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1. INDLEDNING 
Virksomhedens gældende miljøgodkendelse, som er en revurdering af tidligere miljøgodkendelser, blev 

givet i forbindelse med DONG Energys frasalg af olieterminalen Ensted Olieterminal, nu ejet af Inter 

Terminals Danmark A/S og drevet under navnet "Inter Terminals EOT ApS".  

Virksomheden er indrettet og drevet i overensstemmelse med den revurderede godkendelse.  

 

EOT ønsker at etablere en træpillefyret varmecentral, der ønskes idriftsat i oktober 2013. Denne aktivitet 

kan ikke rummes inden for EOT's eksisterende godkendelse, hvorfor der ansøges om miljøgodkendelse af 

aktiviteten.  

 

Parallelt med processen vedrørende tillægsgodkendelse af varmecentralen kører en proces om en 

tillægsgodkendelse til modtagelse, oplagring og afskibning af lette klasse III produkter samt øgning af det 

maksimale antal skibsanløb. Denne udvidelse af produktporteføljen medfører, at EOT bliver en 

risikovirksomhed og omfattes af krav om VVM-redegørelse. Det er planen, at godkendelsen af 

varmecentralen, på grund af den eksterne varmeforsynings ophør i efteråret 2013, kan meddeleles inden 

projektet med nye produkter og øget antal skibsanløb er færdigbehandlet og godkendt. Selvom der opnås 

godkendelse til opbevaring af lette klasse III produkter vil der fortsat være behov for, at EOT via egen 

forsyning kan dække varmebehovet i op til fire tanke, der anvendes til oplagring af tunge klasse III 

produkter.  

 

Der søges derfor om et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til et træpillefyret anlæg til produktion af 

varmt vand, således at EOT fremadrettet vil være i stand til at opretholde virksomhedens primære aktivitet, 

der er oplag af olieprodukter.  

 

Fysiske ændringer 

Varmecentralen etableres på EOT's område som et selvstændigt, fritliggende anlæg, der via nedgravede og 

overjordiske rørføringer forbindes til de tanke, der skal holdes opvarmede af hensyn til, at produkterne skal 

holdes flydende og pumpbare. Der vil ikke ske fysiske ændringer af installationerne ved tankene. Der er 

udelukkende tale om at etablere selve varmecentralen og rørforbindelser frem til de eksisterende 

installationer. 

 

Driftsmæssige ændringer 

I forhold til de eksisterende anlæg på EOT (produkttanke, rørføringer og pier) er der ingen driftsmæssige 

ændringer. Forskellen fra den nuværende situation, hvor det varme vand leveres fra Enstedværket, til den 

fremtidige situation er alene, at det varme vand, efter etablering af varmecentralen, leveres af EOT's eget 

anlæg.  

 

Det ansøgte anlæg er permanent.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 

På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed 

en træpillefyret varmecentral på EOT (Ensted Olieterminal).  

 

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 

 

Godkendelsen gives som et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse for EOT senest revurderet 29. 

september 2011. 

 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

Indretning og drift 

 

1) På anlægget skal der indrettes målested for måling af støv i luft med indretning og placering som anført 

under punkterne 8.2.3.3 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 

 

2) Afkastet fra varmecentralen skal minimum være 8,9 meter højt.  

 

3) Udendørs arealer skal renholdes.  

 

4) Aflæsning og håndtering af træpiller skal ske indendørs eller ved direkte indblæsning i et lukket system 

til silo.  

 

Luftforurening 

 

5) Anlægget skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1.  

 

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg.  

Brændsel Indfyret effekt Emissionsgrænseværdier 

mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas 

Støv CO NOX 

Biomasseaffald 1 MW – 5 MW 40 625 524 

 

Affald 

 

6) Asken fra forbrænding af træpiller skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.  

 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

 

7) Træpiller skal opbevares i en lukket silo. Evt. spildolie fra processen og kemikalier til procesvandet skal 

opbevares i egnede beholdere. 

 

8) Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som 

muligt, efter at de er konstateret. 

 

Egenkontrol 

 

Automatisk kontrol 
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9) Anlægget skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af forbrændingsprocessen. 

Anlægget skal drives med et indhold af O2, der altid er større end 4 % (vol.), bortset fra i opstarts- og 

nedlukningsperioder. Dette gælder dog ikke, hvis det ved et lavere indhold af O2 dokumenteres, at anlægget 

kan overholde en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-TEQ/normal m3 og en emissionsgrænse for 

PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyren-ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer 

skal foretages som anført i tabel 2 i vilkår 13. 

 

 

10) Anlægget skal forsynes med udstyr til løbende visning og registrering af carbonmonooxid (CO). 

Alternativt skal måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med et håndholdt 

måleinstrument. I så fald skal der foretages 52 målinger pr. år (1 gang pr. uge). 

 

Præstationskontrol 

 

11) Senest 6 måneder efter at det nye energianlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 

3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at 

emissionsgrænseværdierne i vilkår 5 for støv og NOx er overholdt. Målingerne skal foretages under 

repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er 

akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende 

akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er 

foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere emissionsmålinger med 

henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 5 efter ovenstående retningslinjer, dog normalt højest 

hvert andet år. 

 

12) Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder 

af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

 

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder 

Navn  Parameter Metodeblad nr. * 

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale 

i strømmende gas 

Støv MEL-02 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas 

PAH MEL-10 

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i 

strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af dioxiner i strømmende gas Dioxiner MEL-15 

* Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk 

    
 

13) Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger 

udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. 

 

Driftsjournal 

 

14) Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

– Resultatet af CO-målinger. 

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder 
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– dato for skift af filterposer 

– Dato for minimum 1 årlig visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og 
vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller 
andre skader. 

 

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 

år. 

