
Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed Miljøstyrelsen - Roskilde 

Basis oplysninger Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: 
Projektet omfatter udvidelse af antal skibstilløb til olieterminalen i Asnæs.  

Inter Terminals Danmark A/S har pr. 11. januar 2012 overtaget DONG Energy’s olieterminal i Asnæs.  
 
Olieterminalen er blevet miljøgodkendt som del af Asnæsværket.  Vilkårene for terminalens godkendelse blev senest revideret den 29. 
september 2011. 
  
Inter Terminals AOT ApS ønsker ændringen i antallet af skibsanløb til  Asnæs af kommercielle grunde. 
 
Der sker ingen fysiske ændringer på virksomheden i forbindelse med udvidelsen af antallet af skibsanløb. Flere skibsanløb og losning og 
lastning håndteres via det eksisterende anlægs kulpier og oliekaj samt eksisterende rørføringer, pumper og produkttanke.  
 
Det godkendte antal skibsanløb pr. år ønskes hævet fra 290 til 730. 
 
I forhold til de eksisterende anlæg på AOT (produkttanke, rørføringer, pumper, pierer mv.) er der ingen driftsmæssige ændringer udover en 
større omsætning af de produkter, der opbevares i olieterminalens tankanlæg. Produkterne, der oplagres på AOT, vil fortsat være klasse III 
produkter i form af fuelolie og vakuum gasolie.  
Der vil derudover komme i gennemsnit 2-3 ekstra vejtransporter pr. uge, da der skal afhentes en større mængde affald i form af slopolie fra 
skibene.  

Navn og adresse på bygherre 
Inter Terminals AOT ApS 
Holtengårdsvej 25 
Holten 
4230 Skælskør 
 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. 
HSE chef Peter Havsager 
Inter Terminals  
Holtengårdsvej 25 
Holten 
4230 Skælskør 
Tlf.: 2466 4387 
 
Terminalleder AOT ApS 
Dan T. Hansen 
Tlf.: 2466 4329 
 

Projektets placering 
Virksomheden er beliggende på adressen: 
Asnæsvej 16A, 16C og 16D 
4400 Kalundborg 
 
Matrikelnummer: 1fc, 1fe og 1fd Lerchenborg Hgd., Årby 
 

Projektet berører følgende kommuner 
Kalundborg Kommune 



Oversigtskort i målestok 
Oversigtskort er vedlagt som bilag 1. Kortet er identisk med kort i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse.  

Kortbilag i målestok 
Situationsplan med tanknumre er vedlagt som bilag 2. Kortet er identisk med kort i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse. 

Forholdet til VVM reglerne  Ja  Nej  

Er projektet opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006 

   x 

 Den eksisterende miljøgodkendte olieterminal er en virksomhedstype, der 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”. 

Den anmeldte ændring af antal skibsanløb kan ikke sidestilles med nyanlæg og den  
medfører heller ikke kapacitetsudvidelser. Ændringen er derfor ikke omfattet af bilag 1,  

Er projektet opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1335 af 6, 
december 2006: 
  x   

Den anmeldte ændring vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 
14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er 
udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller 
udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1), eftersom den øgede aktivitet ikke på forhånd kan 
udelukkes at kunne medføre skade for miljøet. 

 Ikke 
relevant 

Ja Bør 
undersøges 

Nej Tekst 

Projektets karakteristika:      

1. Arealbehovet i ha: 
 x    Der inddrages ingen nye arealer i forbindelse med udvidelsen af det årlige antal 

skibsanløb. 
2. Er der andre ejere end Bygherre?: 
  x   Ved losning og lastning benytter olieterminalen dels egen oliekaj og dels kulpieren ved 

Asnæsværket, som ejes af DONG Energy. Asnæs olieterminal har indgået lejeaftale med 
DONG Energy om benyttelse af denne.    

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 x    Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg i forbindelse med udvidelse af det årlige antal 

skibsanløb. 
4. Projektets maksimale bygningshøjde i m: 
 x    Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg i forbindelse med udvidelse af det årlige antal 

skibsanløb. 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  
   
   Råstoffer – type og mængde: 
    
   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

   x 

Det eksisterende miljøgodkendte tankanlæg består af 10 overjordiske tanke med en samlet 
opbevaringskapacitet på 503.800 m3, der er miljøgodkendt til opbevaring af klasse III 
produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO) med tilhørende pumper, 
rørføringer mv. Pumpehastigheden ved kulpieren er maksimalt 2.400 m3/time og 
pumpehastigheden ved oliekajen er maksimalt 1.200 m3/time.  
 

