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1. INDLEDNING 
Godkendelsen omhandler udstyr til blanding af FAME i diesel. 
 
Miljøcenter Odense har den 29. september 2010 truffet afgørelse om at 
projektet ikke udløser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 
 
Godkendelsen omfatter lossefaciliteter til lastbiler med ren FAME inklusive 
lossepumpe og rør, genbrug af 2 eksisterende tanke til opbevaring af FA-
ME, pumper og rør til at pumpe FAME fra tankene til eksisterende diesel 
blender samt diverse målinger og ventiler til at kontrollere mængden af FA-
ME i diesel. Desuden omfatter godkendelsen en ny diesel blender til blan-
ding af FAME-fri diesel, 2 pumper og rørforbindelse til at fylde eksisterende 
tanke med FAME-fri diesel med 50 ppm svovl. Miljøteknisk beskrivelse af 
projektet som godkendelsen omhandler findes i bilag A ”Ansøgning om mil-
jøgodkendelse”. 
 
A/S Dansk Shell, Raffinaderiet Fredericia, behandler mineralolie, samt op-
lagrer mineralolieprodukter. 
 
Det drejer sig om en driftsmæssig ændring i den eksisterende virksomhed, 
men ikke en væsentlig ændring i forhold til raffinaderidriften eller en væsent-
lig ændring i oplagringskapaciteten.  
 
Godkendelsen er en tillægsgodkendelse til den eksisterende godkendelse 
af 26. januar 2000. 
 
Det er vurderet, at anlægget vil kunne drives uden væsentlige gener for 
omgivelserne, såfremt driften sker i overensstemmelse med miljøgodken-
delsen
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 og bilag A, ansøgning om miljøgod-
kendelse, godkender Miljøcenter Odense hermed udstyr til blanding af Fatty 
Acid Methyl Ester (FAME) i diesel (0-20 vol%). Udstyret består af lossefacili-
teter til lastbiler med FAME, opbevaring af FAME i 2 eksisterende tanke 
samt pumper og rør til at blande FAME i diesel i eksisterende blender. Der-
udover omfatter godkendelsen en ny blender til blanding af FAME-fri diesel 
og rørsystemer til at sikre logistikken omkring dieselprodukterne.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godken-
delsens dato. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der er retsbeskyttede i en periode 
på 8 år fra godkendelsens dato: 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
  
Generelle forhold 
A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på 

virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendel-
sens indhold. 

 
Indretning og drift 
B1 Inden driften af anlægget startes, skal der udarbejdes en driftsin-

struks. Instruksen skal til enhver tid være tilgængelig for tilsynsmyn-
digheden. 

 
B2 Anlægget må kun betjenes af personer der har modtaget instruktion 

i betjeningen.  
 
B3 Lastbiler med FAME der ankommer til aflæssefaciliteterne skal par-

keres på befæstet areal med fald mod afløb til lukket kloaksystem. 
 
B4 Tanken skal være forsynet med overløbsalarm, som visuelt og/eller 

akustisk giver alarm inden tanken er fyldt. 
 
Luftforurening 
C1 Diffus emission fra anlægget skal undgås i videst muligt omfang. 
 
Støj 
F1 Senest 3 måneder efter ibrugtagning af anlægget, skal der foretages 

en opdatering af datagrundlaget for virksomhedens støjkortlægning. 
 
Jord og grundvand 
H1 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utæthe-

der skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. 
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H2 Shell skal gennemføre en scorebaseret risikovurdering for de to tan-
ke til oplagring af FAME. Risikovurderingen skal gennemføres i 
overensstemmelse med afsnit 4.1.6.1.8 i BREF Best Available 
Techniques on Emissions from Storage, January 2005 
 
Der skal endvidere for de samme tanke foretages en lokalitetsspeci-
fik vurdering af risikoen ved produktspild. Risikovurderingen skal 
gennemføres i overensstemmelse med afsnit 4.1.6.1.11 i BREF Best 
Available Techniques on Emissions from Storage, January 2005 
 
En redegørelse for disse vurderinger sendes til tilsynsmyndigheden 
senest 3 måneder efter godkendelsen. 