 

15) Støj 

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at det sandsynliggøres, at støjkravene overholdes i de respektive 

referencepunkter” 

 

 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Inter Terminals Danmark (EOT) har sendt ansøgning om etablering af en varmecentral, som kan 
ses i bilag A. Anlægget skal erstatte den eksisterende forsyning fra Enstedværket. 
 
Anlægget er på 2,0 MW og dermed af begrænset i størrelse i forhold til Enstedværket. Kulfyringen 
på Enstedværket erstattes af træpillefyring på varmecentralen. Anlægget var oprindelig designet  
Til 3,5 MW, men bliver i sin endelige udformning på 2,0 MW. 
 
Virksomheden har i ansøgningen beskrevet den forurening, der kan dannes ved det ansøgte og de 
foranstaltninger, der vil blive taget i brug for at forebygge og begrænse denne.  
 
Der er foretaget en VVM-screening for en vurdering af den nye varmecentrals eventuelle 
konsekvenser for området. Miljøstyrelsen har på baggrund af VVM screeningen 
den 17. juni 2013 truffet afgørelsen om, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet 
væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 
 
Virksomhedens påvirkning af omgivelserne efter idriftsætning af varmecentralen vurderes at 
kunne reguleres af vilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse samt af standardvilkårene for 
varmeproducerende anlæg af denne størrelse. Miljøstyrelsen har medtaget de standardvilkår, som 
er relevante og som ikke allerede er dækket af vilkår i revurdering af 29. september 2011.  
 

3.2 Miljøteknisk vurdering 

3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Varmecentralen placeres på EOT's eget område, i den sydlige del, tæt ved lagerbygninger og 

administrationsbygningen. Se kortet i Figur 2. 
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Figur 1 Varmecentralens placering på EOT 

  

 

3.2.2 Generelle forhold 
Virksomhedens påvirkning af omgivelserne efter idriftsætning af varmecentralen reguleres af 
vilkårene i EOTs miljøgodkendelse samt af standardvilkårene for varmeproducerende anlæg af 
denne størrelse. 
 
Varmecentralen indebærer ingen ændringer i virksomhedens eksisterende anlæg og drift, hvorfor vilkår i 

den gældende miljøgodkendelse vedrørende oplag af mineralolieprodukter videreføres i tillægget til 

miljøgodkendelse, hvor det er relevant. Vilkår vedrørende støj i eksisterende revurdering vil omfatte hele 

virksomheden, inkl. varmecentralen. 

 

3.2.3 Indretning og drift 
Det nye anlæg består af en containerløsning med dimensionerne L x B x H = 12,0 x 4,5 x 4,0 m. Hertil 

kommer én til to 90 m3 træpillesiloer (i alt 180 m3), der er ca. 8,5 m høje samt en skorsten på 8,9 m.  

Der er ansøgt om, at anlægget godkendes efter standardvilkår fra godkendelsesbekendtgørelsen. 

Miljøstyrelsen er enig i, at der skal anvendes standardvilkår gældende for den aktuelle indfyringskapacitet. 

 

3.2.4 Luftforurening 
Der er stillet standardkrav til emission af støv og CO2.  Der er ikke standardkrav for NOx, men her skal 

immisionsgrænsen overholdes med en skorsten på 8,9 m. Der er derfor stillet et emissionsvilkår til 

dokumentation for at immisionsgrænsen overholdes for NOx. 

 

3.2.5 Lugt 
Der er ikke sat krav til lugt, da der ikke forventes lugtgener. 

 

 

Ny 

varmecentr

al 
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3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Der dannes intet processpildevand som følge af anlæggets drift. Regnvand kan nedsives på ubefæstede 

arealer. Se kommunens høringssvar under 3.3.1. 

 

 

3.2.7 Støj 
Der er ikke stillet krav om støjmålinger/beregninger, da varmecentralen er omfattet af den samlede 

godkendelse for EOT. Der er dog givet mulighed for, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at det 

sandsynliggøres, at støjkravene overholdes i de respektive referencepunkter. 

 

3.2.8 Affald 
Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 

kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 

 

Virksomheden producerer især aske som affald. Denne aske skal opbevares i en lukket container og 

genanvendes efter bioaskebekendtgørelsen eller bortskaffes efter kommunens affaldsregulativ/anvisninger. 

 

3.2.9 Overjordiske olietanke  
Der etableres ikke overjordiske olietanke. 
 

3.2.10 Jord og grundvand 
For at sikre jord og grundvand er der krav om opbevaring af asken enten indendørs eller i lukket beholder. 

 

3.2.11 Til og frakørsel 
Ved fuld drift af kedlen er forbruget af træpiller på 1-2 lastbiler hver 2-4 dag. Levering vil ske på hverdage 

kl. 7-18. Dette vurderes kun at give en begrænset miljømæssig påvirkning af omgivelserne. 

 

3.2.12 Indberetning/rapportering 
Senest 6 måneder efter, at det nye anlæg er taget i brug skal der fortages præstationskontrol til 

dokumentation af, at støvkrav og NOx-krav er overholdt. Resultaterne sendes til tilsynsmyndigheden. 

 

Der skal jf. vilkår 14 foreligge en driftsjournal for løbende målinger og kontrol. Der er ikke stillet krav om 

rapportering, men driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 

3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Der kræves ikke sikkerhedsstillelse ved denne type virksomhed. 

 

3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Det vurderes ikke, at der er behov for særlige vilkår. 

 

3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Varmecentralen er ikke omfattet risikobekendtgørelsen. 

 

 

3.3 Udtalelser/høringssvar 

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Aabenraa Kommune udtaler: 

 

Spildevandsforhold: Kommunen har ingen betænkeligheder angående nedsivning af uforurenet 

overfladevand. 
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Trafikale forhold: Kommunen har ingen bemærkninger til de trafikale forhold. 