Der sker ingen ændringer i kapacitet, hverken med hensyn til flow eller opbevaring i 
forbindelse med udvidelsen af antallet af årlige skibsanløb.    

6. Projektets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

x    Der er ikke tale om et strækningsanlæg. 
7. Projektets længde for strækningsanlæg:  
 

x    Der er ikke tale om et strækningsanlæg. 
8. Projektets behov for råstoffer – type og mængde: 
 
   I anlægsfasen: 
 

   x 
Der skal ikke anvendes råstoffer i anlægsfase, da der ikke opføres nye bygninger eller 
anlæg i forbindelse med udvidelse af det årlige antal skibsanløb. 

I driftsfasen vil der være et øget forbrug af el til drift af pumper og lign. Ved et årligt antal 

http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/?hashparam=b1&schultzlink=bek20101510#b1
http://miljoe-offentlig.lovportaler.dk/?hashparam=b2&schultzlink=bek20101510#b2


   I driftsfasen: 
 

skibsanløb på 730 forventes en fordobling af elforbruget til pumper. Det er en stigning på 1 
% ift. virksomhedens samlede el-forbrug, så ændringen er mindre betydende. 

Det meste af virksomhedens energiforbrug går til opvarmning af tankene. Tankene holdes 
også i dag under konstant opvarme, derfor forventes varmeforbruget ikke blive væsentligt 
øget pga. udvidelsen.    

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     
      I anlægsfasen: 
 
      I driftsfasen: 

   x 

Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg. 
 
I driftsfasen forventes en fordobling af forbruget af ferskvand, idet der leveres ferskvand til 
cirka hver andet skib til 1000 m3 pr. år, hvilket ikke udgør et forsyningsmæssigt problem. 

10. Forudsætter projektet etablering af yderligere 
vandforsyningskapacitet:  
 

   x 
Virksomheden forsynes med vand  fra den kommunale vandforsyning. Der er ikke behov 
for etablering af yderligere vandforsyningskapacitet som følge af udvidelse af det årlige 
antal skibsanløb. 

11. Affaldstype og mængder, som følge af projektet:  
     
      Farligt affald: 
    
      Andet affald: 
   
      Spildevand: 
 

    

Affald: 

Den ansøgte ændring indebærer ikke frembringelse af nye affaldstyper. 
 
Den væsentligste affaldsfraktion, der frembringes på AOT, er olieholdigt slam fra rengøring 
af tanke forinden tankinspektion. Udvidelse af det årlige antal skibsanløb ændrer ikke på 
tidspunkterne for tankinspektioner og vil således ikke resultere i øgede mængder 
olieholdigt slam fra rengøring som forberedelse til periodiske tankinspektioner.  
 
Desuden er AOT forpligtet til at modtage slopolie og blandet affald fra anløbende skibe.  
Det vurderes, at der pt. fremkommer ca. 350 tons slopolie fra skibe pr. år. Det maksimale 
antal skibsanløb ønskes øget fra 290 til 730 pr. år.  Mængden af slopolie, som AOT er 
forpligtet til at modtage forventes dermed øget til ca. 880 tons pr. år på grund af det øgede 
antal skibsanløb. Slopolien pumpes direkte til tankbil og bortskaffes til godkendt modtager 
(Dansk Oliegenbrug) efter opbevaring på olieterminalen. 
 
Mængden af opbrugt kul fra kulfiltre udgør pt. godt 4 tons pr. år. Det vurderes, at mængden 
af opbrugt kul øges til godt 8 tons pr. år. Opbrugt kul bortskaffes til Stena. 
 
Der afleveres pt. ca. 40 tons erhvervsaffald om året. Ved 730 skibsanløb forventes denne 
mængde øget til ca. 100 tons pr. år. 
 
Affaldet kan bortskaffes if. Kalundborg Kommunes affaldsregulativer. 
 
Spildevand: 
Udvidelsen med øget antal skibsanløb giver igen ændring i spildevandsforholdene. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger:    X Se punkt 11 

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
 

   x 

Den nuværende støjbelastning, kortlagt af støjrådgiveren DELTA, marts 2011 (DANAK 
100/1421). 
  
Støjrapporten viser, at støjbelastningen fra olieterminalen ligger i intervallet 14 – 37 dB(A), 
betinget af hvor en mobil luftkompressor anvendes. Virksomhedens Støjbidrag er ens dag 
og nat. 
 