 
 
Indberetning/rapportering 

Eftersyn af anlæg 
I1 Tanken skal inspiceres inden anlægget sættes i drift. Tankinspektio-

nen skal foregå efter en anerkendt standard. Inspektionsrapporten 
skal fremsendes til Miljøcenter Odense, så snart den foreligger. 

 
I2 Virksomheden skal mindst en gang årligt kontrollere at de befæste-

de arealer omkring pladsen for losning af FAME er i god vedligehol-
delsesstand, dvs. at belægningen fremstår uden væsentlige revner 
eller skader. 
 
Resultatet af eftersynet skal være tilgængelig for tilsynsmyndighe-
den på forlangende. 
 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig 
sagkyndig foretage eftersyn af tankgården og befæstede arealer, 
dog højst en gang årligt. 

 
I3 Tankene til FAME skal som minimum inspiceres og vedligeholdes 

efter anerkendt standard. 
 

Tankinspektioner skal foretages af en person/firma med dokumente-
rede kvalifikationer til at foretage tankinspektion.  
 

I4 Resultaterne fra tankinspektionen skal noteres i en inspektionsrap-
port, som skal fremsendes til Miljøcenter Odense. Inspektionsrap-
porten skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 

  
- hvilket grundlag inspektionen er udført på 
- inspektørens kvalifikationer for at gennemføre inspektionen 
- resultaterne af inspektionen for hvert punkt der er gennem-

gået 
- vurdering af resultater kortlægning af eventuelle skader og 

tæringer 
- forslag til reparation af eventuelle skader og tæringer. 
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- vurdering af tankens tilstand efter reparation af eventuelle 
skader og tæringer, herunder vurdering af hvornår næste 
tankinspektion bør foretages. 
 

Konstaterede skader og tæringer skal repareres i henhold til inspek-
tionsrapportens anbefalinger, eller efter aftale med tilsynsmyndighe-
den. 

 
Virksomheden skal fremsende dokumentation for reparation af ska-
der og tæringer til tilsynsmyndigheden, når reparationen er udført. 
 
Tilsynsmyndigheden kan ændre inspektionsintervallet, såfremt in-
spektionsrapporterne berettiger hertil. 
 

I5 Der skal føres en driftsjournal for tankens tilstand. Dette medfører 
notering af: 

 
- dato og hovedresultater for inspektionsrapporter. 
- eventuelt uheld. 
- vedligeholdelse og reparation. 

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Miljøcenter Odense vurderer, at virksomheden kan drives på stedet uden at 
påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgi-
velserne. 
 
Virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og 
begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik 
(BAT).  
 
Støjbelastningen fra den samlede virksomhed, må antages at være stort set 
uændret i forhold til i dag, idet projektets støjmæssige bidrag er meget be-
grænset. 
 
Den primære forurening fra anlægget stammer fra diffus emission af FAME. 
Derudover er der risiko for forurening af jord og grundvand ved eventuelt 
spild.  

3.2 Miljøteknisk vurdering 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed 
Erhvervsområdet i den nordlige del af Fredericia, hvor anlægget projekteres 
strækker sig fra Vestre Ringvej til Ydre Ringvej og afgrænses mod vest af 
jernbanen. Området er et af de større samlede erhvervsområder i byen og 
er på ca. 340 ha. 
 
Anlægget projekteres i et delområde der må anvendes til virksomheder, 
som kan give anledning til betydelig påvirkning af omgivelserne, derunder 
større industri. 
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Shells område fra Vejlbyvej til Egeskovvej anvendes i dag til olieraffinaderi 
og olielager. Området er af national og regional interesse og forbeholdes til 
raffinaderivirksomhed. Miljøpåvirkningerne fra området er luftforurening, støj 
og risiko. 
 
Virksomheden giver anledning til tung trafik i området, men som følge af, at 
virksomheden ligger forholdsvis langt fra miljøfølsomme områder som boli-
ger, er miljøbelastningen overfor naboer begrænsede bortset fra mod syd, 
hvor det rekreative område Randalen med bl.a. kolonihaver ligger. Syd for 
raffinaderiet er der ud mod Vestre Ringvej etableret beplantede volde. 
 