 

Planlægning: Kommunen vurderer, at byggeriet kræver dispensation fra lokalplanen. Der er etableret 

kontakt mellem kommunen og rådgiver. 

 

Vand og naturplaner : Kommunen oplyser, at det pågældende område ikke synes omfattet af natur og 

vandplaner. 

 

Bilag 4 arter: Kommunen oplyser, at man ikke har kendskab til nogen bilag 4 arter på lokaliteten. 

 

Brandmæssige hensyn: Der fortages brandteknisk byggesagsbehandling af Brand og Redning. 

 

Byggetilladelse: Kommunen har været i kontakt med rådgiver.  

 

 

 

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Virksomheden er en bilag 2 virksomhed og ansøgning har derfor ikke været annonceret. 

 

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden 
Virksomheden har bemærket, at målekrav til støj er overflødige. Miljøstyrelsen har imødekommet denne 

bemærkning ved at stille krav om at overholdelse af støjkrav sandsynliggøres. 

 

 

3.3.4 Udtalelse fra øvrige 
Der er ikke fremkommet andre udtalelser. 
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FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag  

4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige 

forhold, der reguleres af denne lov. 

 

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse og gives under forudsætning af, at 

såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 

 

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, 

jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a. 

 

4.1.2 Listepunkt 
Den nye varmecentral er i sig selv omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 202 

 

Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er 

baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 

1 og 5 MW 

 

4.1.3 BREF 

Der er ikke relevante BREFer. 

 

4.1.4 Revurdering 
Revurdering påbegyndes senest i 2021. 

 

4.1.5 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.  
 

4.1.6 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af 

anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, og der er den 17. juni 2013 truffet særskilt 

afgørelse herom. VVM screeningen viser, at de miljømæssige påvirkninger er minimale og emissioner vil 

være indenfor fastsatte grænseværdier 

 

4.1.7 Habitatdirektivet  
Virksomheden er omfattet af habitatbekendtgørelsen, men det er vurderet, at der ikke er en væsentlig 

påvirkning på bilag IV-arter og Natura 2000 områder. 

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Ud over denne godkendelse gælder den revurderede godkendelse til EOT fortsat.  

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Aabenraa Kommune tilsynsmyndighed for så 

vidt angår bortskaffelse af affald.  

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
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Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. 

 

Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen 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, Strandgade 29, 1401 
København K. eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 21. november 2013 inden kl. 16.00. 
Miljøstyrelsen Virksomheder 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.  

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.  
 
Gebyret bliver 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 afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlænges, som følge af den tid, der er gået 

til at behandle sagen i klagenævnet. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

 

Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en 

eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden 

opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 

begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. 

 

Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske 
senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

åå Aabenraa Kommune <post@aabenraa.dk>; dn@dn.dk; sesyd@sst.dk; 

 

mailto:dn@dn.dk
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1. A. ANSØGER OG EJERFORHOLD 

1.1 Ansøger 

Inter Terminals EOT ApS, 

Holtengaardsvej 25, 

4230 Skælskør. 

Telefonnummer: 5816 2201 

 

1.2 Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer 

Virksomheden er beliggende på adressen: 

Varnæsvej 9, 

6230 Aabenraa. 

 

Matrikelnummer: 385c, Stubbæk, Ensted. 

CVR-nummer: 31080266 

P-nummer: 1013826303 

 

1.3 Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er 

beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren 

Ejendommens ejer er identisk med ansøger.  

 

1.4 Virksomhedens kontaktperson 

Virksomheden kontaktperson er: 

 

Ole Lindaa,  

Inter Terminals SGOT Aps, 

Holtengaardsvej 25, 

4230 Skælskør. 

 

Mobiltelefon: 24 66 43 69 

E-mail: ole.lindaa@interterminals.com 

 

  

http://www.cvr.dk/Site/Forms/PublicService/DisplayProductionUnit.aspx?pnr=1013826281


 

Ny varmecentral på EOT  

 

 

 

 

 

 

 

1261005 

2 

2. B. OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDENS ART 

2.1 Virksomhedens listebetegnelse 
Inter Terminals EOT ApS (EOT) er omfattet af følgende punkt på godkendelsesbekendtgørelsens

1
 

bilag 2: 

 

C 201.  Oplag af mineralolieprodukter på mere end 2.500 ton. 

 

Miljøstyrelsen Odense har meddelt virksomheden en revurderet miljøgodkendelse den 29. 

september 2011. 

 

De fire olietanke på EOT indeholder olieprodukter (tunge klasse III produkter), som skal holdes 

varme for at være flydende og pumpbare. Hidtil er EOT blevet forsynet med varmt vand til 

varmholdelse af tankene fra olieterminalens nabovirksomhed, Enstedværket. Enstedværket lukker 

sidste blok med udgangen af oktober 2013 og vil derefter ikke længere kunne levere til EOT. Der er 

derfor behov for, at EOT etablerer egen varmeforsyning til ovennævnte formål. 

 

Den nye varmecentral er i sig selv omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 

202 

 

Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der 

er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt 

på mellem 1 og 5 MW 

 

og er ligeledes omfattet af standardvilkårene i bilag 5 i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse2. 

 

Godkendelsesbekendtgørelsens § 32, stk. 2 omhandler godkendelser, hvor kun en del af 

virksomhedens aktiviteter er omfattet af bilag 5 om standardvilkår i den tidligere 

godkendelsesbekendtgørelse
2
, og hvor aktiviteterne teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra 

den øvrige del af virksomheden. Virksomhedens primære aktivitet, modtagelse oplagring og 

afskibning af olieprodukter, er ikke omfattet af standardvilkår og det vurderes, at biaktiviteten 

fremstilling af varmt vand til afløsning for den tidligere varmeforsyning kan behandles selvstændigt 

for så vidt angår teknik og forurening, og jf. § 32, stk. 1 skal godkendelsesmyndigheden indsætte 

standardvilkår i godkendelsen.  