Virksomhedens miljøgodkendelse revideret den 29. september 2011 stiller bl.a. krav om at 
virksomheden skal overholdet et støjkrav på 35 dB(A) om natten og at hvis det viser sig at 
kravet ikke kan overholdes, stilles der krav om, at der skal redegøres for, hvordan 
støjbidraget kan nedbringes. 



 
Virksomheden har oplyst, at derfra august 2012 vil blive anvendt en mere støjsvag 
kompressor, så virksomhedens støjbidrag kommer under 35 dB(A). 
 
Støjbelastningen vil ikke blive ændret som følge af flere skibsanløb, idet støjberegningerne 
er udført under forudsætning af, at alle støjkilder er i drift døgnet rundt.  
 
Udvidelsen af antal tilladte årlige skibsanløb vurderes dermed, analog til de nuværende 
forhold, ikke at indebære overskridelse af de i miljøgodkendelsen fastlagte 
støjgrænseværdier for olieterminalen, idet der ikke introduceres nye støjkilder. 
  
Skibsstøj 
Der findes i dag ikke internationale standarder eller krav til skibes støjbelastning. De 
udførte vurderinger af støjbidraget fra skibe tager derfor dels udgangspunkt i generelle 
oplysninger fra Miljøstyrelsen om kildestyrker for skibe, der ligger standby og dels målinger 
af kildestyrker af 3 forskellige olieskibe under losning. 
 
De grænseværdier for støj, som er fastsat i den nuværende miljøgodkendelse, omfatter 
derfor ikke støjbidrag fra skibe. Udvidelsen i form af antal anløb vil derfor ikke kunne 
bidrage til overskridelse af virksomhedens grænseværdier for støj, da skibsanløb ikke 
indgår i de nuværende krav. 
 
Der er dog krav i virksomhedens nuværende miljøgodkendelse af 29. september 2011 om 
at redegøre for, hvad støjbidrager er fra skibe.   
 
De udførte beregninger og vurderinger af støjbelastningen fra olieterminalen inklusive 
støjbidrag fra skibe (DELTA, Teknisk notat (TC-100017) er også repræsentative for 
støjbelastningen fra olieterminalen ved den ansøgte udvidelse af antal skibsanløb, idet 
støjberegningerne for både olieterminal og skibsanløb er udført under forudsætning af, at 
alle støjkilder er i drift døgnet rundt. 
 
Opfølgningen på redegørelsen ift. støjbidraget fra skibe vil foregå som en del af 
miljøtilsynet med virksomheden, og vil derfor ikke blive påvirket af, at antallet af skibsanløb 
øges.  
   
Støjbelastningen fra olieterminalen inklusive støjbidrag fra skibe vil dermed ikke blive 
ændret som følge af flere skibsanløb. 

14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 
 

   x 

 
De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af AOT er emissioner fra tankene.  
De seks største tanke, der rummer 85 % af olien er udstyret med trykvakuumventil og 
kulfiltre på tankenes ånderør. 

Der sker ingen ændringer i antallet af tanke eller i tankenes indretning i forbindelse med 
udvidelsen af antallet af årlige skibsanløb. 
 
Der er ikke fastsat emissions- eller immissionsgrænseværdier, da udledningerne er diffuse.  
 
Det øgede antal skibsanløb betyder, at de enkelte tanke fyldes og tømmes oftere. Dette 
medfører at der fortrænges en større mængde luft, der indeholder de flygtigste 
komponenter i olieprodukterne. Som anført i pkt. 11 medfører det ligeledes at kul skal 
udskiftes oftere.  
 
Udledningen af oliedampe vil øges minimalt, da de vil blive opsamlet på filtret. 
 
 



 
Regulering af luftforurening fra skibe sker i internationale fora, især IMO (International 
Maritime Organization). I IMO, der er FNs organisation for søfart, aftaler Danmark og de 
andre lande fælles regler for begrænsning af skibsfartens luftforurening. 
 

15. Vil projektet give anledning til vibrationsgener: 
    x Udvidelsen af virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til øget vibrationsgener. 
16. Vil projektet give anledning til støvgener: 
    x Udvidelsen af virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til øget støvgener. 
17. Vil projektet give anledning til lugtgener:  
    x Udvidelsen af virksomhedens aktiviteter giver ikke anledning til øget lugtgener. 
18. Vil projektet give anledning til lysgener:  
    x Der etableres ingen nye lyskilder i forbindelse med udvidelsen af det årlige antal 

skibsanløb. 
19. Må projektet forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   x 
AOT er ikke omfattet af Risikobekendtgørelsen. Udvidelsen af det årlige antal skibsanløb vil 
ikke medføre, at AOT bliver omfattet af Risikobekendtgørelsen. 
 