Området skal fortsat, ifølge udkastet til kommuneplan 2009-2021 for Frede-
ricia Kommune, anvendes til større virksomheder, som kan give anledning 
til betydelig miljøpåvirkning. Området er udlagt til virksomheder med særlige 
beliggenhedskrav.  
 
Det vurderes, at der inden for rækkevidden af projektets mulige miljøpåvirk-
ning – både ved normal drift og i tilfælde af et større uheld – ikke findes Na-
ture 2000 områder eller leve-, yngle- eller rasteområder for bilag IV arter. 
 
Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i området. 
 
Gennemførsel af projektet kan ske i overensstemmelse med de gældende 
planforhold. 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet 
orienteret om indholdet for at sikre at driften sker i overensstemmelse med 
godkendelsen, og dermed uden væsentlige gener for omgivelserne. 
 
3.2.3 Indretning og drift 
Der stillet vilkår om, at der udarbejdes en driftsinstruks og at anlægget kun 
må betjenes af uddannet personale. Disse vilkår er stillet for at mindske 
risikoen for fejlbetjening og dermed risikoen for uheld. 
 
Desuden skal lastbilerne der ankommer til aflæsse faciliteterne parkeres 
således, at et eventuelt spild fra lastbilerne opsamles i separat kloaksystem, 
så FAME ikke ved et uheld ledes til jord og grundvand.  
 
Derudover er der også stillet vilkår om at tankene skal være udstyret med 
overløbsalarm, for at hindre overløb. 
 
3.2.4 Luftforurening 
Det vurderes at der ikke vil være luftforurening fra anlægget. Da FAME har 
et relativt højt damptryk er emissionen meget begrænset. Emissionen vur-
deres ikke at kunne give anledning til gener for personer uden for virksom-
heden. 
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3.2.5 Lugt 
Det vurderes, at der ikke vil være lugtgener fra FAME anlægget. Derudover 
vil lugtbidrag fra virksomheden blive behandlet i miljøgodkendelsen for den 
samlede virksomhed. 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Projektet vil påvirke spildevandssammensætning meget lidt, idet der ved 
tømning af lastbiler med FAME kun vil være en lille rest af FAME tilbage i 
slangen fra lastbilerne til lossefaciliteterne. 
 
Aflæsningen af tankbiler fortsætter indtil en niveau-føler i røret til lossepum-
pen detekterer, at der ikke er væske i røret længere, stopper pumpen og 
lukker den automatiske ventil. Derefter lukkes de manuelle ventiler ved til-
koblingspunktet og slangen afkobles fra tankbilen. 
 
Slangen er udstyret med tørkobling og forbliver normalt tilkoblet til rørsy-
stemet. Den rest FAME der ved afkobling fra rørsystemet skal opfanges, 
bliver drænet ud gennem en drænstuds med ventil og siden vendt til et slop-
system, hvor FAME går i oliefasen, som separeres fra vandet.   
 
3.2.7 Støj 
Anlægget vil ikke øge virksomhedens samlede støjbidrag til omgivelserne. 
 
Anlæggets støjkilder stammer fra intern transport samt fra pumper. Der in-
stalleres 7 pumper og 3 omrører. 
 
Støj fra for anlægget vil indgå i den samlede belastning fra resten af virk-
somheden, og vurderes i forhold til de fastsatte vilkår i virksomhedens mil-
jøgodkendelse af 26. januar 2000. 
 
Der er lavet en støjkortlægning af projektet, der viser at støjbidraget fra an-
lægget i det mest belastede referencepunkt (27 dB(A)) ligger langt under 
den mindste vejledende grænseværdi for støj om natten i et boligområde 
(35 dB(A)). 
 
Shell Raffinaderiet har i nuværende miljøgodkendelse lempede vilkår til støj 
i forhold til de vejledende grænseværdier. Da støjkortlægningen viser, at der 
er et begrænset støjbidrag fra anlægget, vil dette ikke være en hindring for, 
at virksomhedens samlede støjbidrag til omgivelserne på sigt vil kunne re-
duceres til de vejledende grænseværdier.  
 