 

Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 7, stk. 3 skal ansøgningen indeholde de oplysninger, som 

fremgår af det relevante afsnit i bekendtgørelsens bilag 5 om standardvilkår. 

 

Til denne ansøgning er der derfor benyttet oplysningerne i afsnit 12 i den tidligere 

godkendelsesbekendtgørelse2, der specificerer oplysningskravene ved ansøgning om 

miljøgodkendelse af det aktuelle anlæg. 

 

2.2 Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 

Virksomhedens gældende miljøgodkendelse, som er en revurdering af tidligere miljøgodkendelser, 

blev givet i forbindelse med DONG Energys frasalg af olieterminalen Ensted Olieterminal, nu ejet af 

Inter Terminals Danmark A/S og drevet under navnet "Inter Terminals EOT ApS".  

Virksomheden er indrettet og drevet i overensstemmelse med den revurderede godkendelse.  

                                                             
1
 Bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012 om godkendelse af listevirksomhed 

2
 Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed (historisk) 
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EOT ønsker at etablere en træpillefyret varmecentral, der ønskes idriftsat i oktober 2013. Denne 

aktivitet kan ikke rummes inden for EOT's eksisterende godkendelse, hvorfor der ansøges om 

miljøgodkendelse af aktiviteten.  

 

Parallelt med processen vedrørende tillægsgodkendelse af varmecentralen kører en proces om en 

tillægsgodkendelse til modtagelse, oplagring og afskibning af lette klasse III produkter samt øgning 

af det maksimale antal skibsanløb. Denne udvidelse af produktporteføljen medfører, at EOT bliver 

en risikovirksomhed og omfattes af krav om VVM-redegørelse. Det er planen, at godkendelsen af 

varmecentralen, på grund af den eksterne varmeforsynings ophør i efteråret 2013, kan meddeleles 

inden projektet med nye produkter og øget antal skibsanløb er færdigbehandlet og godkendt. Selvom 

der opnås godkendelse til opbevaring af lette klasse III produkter vil der fortsat være behov for, at 

EOT via egen forsyning kan dække varmebehovet i op til fire tanke, der anvendes til oplagring af 

tunge klasse III produkter.  

 

Der søges derfor om et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse til et træpillefyret anlæg til 

produktion af varmt vand, således at EOT fremadrettet vil være i stand til at opretholde 

virksomhedens primære aktivitet, der er oplag af olieprodukter.  

 

2.2.1 Fysiske ændringer 

Varmecentralen etableres på EOT's område som et selvstændigt, fritliggende anlæg, der via 

nedgravede og overjordiske rørføringer forbindes til de tanke, der skal holdes opvarmede af hensyn 

til, at produkterne skal holdes flydende og pumpbare. Der vil ikke ske fysiske ændringer af 

installationerne ved tankene. Der er udelukkende tale om at etablere selve varmecentralen og 

rørforbindelser frem til de eksisterende installationer. 

 

2.2.2 Driftsmæssige ændringer 

I forhold til de eksisterende anlæg på EOT (produkttanke, rørføringer og pier) er der ingen 

driftsmæssige ændringer. Forskellen fra den nuværende situation, hvor det varme vand leveres fra 

Enstedværket, til den fremtidige situation er alene, at det varme vand, efter etablering af 

varmecentralen, leveres af EOT's eget anlæg.  

 

Det ansøgte anlæg er permanent.  
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3. C. Oplysninger om etablering 

3.1 Bygningsmæssige udvidelser/ændringer 

Varmecentralen etableres som en træpillefyret kedel i en containerløsning med tilhørende anlæg, der 

i al væsentlighed består af brændselssiloer, skorsten og askecontainer. Der nedgraves desuden 

parallelle rør hhv. til fremføring af varmt fra anlægget til tankene og til afkølet returvand, der 

recirkuleres til varmecentralen.  

 

Anlægget vil yde ca. 3 MW og det er forudsat, at den nominelle indfyrede termiske effekt vil være 3,5 

MW. 

 

Det nye anlæg består altså af en containerløsning med dimensionerne L x B x H = 12,0 x 4,5 x 4,0 m. 

Hertil kommer én til to 90 m3 træpillesiloer (i alt 180 m3), der er ca. 8,5 m høje samt en skorsten på 

10 m.  

 

Varmecentralen placeres på EOT's eget område, i den sydlige del, tæt ved lagerbygninger og 

administrationsbygningen. Se kortet i Figur 2.  

 

 

Figur 2 Varmecentralens placering på EOT 

 

Etableringen af anlægget forventes påbegyndt omkring 1. juli 2013 og det forventes, at det indkøres i 

september og idriftsættes i oktober således, at det er klar til at forsyne tankene med varme, når 

Enstedværket stopper forsyningen 31. oktober 2013.  

 

 

  

Ny 

varmecentr

al 
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4. D. Oplysninger om virksomhedens BELIGGENHED  

Varmecentralen placeres på EOT's område, der i Aabenraa Kommunes Kommuneplan 2009-2021 

benævnes rammeområde 1.1.221.E. Rammeområdet er udlagt til erhverv, nærmere bestemt 

kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. 

Opførelsen af varmecentralen vurderes at være i overensstemmelse med områdets udlægning som 

erhvervsområde jf. kommuneplanen.  

 

Selve olieterminalens tankgård med tankanlæggene er omfattet af lokalplan S 16 for et område 

omkring Enstedværket i Styrtom, af 28. september 1993, der bl.a. har til formål at fastlægge rammer 

for et røgrensningsanlæg på Enstedværket. Aabenraa Kommune har ved brev af 10. november 2010 

bekræftet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor lokalplanens formåls- og 

anvendelsesbestemmelser, uanset om oplaget sker til brug for Enstedværket eller som oplag for 

tredjemand. 