Se endvidere under punkt 30 

Projektets placering 
      

20. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   x 
Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed. Der inddrages ingen nye arealer 
i forbindelse med udvidelse af antallet af årlige skibsanløb. Der er alene tale om udnyttelse 
af de eksisterende kapaciteter på AOT. 

21. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  
 

   x 

AOT er omfattet af Kalundborg Kommunes lokalplan nr. 52 for Asnæsværket, 25. 
september 1980, der fastlægger anvendelsen til tungere erhverv i form af anlæg til 
produktion af elektricitet og dermed afledte anlæg. Kalundborg Kommune har ved mail af 4. 
februar 2011 bekræftet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor 
lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, forudsat at der er tale om fortsættelse 
af den hidtidige benyttelse af de omhandlede faciliteter.  
 
Kalundborg Kommune har i udtalelse af 9. juli 2012 til VVM-anmeldelse om udvidet antal 
skibsanløb vurderet, ”at Inter Terminals AOT ApS’ s fortsatte anvendelse af de 
eksisterende olietanke på AOT med mulighed for import og oplagring af olieprodukter, 
herunder lettere klasse III produkter er i overensstemmelse med Kalundborg Kommuneplan 
2009-2021 rammeområde K07.E01, der udlægger området til havneområde med mulighed 
for tungere erhverv”. 
 
Mht. til lokalplanens anvendelsesbestemmelser vurderer Kalundborg Kommune, at det 
ansøgte kan rummes indenfor planlovens definition af ”fortsættelse af eksisterende lovlig 
anvendelse”.  
 

22. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen:  
 

   x 

AOT er beliggende i byzone i rammeområde K07.E01, jf. Kalundborg Kommunes 
Kommuneplan 2009-2021. Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv 
med mulighed for tungere erhverv med bl.a. havneanlæg, energiproduktion 
(Asnæsværket), transport- og servicevirksomhed mv. 

Kalundborg Kommune har jf. ovennævnte udtalelse vurderet, at anvendelse er i 
overensstemmelse med Kommuneplanen. 

23. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 

   x Det øgede antal skibsanløb til de eksisterende anlægspladser giver ikke behov for 
yderligere begrænsning af anvendelsen af naboarealer. 

24. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af 
områdets råstoffer og grundvand:     x AOT ligger i et område med begrænsede drikkevandsinteresser (OBD). 



  
Tankområde 3 og det meste af tankområde 4 ligger indenfor et råstofinteresseområde. Der 
inddrages ingen nye arealer og der opføres ingen nye anlæg i forbindelse med udvidelsen 
af antallet af skibsanløb.  
 
Udvidelsen af antallet af skibsanløb vil derfor ikke udgøre en hindring for fremtidig 
anvendelse af områdets råstoffer og grundvand. 

25. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 
    x Jf. pkt. 30. 
26. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
    x AOT er beliggende i eksisterende byzone og der foretages ikke fysiske ændringer på 

virksomheden. 
27. Forudsætter projektet rydning af skov:  
    x Der inddrages ingen nye arealer. 
28. Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af 
reservater eller naturparker:  
 

   x 

AOT er beliggende i byzone i eksisterende erhvervsområde. Den inderste del af 
Kalundborg Fjord er udlagt som vildtreservat med det formål at sikre et jagtfrit område af 
hensyn til rastende vandfugle og områdets bynære beliggenhed. 
 
Udvidelse af antallet af skibsanløb er ikke til hinder for opretholdelse af reservatet. 
 

29. Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet:  
    x  

 
30. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 
områder –  
 
      Nationalt:     
      
      Internationalt (Natura 2000): 
   
      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   x 

Nationale beskyttelsesinteresser 

Ca. 700 m vest for tankområde 4 og ca. 700 m øst for tankområde 3 findes hhv. en 
strandeng og en eng, som begge er beskyttet mod tilstandsændringer efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. I en afstand af 400-800 m syd for tankområde 4 ligger 
desuden tre mindre søer omkring Lerchenborg, der ligeledes er beskyttede efter 
naturbeskyttelsesloven.  