3.2.8 Affald 
Der produceres stort set ikke affald i forbindelse med drift af anlægget. Den 
lille rest FAME som genereres i forbindelse med tankning behandles i raffi-
naderiets slopsystem. Der er derfor ikke stillet vilkår om affaldshåndtering 
eller maksimalt oplag i denne miljøgodkendelse. 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Der er stillet vilkår om at de befæstede arealer skal holdes i god vedligehol-
delsesstand, for at hindre forurening af jord og grundvand i tilfælde af spild 
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eller lækage. Dette vilkår er i overensstemmelse med anbefalinger fra ”ori-
entering fra miljøstyrelsen nr. 6 2008 om forebyggelse af jord og grund-
vandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter”. 
 
Derudover er der også stillet vilkår om at tanken skal være udstyret med 
overløbsalarm, for at hindre overløb.  
 
I BREF Best Available Techniques on Emissions from Storage, January 
2006 anføres det i afsnit 5.1.1.3 at det anses for BAT i forhold til forebyg-
gelse af forurening af jord og grundvand at gennemføre risikobaseret vurde-
ring af de enkelte tanke samt disses omgivelser. 
 
Efter BREF-noten er det BAT at foretage en tankspecifik scorebaseret risi-
kovurdering, hvor alternative virkemidler til tankgård med impermeabel bund 
kan inddrages for at opnå et samlet set acceptabelt risikoniveau. (afsnit 
4.1.6.1.8) 
 
For eksisterende tankgårde til enkeltvæggede lagertanke er det BAT at fo-
retage en lokalitetsspecifik vurdering af risikoen ved et produktspild for her-
ved at fastlægge, om en tæt tankgård med fuld eller delvis bassindækning 
er påkrævet, og i givet fald hvordan den udføres. (afsnit 4.1.6.1.11) 
 
På denne baggrund stilles der vilkår om, at Shell skal gennemføre en sco-
rebaseret risikovurdering for tankene til opbevaring af FAME. Der skal end-
videre foretages en lokalitetsspecifik vurdering af risikoen ved produktspild. 
En redegørelse for disse vurderinger sendes til tilsynsmyndigheden. 
 
Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af denne redegørelse vurdere, om der 
er grundlag for at stille supplerende vilkår for indretning og drift af tanke og 
tankgårde. 
 
Sandsynligheden for forurening vurderes på denne baggrund som lille. 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Der vil være let øget trafik ved virksomheden. Der er dog ikke særskilt stillet 
vilkår til dette, da forholdene er uændrede i forhold til den eksisterende akti-
vitet. Støjbelastningen må antages at være stort set uændret i forhold til i 
dag, idet væksten af lastbiler er begrænset og svarer til under 4 %. Det for-
ventes derfor at være reguleret af vilkår vedrørende støj fra den samlede 
virksomhed. 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Der er stillet vilkår om at eftersyn af anlægget foretages regelmæssigt, og at 
virksomheden skal indsende resultatet af tankinspektioner til tilsynsmyndig-
heden. 
 
Disse vilkår er stillet, for at sikre at anlægget til enhver tid er i god vedlige-
holdelsesstand, og i særdeleshed for at sikre at tanken er i god stand, hvil-
ket sikrer, at FAME ved et eventuelt uheld ikke lægger fra tanken og siver 
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ned til jord og grundvand gennem tankgården. Vilkårene er stillet for at sikre 
jord og grundvand mod forurening. 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er ikke stillet vilkår til driftsforstyrrelser eller uheld, da det er et lovkrav 
at virksomheden kontakter myndigheden ved uheld. 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
FAME er ikke klassificeret efter risikobekendtgørelsen. 
 
Uheldsscenarierne for anlægget er blevet systematisk identificeret via en 
HAZOP (Hazard and operability) -analyse, som også giver anbefalinger til 
hvordan anlæggets sikkerhed kan øges. Nogle af anbefalingerne er indar-
bejdet i projektet. 
 
På den baggrund vurderes det, at projektet ikke giver anledning til unødig 
risiko for forurening i forbindelse med et større uheld. 
 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 
Ansøgningen om miljøgodkendelse er vurderet i henhold til BAT reference 
dokumentet (BREF note) ”Reference Document on Best Available Techni-
ques on Emissions from Storage, 2006” som beskriver emissioner fra større 
oplag og ved håndteringen af farlige stoffer.  
 