 

Derudover er Ensted Olieterminals område omfattet af lokalplan nr. S 14 for et forsøgsdambrug ved 

Enstedværket, 30. april 1991, der har til formål at muliggøre et forsøgsprojekt om etablering af 

havdambrug. Aabenraa Kommune fremlagde offentligt forslag til ophævelse af lokalplan S14 fra den 

12. december 2012 til den 6. februar 2013, dvs. at ophævelsen pt. er under behandling.  

 

Det nye anlæg placeres inden for det område, som er omfattet af lokalplan S 16.  

 

Varmecentralens placering er valgt ud fra, at det med denne placering ligger hensigtsmæssigt i 

forhold til øvrige installationer og bygninger, og at virksomheden her råder over et ledigt areal.  

 

4.1 Virksomhedens daglige driftstid 

EOT er i drift døgnet rundt, året rundt. Det betyder, at der ansøges om, at også varmecentralen kan 

være i fuld drift hele døgnet, alle dage, hele året. 

 

Brændsel til varmecentralen er træpiller, der opbevares i 2 siloer, der hver kan rumme 90 m3 

træpiller. Ved maksimalt brændselsforbrug, dvs. en kold periode med varmebehov på alle fire tanke, 

kan én silo rumme træpiller til 4 dages drift, men træpiller vil leveres løbende med 2 til 4 dages 

interval. Levering af træpiller vil ske med lastbil på hverdage i tidsrummet 7-18.  

 

4.2 Til- og frakørselsforhold 

EOT’s trafikbelastning omfatter i dag primært transport af medarbejdere og håndværkere mv.  

Trafikbelastningen vil stige begrænset efter etablering af varmecentralen på grund af den 

regelmæssige levering af træpiller, der under maksimal drift vil bestå af 1-2 lastbiler med træpiller 

hver 2-4 dag, dog kun i dagtimerne på hverdage. Desuden skal der afhentes aske. Askeafhentning vil 

i en intensiv driftsperiode finde sted 1-2 gange om ugen. 

 

Til- og frakørsel vil indtil 31/10 2013 ske gennem den fælles port til Ensted Olieterminal og 

Enstedværket. Senest til dette tidspunkt vil til- og frakørsel foregå via EOT’s egen port på Varnæsvej.  
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5. E. TEGNINGER OVER VIRKSOMHEDENS INDRETNING 

En målsat tegning af anlægget er vist i bilag 1. 
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6. F. BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTION 

6.1 Samlet indfyret effekt og effekten på de enkelte anlæg 

Kedelanlægget er placeret i en container, der også indeholder øvrige installationer som f.eks. udstyr 

til askehåndtering, snegl til fremføring af brændsel, blæsere og udstyr til styring/overvågning.  

 

Den indfyrede termiske effekt for kedlen er 3,5 MW. 

 

6.2 Brændselstyper og øvrige stoffer, der anvendes, samt hvilke mængder der oplagres 

Træpiller til anlæggets drift opbevares i én - muligvis to - siloer, der placeres i nær tilknytning til 

containeren. Siloerne vil kunne rumme 90 m3 træpiller hver. Dette svarer til ca. 120 tons. 

 

Der indfyres træpiller, der er produceret af rent træ, og som overholder europæiske standarder for 

indhold af stoffer i træpiller. Træpillerne overholder kravene til punkt 1 og 2 på bilag 1 til 

biomasseaffaldsbekendtgørelsen
3
. 

 

 

 

 

  

                                                             
3 Bekendtgørelse nr. 1637 af 13. december 2006 om biomasseaffald. 
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7. G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT) 

Jf. § 25 stk. 3 i gældende godkendelsesbekendtgørelse skal vilkår om BAT fastlægges i 

overensstemmelse med den gældende godkendelsesbekendtgørelses bilag 5 og efter høring af 

virksomheden. 

 

De hidtidige – og altså fortsat gældende – standardvilkår for listepunkt G 202 bygger på BAT og vil 

blive opdateret og evt. revideret i takt med, at BAT udvikler sig.  

 

Efterlevelse af de gældende standardvilkår anses dermed for at være BAT, også ift. 

godkendelsesbekendtgørelsens kriterier i bilag 5, der ikke vurderes at række ud over 

standardvilkårenes krav.  
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8. H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

8.1 Luftforurening 

Afbrændingen af træpiller i kedlen medfører emissioner til luften via skorstenen. Der installeres en 

skorsten med en højde på 10 m i forbindelse med varmecentralen. Anlægget forsynes med 

røggascyklon og posefilter, som reducerer partikelindholdet i røggassen (støv). Træpiller er et meget 

homogent brændsel med lavt vandindhold, hvilket sammen med styring af iltprocenten sikrer lave 

CO-emissioner.  

 

I nedenstående er der taget udgangspunkt i standardvilkårene givet i den nu ophævede 

godkendelsesbekendtgørelses
4
 bilag 5, afsnit 12.  

 

Der er gennemført en spredningsberegning med OML-Multi. I OML-beregningen regnes 

konservativt med, at kedlen på alle tidspunkter er i drift med fuld last.  

 

Den indfyrede effekt er 3,5 MW = 3,5 MJ/s. 

 

For anlæg med en indfyret effekt på 1 MW og derover men mindre end 5 MW gælder følgende 

emissionsgrænseværdier jf. standardvilkårene: 

 

Støv = 40 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 

CO = 625 mg/Nm3 tør røggas ved 10 % O2. 

 

De relevante B-værdier er:  

 

Støv: 0,08 mg/m3 

NOX (den del der foreligger som NO2): 0,125 mg/m3 

CO: 1 mg/m3  

 

Da der ikke gælder en emissionsgrænseværdi for NOX anvendes B-værdien i det følgende til at 

bestemme den maksimale emission af NOx, hvor B-værdien i omgivelserne stadig kan overholdes. 