På AOTs område i tankområde 3 er endvidere registreret et ”vandhul”, som også er 
registreret som beskyttet. Det pågældende vandhul ligger indenfor det område, som 
fungerer som tankgård for tank 9. Området er desuden omfattet af lokalplanen fra 1980 og 
er således vedtaget før ikrafttræden af naturbeskyttelsesloven. Der foreligger en 
dispensation fra § 3. Lokaliteten har desuden ingen naturmæssig sammenhæng med andre 
lokaliteter og forventes at være af mindre naturmæssig værdi, da den heller ikke har 
sammenhæng med anden natur.  

Belastningen af naturområderne ved et uheld, hvor der i værste fald kan ske olieudslip, vil 
være uændret efter udvidelsen med flere skibsanløb, da indretningen af anlægget er 
uændret. Uslipmængden er uafhængig af antal anløb. Se afsnittet om uheld 
 
Vest for Tankområde 4 er der et fredet fortidsminde i form af en rundhøj. Udvidelse af 
antallet af skibsanløb vil ikke påvirke fortidsmindet, da der ikke foretages fysiske ændringer 
på tankområdet. 
 
Nord for AOT på den modsatte side af fjorden er der et fredet område: Gisseløre og 
Houget. Fredningens formål er at beskytte det bynære landskabselement, som odden 
udgør. Det øgede antal skibsanløb har dermed ingen indvirkning på fredningens formål. 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 
Nærmeste Natura 2000-område er beliggende i Kalundborg Fjord, ca. 1,8 km nordvest for 
olieterminalen: EF-habitatområde H 195 "Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord". 
Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H 195 omfatter bilag IV-arterne stor 
vandsalamander, klokkefrø og marsvin. 



 
I forhold til de miljømæssige effekter ved driften af AOT eller konsekvenserne ved større 
uheld med udslip af olieprodukter er følgende udpegningsgrundlag for 
naturbeskyttelsesinteresserne af særlig interesse: 
 
Naturtyper: Bugt, rev, strandvold med flerårige planter samt strandeng. 
 
Arter: Marsvin og spættet sæl. 
 
Det fremgår af VVM-redegørelsen for Kalundborg Ny Vesthavn af juli 2008,  

• at Kalundborg Fjord er kategoriseret som ”relativt mindst vigtigt leveområde” for 
marsvin,  

• at martsvin er påvirkelig over for støj fra skibe og 
• at Røsnæs Rev vurderes ikke at have væsentlig betydning for sælerne 

 
Øget skibstrafik i Kalundborg Fjord og Store bælt 
Kalundborg Havn er en af landets største havne og med stor godsomsætning. Iflg. 
Danmarks Statistik anløber der nedenstående antal skibe i havene i Kalundborg: 
 

 
I forbindelse med Kalundborg Kommunes planlægning for en ny trafik- og godshavn vest 
for Asnæsværket, blev der i 2007 gennemført en VVM for Ny Vesthavn. Det er antaget, at 
der frem til 2025 anløber omkring 2.500 skibe (gods såvel som passagerer) til den nye 
havn udover de anløb, der er i Kalundborg Havn, Asnæsværkets Havn og Statoil-havnen i 
dag.  
Det er i VVM´en for Ny Vesthavn vurderet at støj fra skibene i Kalundborg Fjord vil være 
mindre betydende og der vil ikke være behov for afværgeforanstaltninger selvom trafikken 
øges med 2500 flere skibsanløb om året. 
 
Set i forhold til den eksisterende og planlagte skibstrafik i Kalundborg Fjord udgør de ekstra 
skibe til AOT en meget beskeden stigning på under 6 %.  
 
Det øgede antal skibsanløb til AOT vil medføre 1- 2 skibe ekstra pr. døgn og vurderes 
derfor at være ubetydelige i forhold til den store skibstrafik, der i forvejen er i Kalundborg 
Fjord og Store bælt.  
 
Uheld 
Et større uheld med udslip af olieprodukter kan indebære påvirkning af Natura 2000 
området, fuglebestanden i området og/eller Gisseløre Tange. Risikoen for en negativ 
påvirkning afhænger af hvor store mængder olieprodukter, der ved et uheld kan løbe i 
fjorden og drive videre med strøm og vind. 
 
Mængden af olie, som ved uheld kan ledes til Kalundborg Fjord er ikke afhængig af antal 
skibsanløb. Den miljømæssige sikkerhed omkring losning og lastning af skibe er 
uforandret. Det er dele af rørstrækningerne inde på anlægget, som er i fokus ift. at 
nedsætte den potentielle udledning.  