I dette BAT reference dokument er forhold vedrørende luftforurening, spil-
devand, støj og affald beskrevet, tillige med driftsforstyrrelser og uheld. 
 
Bedste tilgængelige teknik (BAT) i forbindelse med oplag og håndtering af 
FAME sammenfattes til følgende: 
 

• BAT er at anvende rutine inspektioner med henblik på forebyggen-
de vedligeholdelse. 

• BAT for tanke er et hensigtsmæssigt design som sikrer den fysiske 
stabilitet af oplaget. 

• BAT er at anvende tryk/vakuumudligningsventil. 
• BAT er at tankene er omfattet af et sikkerhedsledelsessystem i 

henhold til gældende risikobekendtgørelse med deraf følgende 
træning og instruktion af medarbejderne.  

• BAT er at reducere emissioner fra tanke, transport og håndtering, 
som vil være miljømæssigt betydelige. 

• BAT er at forebygge korrosion. 
• BAT er at tankene er forsynet med niveaualarmer. 
• BAT for eksisterende tanke er at foretage en tankspecifik score 

baseret risikovurdering. 
 

Det fremgår af beskrivelsen i bilag A ”Ansøgning om miljøgodkendelse”, at 
ovennævnte forhold er taget i betragtning ved den valgte udformning og drift 
af tankgården, alternativt er der stillet vilkår. 
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3.3 Udtalelser/høringssvar 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Fredericia Kommune har oplyst, at de ikke har kendskab til bilag IV arter i 
området. Det skal dog vurderes konkret. Kommunen vurderer, at et eventu-
elt spild fra tankningspladsen vil kunne indeholdes i raffinaderiets tilladelse 
om tilledning til offentlig kloak. 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 
Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Ugeavisen Elbobla-
det den 30. juni 2010. Der er ikke modtaget nogen henvendelser vedrøren-
de ansøgningen. 
 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
A/S Dansk Shell har fremsendt kommentarer til udkast til miljøgodkendelse. 
Virksomheden har ønsket en præcisering af enkelte vilkår. Derudover me-
ner virksomheden ikke at det er hensigtsmæssigt, at tankinspektionsrappor-
ten skal fremsendes til Miljøcenter Odense. 
 
Miljøcenter Odense har præciseret enkelte vilkår. Vilkår vedr. indberetning 
af tankinspektion er vilkåret fastholdt, da miljøcenteret anser det for et me-
get væsentligt forhold til beskyttelse af jord og grundvand. Miljøcenter 
Odense har på den baggrund vurderet, at der bør føres tilsyn med dette i 
form af indberetning.  
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4. FORHOLDET TIL LOVEN 
 
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 af 
26. januar 2000 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er 
anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. 
 
En tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven eller efter regler, 
der er udstedt i medfør af denne lov, bortfalder, hvis den ikke har været ud-
nyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. dog stk. 2 § 78b i miljøbeskyttelseslo-
ven. 
 
4.1.2 Listepunkt 
Virksomheden er omfattet af henholdsvis listepunkt C 101”Raffinaderier, der 
behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, herunder på 
de kystnære dele af søterritoriet.” og C103 ”Oplag af mineralolieprodukter 
på mere end eller lig med 25.000 t.” Aktiviteten for denne godkendelse er 
C103. Virksomheden er både i- og s- mærket.   
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende reg-
ler i godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revur-
deres senest 8 år efter, at godkendelsen er meddelt første gang. Revurde-
ringen vil således senest ske i 2018. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. FAME er dog ikke 
klassificeret efter bekendtgørelsen. Risikomyndighederne har derfor ikke 
vurderet den HAZOP der er foretaget med særskilt vurdering af risikoforhol-
dene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større 
uheld og imødegå følgerne deraf. 
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
 Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørel-
sens bilag 3, og der er den 29. september truffet særskilt afgørelse om, at 
projektet ikke er VVM-pligtigt. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøcenter Odense er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Ugeavisen Elbobladet og kan 
ses på www.blst.dk. 
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Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

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

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, C.F. 
Tietgens Boulevard 40. 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 27. oktober 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. 
Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen be-
grænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve god-
kendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
Fredericia Kommune, kommunen@fredericiakom.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Arbejdstilsynet, at@at.dk 
Fredericia Brandvæsen, bepost@fredericiakom.dk  
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 
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Ansøgning om tilladelse til etablering af aflæsningsfaciliteter og blandefaciliteter for 
Bio-diesel til Shell Raffinaderiet i Fredericia. 
 