 

Den nedre brændværdi for træ med 25 % vand er jf. Luftvejledningen ca. 13,7 MJ/kg. Træpiller har 

et væsentligt lavere vandindhold, og derfor anvendes Energistyrelsens vejledende brændværdi for 

træpiller
5
: 17,5 MJ/kg.  

 

Træpilleforbruget ved fuld drift af kedlen kan dermed beregnes som 3,5 MJ/s / 17,5 MJ/kg = 720 

kg/h. 

 

Røggasmængderne kan beregnes som (aktuel røggas med 8 % O2): 

 

Tør: (72/(21-8)) x 720 = 3.987,7 Nm3/h tør røggas. 

                                                             
4
 Bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 om godkendelse af listevirksomhed (ophævet med undtagelse af bilag 

5). 
5
 Notat fra Energistyrelsen: Standardfaktorer for brændværdier og CO2-emissioner – indberetning af CO2-

udledning for 2012. Hentet på http://www.ens.dk/da-

DK/KlimaOgCO2/CO2Kvoter/produktionsenheder/co2_rapportering/Documents/Standardfaktorer%202012.

pdf den 18. februar 2013  
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Våd: (0,82 + (73/(21-8))) x 720 = 4.633,5 Nm3/h fugtig røggas.  

 

Emissionsgrænserne omregnes til aktuel O2 %: 

 

Støv: 40 x ((21-8)/(21-10)) = 47 mg/Nm3 

CO: 625 x ((21-8)/(21-10)) = 738 mg/Nm3 

 

De maksimale emissioner kan dermed beregnes som: 

 

Støv: (47 x 3.987,7)/3600 = 52,4 mg/s 

CO: (738 x 3.987,7)/3600 = 818,2 mg/s 

 

Input til spredningsberegning i OML-Multi 

I  

Tabel 1 herunder ses de til OML-beregningen anvendte forudsætninger om kildestyrker og afkast 

mv.  

 

 

Tabel 1 Kildestyrke og afkastdata til brug for OML-beregningerne.  

 

Af ovenstående data i  

Tabel 1 kan det beregnes, at røggassens lineære gashastighed i skorstenene bliver 21,8 m/s.  

 

Det er undersøgt, om der i beregningen skal tages højde for andre bygninger eller anlægs indflydelse 

på spredningen af røggasserne jf. notatet Håndtering af bygningers indflydelse ved brug af OML-

modellen: 

 

Man behøver kun at se på bygningers/anlægs indflydelse, hvis alle tre følgende krav er opfyldt: 

 

- Er den (nærmeste del af) bygningen nærmere end 2HB (HB = beregningsmæssig 

bygningshøjde, som beskrevet herunder)? 

- Er bygningen (HB) højere end 1/3 af skorstenshøjden (regnet fra jorden)? 

- Har bygningen set fra afkastet en vinkeludstrækning på mere end 5 grader? 

 

Der kan på baggrund af ovenstående ses bort fra indflydelse fra nærmeste tank (afstand ca. 100 m, 

ca. 16 m høj) og de nærliggende haller (afstand 25-30 m, højde ca. 10 m).  

 

Det undersøges, om der skal tages højde for filterets og siloernes påvirkning af røgfanespredningen:  

 

Filter: Der er tale om en "smal bygning", dvs. den beregningsmæssige bygningshøjde HB bestemmes 

som 1/3 x HF + 2/3 x L, hvor HF er den fysiske bygningshøjde og L er bredden af bygningens 

projektion, dvs. HB = 1/3 x 7 m + 2/3 x 3 m = 4,3 m. Filteret står i en afstand af ca. 4,5 m fra 

Parameter Værdier, træpillekedel 

Emission af støv (mg/s) 52,4 

Emission af CO (mg/s) 818,2 

Skorstensdiameter (indre) (m) 0,35 

Skorstensdiameter (ydre) (m) 0,40 

Volumenstrøm (våd) (Nm3/s) 1,287 

Røggastemperatur (°C) 170 

Generel bygningshøjde (m)  4 

Skorstenshøjde over terræn (m) 10 
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skorstenen og har en vinkeludstrækning på ca. 85°-115° set fra skorstenen, dvs. der tages højde for 

en påvirkning i OML-beregningen.  

 

Siloer: HB = 1/3 x 8,5 m + 2/3 x 4 m = 5,5 m. Det forudsættes, at siloerne placeres på en måde, så 

udbredelsen (bredden) af siloerne ikke overstiger 4 m. Ift. første krav herover er 2 x 5,5 m < 11,5 m, 

som er mindste afstand mellem skorsten og siloer. Der tages derfor ikke højde for siloerne i OML-

beregningen.  

 
Der korrigeres for filteres retningsafhængige effekt på følgende måde: Hvis det angives i 
programmet, at der er en bygning i retningen 10 grader, regnes der med, at der befinder sig en 
bygning i vinkelintervallet 5 til 15 grader. I OML-modellen angives det derfor, at der er en 
retningsafhængig effekt i retningerne 90°-110°. Den effektive højde sættes til 4,3 m, og afstanden til 
4,5 m.  

 

Ruhedslængde: Denne parameter beskriver terrænets aerodynamiske ruhed for beregningsområdet. 

Der bruges typisk værdierne 0,1 m for landområde, henholdsvis 0,3 m for byområde. 

Retningslinjerne: Landområde: kilden ligger i landbrugsområde eller er i øvrigt frit beliggende. 

Byområde: kilden ligger i byområde / forstadsbebyggelse, eller er omgivet af træer / bygninger (der 

regnes med ruhedslængden 0,3 m). I storbyer og i skove kan man også med rimelighed benytte 

ruhedslængder større end 0,3 m. På denne baggrund er der i denne beregning anvendt 0,3 m.  

