og for vurdering af 
støjforhold henvises der til afsnit 8.4 i miljøteknisk beskrivelse af Enstedværket.   

Støjberegningerne viser, at Enstedværket overholder de gældende støjgrænseværdier. 
 
 

Affald 
33, 34, 35) Restprodukter og affald 
Affald som følge af spild bortskaffes via værkets affaldshåndtering sammen med øvrigt affald  fra 
drifts- og vedligeholdelsesopgaver. 

 

Jord og grundvand 
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36) Jord og grundvandsbeskyttende foranstaltninger 
Det vurderes, at tankens optimale placering er i umiddelbar nærhed af hjælpedampkedler. 

Tankens placering er valgt ud fra følgende kriterier: 
1. Kortest mulig rørstrækning mellem eksisterende rørsystem og midlertidig tank 
 Mindst mulig indgreb i eksisterende rørsystem i forbindelse med tilslutning 

2. Optimal tilgængelighed i forbindelse med fyldning fra tankvogn 
3. Kørselsvej i forbindelse med fyldning er på fast underlag med vendemulighed for 
 tankvogn 

4. Tanken placeres på fast underlag (asfalt) med afløb til forsinkelsesbassin, hvor der 
 forefindes koalecens olieudskiller med alarmfunktion og videoovervågning. Forsinkel
 ses bassinet overvåges døgnet rundt af bemandet kontrolrum 

5. Eventuelt spild i forbindelse med fyldning bliver i opsamlingskar placeret under fyldes
 tuds.  
6. Mulighed for afspærring af området for al færdsel, således at kun tankvogn og instru

 eret personale har adgang til området 
7. Mulighed for at opstille påkørselssikring ved tankene i form af massive betonelemen
 ter. 

 
På nævnte baggrund vurderes oplaget ikke at udgøre en væsentlig miljømæssig risiko i relation til 
jord og grundvand. 

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

 Der må opstilles en 80 m3 heavy fuelolie i tank 
 Tanken må max fyldes til 90 % af nominel volumen svarende til 72 m3. 
 Tanken sløjfes når hjælpedampkedler ikke længere er i brug 

 
 
J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
 
Driftsforstyrrelser og uheld, der kan medføre forurening 
Mulige driftsforstyrrelser og uheld er beskrevet i afsnit 19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser 
og uheld. 

 
K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør 
41) Foranstaltninger til forebyggelse af forurening i forbindelse med virksomhedens ophør 
Når hjælpedampkedler er taget ud af drift, og der er fundet alternativ til opvarmning af hhv. olietanke 

på olieterminalen, Ensted Transithavn og Enstedværket, vil det midlertidige oplag blive fjernet på 
forsvarlig vis og arealer reetableret i henhold til gældende lovkrav. 
 
L. Ikke-teknisk resume 
42) Ikke teknisk resume 
 
DONG Energy ansøger om godkendelse til opstilling af olietank med et heavy fuelolie oplag på 80 

m3.  
Heavy fuelolien leveres i lastvogne og pumpes til olietank, inden den anvendes i hjælpedampkedler. 

 