For at være klar til kravene i ”Lov om bæredygtige biobrændstoffer” LOV nr. 468 af 
12/06/2009 om iblanding af Fatty Acid Methyl Ester (FAME) i diesel planlægges at bygge 
anlæg til at modtage FAME fra lastbiler, opbevare FAME i eksisterende tanke og udstyr til at 
blande FAME i diesel i eksisterende diesel blender. Desuden installeres ny blender til 
blanding af FAME-fri diesel og rørsystemer til at sikre logistikken omkring de nødvendige 
dieselprodukter. 
 
Ansøgningen fremsendes i henhold til: 
 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af 

listevirksomhed. 

 

Ansøgningen består af: 
 

� Nærværende ansøgning 

� Produktblad og Sikkerhedsdatablad for DAKA FAME  

� Tegning  

o Plotplaner 05_33G3777_L01a_0001, -2, -3, -4, -5, -6 

o Process Flow Scheme FR 3700/08/014 

� HAZOP rapport (Engelsk) 

� Støjberegning Shell – NOTAT5 - Maj 2010 

 
 
Oplysningskrav i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 
bilag 3: 
 
 
Afsnit A: Oplysninger om ansøger og ejerforhold.  
 
Virksomhedens navn: A/S Dansk Shell, Shell-raffinaderiet 
Adresse: Egeskovvej 265, DK-7000 Fredericia 
Postbox 106 
Telefon: +45 79 20 35 22 
Fax: +45 79 20 35 44 

  

Hovedkontor: A/S Dansk Shell 
Adresse: Nærum Hovedgade 6, 2850 Nærum 
  

CVR nr. 1037 3816 
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P-nr 1.002.893.194 

  

Branche: Benzin- og oliebranchen  

 
Afsnit B: Oplysninger om virksomhedens art 
 
Ad 5): Virksomhedens listebetegnelse jf. bilag 1 er C-101 (Raffinaderi, der behandler 
mineralolie) og C-103 (Oplagring af mineralolieprodukter på mere end eller lig med 25.000 t). 
 
Ad 6): Ansøgningen gælder godkendelse af udstyr til blanding af FAME i diesel (0 – 20 
vol%). Projektet omfatter lossefaciliteter til lastbiler med ren FAME inklusiv lossepumpe og 
rør, genbrug af 2 eksisterende tanke (T-45/66) til opbevaring af FAME, pumper og rør til at 
pumpe FAME fra tankene til den eksisterende diesel blender, samt diverse målinger og 
ventiler til at kontrollere mængden af FAME i dieselen. FAME blandes i diesel før den fyldes 
i eksisterende diesel tanke for at sikre at kvaliteten af bio-dieselen er korrekt. Desuden bygges 
ny diesel blender til blanding af FAME-fri diesel. Additivsystemet re-konfigureres og der 
opsættes 2 nye additivpumper (Ingen nye additiver). Der bygges en rørforbindelse til at fylde 
eksisterende tanke (T-38 og T-39) med FAME-fri diesel med 50 ppm svovl samt fra T-38 og 
T-39 til læsseramperne renoveres eksisterende rør og pumpesystemet for at sikre logistikken 
for at få alle produkter til kunderne. Projektet er en driftsmæssig ændring i den eksisterende 
virksomhed, men ikke en væsentlig ændring ift. raffinaderidrift eller en væsentlig ændring i 
oplagringskapacitet, se pkt. 16. 
 
Ad 7): Virksomheden er omfattet Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
 
Ad 8): Projektet er permanent. 
 
Afsnit C: Oplysning om etablering 
 
Ad 9): Implementering af projektet vil ikke medføre bygningsmæssige udvidelser idet alle 
tanke i projektet er eksisterende tanke, som renoveres. Det resterende udstyr består af pumper, 
rør, filtre, ventiler og instrumenter. Alt udstyr bygges indenfor de eksisterende rammer for 
virksomheden. 
 