 

Der anvendes et cirkulært receptornet med radier 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 

400, 450, 500 og 600 m.  

 

OML-beregningen er udført med origo i afkastet fra varmecentralen, dette afkast benævnes 

"Skorsten" i beregningsresultaterne. Receptorhøjden er 1,5 m.  

 

Med skorstenshøjde som anført i ovenstående findes det maksimale 

immissionskoncentrationsbidrag for stofferne til: 

 

Støv: 15,5 µg/m3  

CO: 242 µg/m3  

 

De maksimale værdier er bestemt i receptorpunktet i 75 m afstand, retning 280 grader. 

 

B-værdierne er overholdt med stor margen.  

 

Det maksimale immissionskoncentrationsbidrag er på nabovirksomhedens grund. I alle øvrige 

beregningspunkter på og uden for matriklen vil immissionskoncentrationsbidraget dermed være 

lavere. 

 

Udskrift fra OML-beregningen er vedlagt som bilag 2. 

 

Med en skorstenshøjde på 10 m er der udført en beregning, der bestemmer hvilken emission af NOX, 

der kan være fra anlægget, når B-værdien i omgivelserne stadig kan overholdes. Det er beregnet, at 

en emission af NO2 på 418,9 mg/s giver et immissionskoncentrationsbidrag i omgivelserne på 124 µg 

NOX/m3, der netop er under B-værdien på 125 µg NOX-NO2/m3. En emission på 418,9 mg/s svarer 

til: 

 

NOX: (418,9 mg/s * 3600 s/h * 2)/(3987,7 Nm3/h tør) = 756 mg NOX/Nm3 ved 8 % O2, 
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når det konservativt antages, at halvdelen af den emitterede NOX i de aktuelle receptorpunkter er 

oxideret til NO2, jf. Luftvejledningen. 

 

Ved standard iltindhold svarer dette til 640 mg NOX/Nm3. 

 

Hvis varmecentralen ikke emitterer mere end 640 mg NOX/Nm3 vil anlægget således overholde B-

værdien for NOX – den del der foreligger som NO2 - i omgivelserne. 

 

8.2 Spildevand 

Der dannes intet processpildevand som følge af anlæggets drift. Regnvand vil nedsive på ubefæstede 

arealer. 

 

8.3 Støj og vibrationer 

Der er en række støjkilder fra varmecentralens normale drift, herunder: 

 

 Ventilation/luftindtag 

 Skorsten  

 Bygningstransmitteret støj (via porte/åbninger og containerens overflade) 

 Cyklon/posefilter 

 Brændsels- og askehåndtering 

 

Brændsel til driften leveres med lastbil, der indblæser træpillerne direkte til siloerne. Indblæsningen 

varer ca. 2 timer og udføres i dagtimerne på hverdage. Ved anlæggets maksimale ydelse er der behov 

for træpilleleverancer ca. hver 2.-4. dag.  

 

Da listepunkt G 202 ikke er stjernemærket, og der dermed ikke er krav til indsendelse af en 

støjberegning sammen med denne ansøgning, er en beregning af anlæggets forventede bidrag til 

EOT’s samlede støjbidrag i omgivelserne ikke gennemført. 

 

I forbindelse med etablering af varmecentralen vil der i byggeperioden være et forøget antal 

transporter til EOT's område (byggematerialer, håndværkere mv.), der vil medføre et øget støjbidrag 

til omgivelserne. I betragtning af byggeriets begrænsede størrelse og beliggenhed i forhold til 

omkringboende vurderes, at projektet kan gennemføres uden væsentlige støjgener for naboer fra til- 

og frakørsler. 

 

Der vil blive stillet støjkrav til leverandøren i forbindelse med udbud af varmecentralen. Støjkravene 

vil sikre, at støjbelastningen i referencepunkterne, på baggrund af driften af kedlen og tilhørende 

hjælpeanlæg, for hele EOTs drift, ikke bidrager til overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier hos nærmeste naboer. 

 

Der er ikke anledning til at forvente, at varmecentralen giver anledning til vibrationer i 

omgivelserne. 

 

8.4 Affald 

Der dannes ikke farligt affald i forbindelse med driften af anlægget. 

 

Der dannes aske som resultat af forbrænding af træpiller. Der produceres ca. 7 kg/time, der 

opbevares i en lukket container. Asken genanvendes, hvis det er muligt, efter reglerne i 

bioaskebekendtgørelsen. Alternativt disponeres asken i overensstemmelse med Aabenraa 

Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. 
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Øvrigt affald opbevares i egnede beholdere og bortskaffes ligeledes efter Aabenraa Kommunes 

Regulativ for Erhvervsaffald. 

 

8.5 Jord og grundvand 

Størstedelen af EOT’s område er klassificeret som værende jordforurenet på vidensniveau 1 (V1). Der 

er pt. en forureningssag i gang vedrørende olieforurening fra tank M10, og delområder omkring tank 

M10 er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2.   

 

Evt. jordflytning i forbindelse med etablering af varmecentralen vil følge Aabenraa Kommunes 

retningslinjer for jord fra kortlagte arealer
6
 og gældende lovgivning og i øvrigt jf. 

Jordflytningsbekendtgørelsen
7
.  

 

Anlæg og drift af varmecentralen vil ikke indebære en påvirkning af jord- og grundvandsforhold.  

 

 

 

 

  

                                                             
6
 Regulativ for områdeklassificering samt jordstyring i Aabenraa Kommune 

7
 Bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af 

jord. 
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9. I. fORSLAG TIL VILKÅR OG EGENKONTROL 

Listepunkt G 202 er omfattet af standardvilkår jf. bilag 5 afsnit 12 i den tidligere 

godkendelsesbekendtgørelse (se afsnit 2.1). I det følgende gives vilkårsforslag med udgangspunkt i 

standardvilkårene.  