 
 
Miljøstyrelsen har for så vidt angår den nuværende drift af olieterminalen stillet krav om en 
nærmere redegørelse for muligheder for at afværge, at olieudslip ved brud på rørsystemer 
giver varige skader for det marine miljø, jf. vilkår B15 i den revurderede miljøgodkendelse 
af 29. september 2011. Denne er fremsendt en redegørelse til Miljøstyrelsen 4. juni 2012.  
Der er redegjort for forskellige afværgetiltag, som kan medvirke til at reducere, den 
mængde olie, som ved et rørbrud kan spredes til Kalundborg Fjord. Der pågår en vurdering 
af om det er muligt at nedbringe muligt at nedbringe mængden af olie, som i værst 
tænkelige tilfælde vil blive udledt til fjorden. 
 
Vil det efterfølgende vise sig, om den mængde olie, som kan udledes ved uheld på 
rørledningerne, kan være til skade for miljøet og hvis det er tilfældet vil virksomheden få 
krav om at nedbringe udledningen.  
Denne vurdering vil pågår uafhængig af antal anløb og flere anløb påvirker ikke denne 
vurdering. 

31. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 
      Overfladevand:     
      
      Grundvand: 
   
      Naturområder: 
 
      Boligområder (støj/lys og Luft): 

   x 

 
Der er ikke nogen miljøkvalitetsnormer, som er overskredet 
 
 
 
 

32. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område: 
    x Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed beliggende i erhvervsområde i 

byzone med stor afstand til beboelse.. 
33. Kan projektet påvirke: 
 
      Historiske landskabstræk: 
      
      Kulturelle landskabstræk: 
 
 
      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 
 
      Geologiske landskabstræk: 

x    

Der opføres ingen nye bygninger eller anlæg. Der vil derfor ikke ske en påvirkning af de 
landskabelige forhold i forbindelse med udvidelsen af antallet af skibsanløb. 
 
 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
      

34. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den 
forventede miljøpåvirkning:  

   x 

Der er tale om en eksisterende miljøgodkendt virksomhed beliggende i erhvervsområde i 
byzone. Aktivitetsudvidelsen sker i Kalundborg Fjord gennem et øget antal skibsanløb. Den 
yderste del af fjorden omfattet af Natura2000 hvor udpegningsgrundlaget bl.a. omfatter sæl 
og marsvin. Et øget antal skibsanløb vurderes dog ikke at kunne påvirke 
udpegningsgrundlaget jf. i øvrigt pkt. 30. 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 
det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 
    x 

Det øgede antal skibsanløb vurderes kun i ubetydelig grad at kumulere med den øvrige 
skibstrafik i Kalundborg Fjord og havene ved Kalundborg, jf. pkt. 30. 
 
Der kan være kumulation med aktiviteter på Asnæsværket, Inbicon og Statoil Raffinaderiet 
bl.a. i forhold til emissioner og støj for virksomheden som helhed, men udvidelsen ændre 
ikke på det forhold. 

36. Er der andre kumulative forhold?    x  



 
38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 x    Ingen ny miljøpåvirkning. 
39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 
 x    Ingen ny miljøpåvirkning. 
40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/Miljøstyrelsens område: 
 

   x 
 

41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
    x  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 
    
      Enkeltvis: 
 
      Eller samlet: 

   x 
Ingen ny miljøpåvirkning. 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 
    x  

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen fra projektet: 
    x  
45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 
 
      Hyppig: 
 
      Reversibel: 

   x 

Der vil kun være udslip af olie ved uheld, derfor vil det ikke være tale om varige 
påvirkninger og den største del af olien er nedbrydelig, så derfor være reversible skader. 

Oftere anvendelse af rør giver øget sandsynlighed uheld, men sandsynligheden for rørbrud 
er lav (1/1.000.000) og  risikoen for udslip er kun ubetydelig forandret 

Konklusion 
      

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 
er VVM-pligtigt: 

   x 
Screeningen viser at udvidelsen af virksomhedens aktivitet med øget antal skibsanløb fra 
290 til 730, ikke vil påvirke miljøet væsentligt. 
Miljøstyrelsen vurderer derfor at udvidelsen ikke udløser en VVM. 

 
 
 
Dato:___________________________ Sagsbehandler:___________________________________________ 