Ad 10): Det forventede tidspunkt for start af bygge- og anlægsarbejde er Q2 2010. 
Renovering af eksisterende tanke er startet i Q4 2009. Afslutning af bygningsarbejdet og 
idriftsættelse er planlagt til Februar 2011. 
 
 
Afsnit D: Oplysning om virksomhedens placering 
 
Ad 11): Oversigtsplan for projektet. Se tegning 05_33G3777_L01a_0001 
 
Ad 12): Overordnet er projektudstyret placeret således at det bliver integreret i det 
eksisterende proces-udstyr. Placeringen af FAME-aflæsningsstationen er baseret på 
optimering af tilkørselsforholdene for FAME-lastbilerne for at sikre, at denne trafik ikke er til 
gene for den øvrige trafik af lastbiler til/fra benzin/diesel/LPG-læsseramperne, som er placeret 
øst og sydøst for det indeværende projekt. Selve aflæsningspladsen er placeret på en ubrugt 
bane på læsseramperne. Pumperne til at pumpe FAME til dieselblenderen er placeret i 
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umiddelbar nærhed af tankene for at sikre gode sugeforhold for pumperne. Rørforbindelsen til 
dieselblenderen følger eksisterende rørtræk. Den nye diesel blender placeres parallelt med den 
eksisterende blender og følger eksisterende rørtræk. De nye additivpumper placeres ved 
eksisterende additivpumper. 
 
Ad 13): Anlægget forventes i drift 365 dage om året hele døgnet rundt afhængig af om der 
skal blandes diesel. 
 
Ad 14): Til- og frakørselsforholdene er uændrede ift. den eksisterende aktivitet omkring 
læsseramperne. Støjbelastningen må antages at være uændret ift. i dag idet væksten af 
lastbiler er negligibel (ca. 5 FAME lastbiler per døgn i gennemsnit ift. i gennemsnit 140 
lastbiler per døgn til læsseramperne). Der er gennemført en beregning af bio-diesel projektets 
betydning for støjniveauet og den viser, at den er uden betydning for støjbelastningen, se pkt. 
32. 
 
Afsnit E: Tegninger over virksomhedens indretning. 
 
Ad 15):  Placeringen af alle dele af det nye Bio-diesel anlæg er vist på vedlagte plotplaner. 
05_33G3777_L01a_0001, -2, -3, -4, -5, -6 
 
Afsnit F: Beskrivelse af virksomhedens produktion 
 
Ad 16): FAME/bio-diesel anlægget får følgende produktionskapaciteter: 
FAME oplagering: 
T-45 (eksisterende): Netto pumpbart 885 m³ FAME (brutto 1000 m³) 
T-66 (eksisterende): Netto pumpbart 3870 m³ FAME (brutto 4170 m³) 
Bio-diesel oplagring: 
T-8802 (eksisterende): Netto pumpbart 66377 m³ bio-diesel (brutto 69688 m³) 
T-8804 (eksisterende): Netto pumpbart 66360 m³ FAME (brutto 69670 m³) 
Aflæsningskapacitet: 72 m³/h FAME 
Blandekapacitet (FAME i diesel): 180 m³/h. 
Diesel blandekapacitet i nye diesel blender: 230 m³/h 
Additivpumpe P-39132: 0,1 m³/h 
Additivpumpe P-39133: 0,96 m³/h 
 
 
Forventet energiforbrug er ca. 17 kWh/h i gennemsnit (estimeret). 
 
Der forventes ikke brug af hjælpestoffer udover instrumentluft til instrumenter. 
 