 

Standardvilkår 3-10, 13-15 og 17-18 omfatter anlæg, der fyrer med biomasseaffald (træpiller).  

 

Standardvilkår 1: Ikke relevant - omfattet af revurderingen.  

 

Standardvilkår 2: Ikke relevant. 

 

Standardvilkår 3: Relevant. 

 

Standardvilkår 4: Relevant.  

 

Standardvilkår 5: Relevant.   

 

Standardvilkår 6: Relevant, foreslås tilrettet.  

 

Standardvilkår 7: Relevant, foreslås tilrettet.   

 

Standardvilkår 8: Relevant.  

 

Standardvilkår 9: Relevant, foreslås tilrettet. 

 

Standardvilkår 10: Indgår i EOTs eksisterende miljøgodkendelse. 

 

Standardvilkår 11: Relevant. 

 

Standardvilkår 12: Ikke relevant. 

 

Standardvilkår 13: Relevant.  

 

Standardvilkår 14: Relevant.  

 

Standardvilkår 15: Relevant.  

 

Standardvilkår 16: Ikke relevant.  

 

Standardvilkår 17: Relevant, foreslås tilrettet.  

 

Standardvilkår 18: Relevant.  

 

Standardvilkår 19: Ikke relevant.  

 

Standardvilkår 20: Relevant, foreslås tilrettet.  
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9.1 Standardvilkår 

Herunder forslag til vilkår jf. standardvilkårene i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse med 

foreslåede justeringer.  

 

Indretning og drift 

 

1) På anlægget skal der indrettes målested for måling af støv i luft med indretning og placering som 

anført under punkterne 8.2.3.3 – 8.2.3.5 i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen. 

 

2) Afkastet fra varmecentralen skal minimum være 10 meter højt.  

 

3) Udendørs arealer skal renholdes.  

 

4) Aflæsning og håndtering af træpiller skal ske indendørs eller ved direkte indblæsning i et lukket 

system til silo.  

 

Luftforurening 

 

5) Anlægget skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført i tabel 1.  

 

Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg.  

Brændsel Indfyret effekt Emissionsgrænseværdier 

mg/normal m3 ved 10 % O2 tør røggas 

Støv CO NOX 

Biomasseaffald 1 MW – 5 MW 40 625 640 

 

Affald 

 

6) Asken fra forbrænding af træpiller skal opbevares indendørs eller i tæt lukket beholder.  

 

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 

 

7) Træpiller skal opbevares i en lukket silo. Evt. spildolie fra processen og kemikalier til procesvandet 

skal opbevares i egnede beholdere. 

 

8) Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som 

muligt, efter at de er konstateret. 

 

Egenkontrol 

 

Automatisk kontrol 

 

9) Anlægget skal være forsynet med måle- og reguleringsudstyr for O2 til styring af 

forbrændingsprocessen. Anlægget skal drives med et indhold af O2, der altid er større end 4 % (vol.), 

bortset fra i opstarts- og nedlukningsperioder. Dette gælder dog ikke, hvis det ved et lavere indhold 

af O2 dokumenteres, at anlægget kan overholde en emissionsgrænse for dioxiner på 0,1 ng I-

TEQ/normal m3 og en emissionsgrænse for PAH-stoffer på 0,005 mg benz[a]pyren-

ækvivalenter/normal m3. Målingerne for dioxiner og PAH-stoffer skal foretages som anført i tabel 2 i 

vilkår 13. 
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10) Anlægget skal forsynes med udstyr til løbende visning og registrering af carbonmonooxid (CO). 

Alternativt skal måling af koncentrationen af carbonmonooxid (CO) udføres med et håndholdt 

måleinstrument. I så fald skal der foretages 52 målinger pr. år (1 gang pr. uge). 

 

Præstationskontrol 

 

11) Senest 6 måneder efter at det nye energianlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol 

foretages 3 enkeltmålinger hver af en varighed på 1 time med henblik på at dokumentere, at 

emissionsgrænseværdierne i vilkår 5 for støv er overholdt. Målingerne skal foretages under 

repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift) og skal udføres af et firma/laboratorium, der er 

akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende 

akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 

Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er 

foretaget. Herefter kan tilsynsmyndigheden kræve, at anlægget foretager yderligere 

emissionsmålinger med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 5 efter ovenstående 

retningslinjer, dog normalt højest hvert andet år. 

 

12) Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale 

standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. 

 

Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder 

Navn  Parameter Metodeblad nr. * 

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale 

i strømmende gas 

Støv MEL-02 

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O2) i strømmende gas O2 MEL-05 

Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas CO MEL-06 

Bestemmelse af koncentrationer af Polycyclic Aromatic 

Hydrocarbons (PAH) i strømmende gas 

PAH MEL-10 

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i 

strømmende gas 

NOx MEL-03 

Bestemmelse af dioxiner i strømmende gas Dioxiner MEL-15 

* Se Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: www.ref-lab.dk 

    
 

13) Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle 

enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med 

emissionsgrænseværdien. 

 

Driftsjournal 

 

14) Der skal føres driftsjournal med angivelse af: 

– Resultatet af CO-målinger. 

– Kontrol med luftrenseanlæg, herunder 

– dato for skift af filterposer 

– Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte 
belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. 

 

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i 

mindst 5 år. 
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9.2 Øvrige vilkår 

Varmecentralen indebærer ingen ændringer i virksomhedens eksisterende anlæg og drift, hvorfor 

vilkår i den gældende miljøgodkendelse vedrørende oplag af mineralolieprodukter foreslås videreført 

i tillægget til miljøgodkendelse, hvor det er relevant. Vilkår vedrørende støj og lugt i eksisterende 

revurdering vil omfatte hele virksomheden, inkl. varmecentralen. 
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BILAG 9.2 
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