Ad 17): Procesforløbet for indeværende projekt er vist på vedlagte PFS (Process Flow 
Scheme). Tegningsnr. FR 3700/08/014. 
FAME modtagelse: 
FAME modtages med lastbil og tømmes vha. pumpe P-4033 til tank T-45 eller T-66. Tankene 
er fasttagstanke med ventilation for at sikre mod over/undertryk i forbindelse med ind- og 
udpumpning fra tanken. Tankene får installeret omrører i for at kunne sikre en homogen 
blanding. 
Når der pumpes FAME ind i tanken vil der fortrænges luft fra tanken igennem 
ventilationsforbindelserne. Dette er den væsentligste kilde til luftforurening i projektet, se pkt. 
23 for detaljer. 
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Blanding af Bio-diesel: 
Fra tank T-45 eller T-66 pumpes FAME med enten P-3777A eller P-3777B (en i drift og en 
som back-up, dog ved 20% vol FAME skal begge være i drift) til FAME injektionspunktet i 
den eksisterende diesel blender (GOB 1), hvor FAME blandes i en blanding af gasolie direkte 
fra HDS-2 (afsvovlingsanlæg), og kero og additiver. P-3778A/B bruges til iblanding af 
FAME ved blanding med diesel fra tank T-8805/6. 
 
Når der skal blandes en batch bio-diesel i tank T-8802 eller T-8804 startes den eksisterende  
diesel blender GOB 1 og der pumpes den mængde FAME ind i gas olie flowet, som passer til 
den mængde FAME, som blandingen skal have. Dette bliver styret af flowmåler og 
kontrolventil. 
Blanding af FAME-fri diesel: 
Når der skal blandes en batch FAME-fri diesel startes den nye diesel blender GOB 3 og 
gasolie fra HDS-2 blandes med kero og additiver og sendes til tankene T-8805/6. Det er 
kritisk at holde bio-diesel adskilt fra FAME-fri diesel, idet FAME-fri diesel skal eksporteres 
igennem det samme rør som Jet-brændstof, og der er krav om at Jet brændstof ikke må 
indeholde FAME. 
Overførsel af FAME-fri 50 ppm svovl diesel til T-38 og T-39: 
Ved overførsel af FAME-fri 50 ppm svovl diesel pumpes fra T-8801 (eksisterende 
gasolietank) igennem et nyt rør til T-38 og T-39. Den nødvendige mængde er bestemt udfra 
den ledige plads i tanken og styres med flowmåler. 
 
Ad 18): Ikke relevant for det aktuelle projekt 
 
Ad 19): Der er 1 relevant scenario, som kan medføre forøget forurening. 
Scenario A: Overfyldning af tank T-45 eller T-66 
 
Ad 20): Ikke relevant, idet anlægget er designet til at skulle bruges on/off døgnet rundt. I 
forbindelse med vedligehold på tanke T-38, T-39, T-45 og T-66 vil de blive tømt vha. 
slamsuger. 
 
Afsnit G: Oplysninger om valg af bedst tilgængelig teknologi 
 
Ad 21): Valget af teknologier/teknikker til bio-diesel projektet er baseret på en vurdering af 
hvilke processer/tekniker, der er til rådighed og som minimere udslip til omgivelserne og 
minimere ressourceforbruget. 
Følgende områder er blevet vurderet: 

1) Aflæsning af FAME 
Der er valgt en næsten fuldautomatisk løsning, som sikre at mest muligt af FAME-en fra 
lastbilen pumpes ind i tanken. Det er realiseret ved at måle niveauet i røret til lossepumpen, 
således at når der ikke er væske i røret stoppes losningen. Derved minimeres mængden af 
FAME, som står i slangen imellem lastbil og tilkoblingspunktet og som potentielt kan spildes, 
hvis slangen håndteres forkert. Slangen har monteret tørkoblinger for at minimere risikoen for 
spild. 
Desuden er installeret en kontraventil ved lossepumpen, således at der ikke løber FAME 
tilbage til tilkoblingspunktet fra systemet, hvis blokventilen der ikke er helt lukket. Der er 
yderligere installeret en automatiske ventil i systemet ved tilslutningspunktet (ventil nr. 
40KSV-114) som kun er åben i forbindelse med losning af lastbilen og som lossesekvensen 
og sikkerhedssystemet lukker om nødvendigt.  
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Alternativet ville være en manuel løsning, hvor chaufføren skulle stoppe pumpen på det 
rigtige tidspunkt (og lukke de relevante ventiler), for at undgå flow af FAME tilbage i 
lastbilen/ud på befæstiget areal 
 

2) FAME lagertanke T-45 og T-66 
FAME-tankene T-45 og T-66 er eksisterende fasttagstanke med ventilationsforbindelser jf. 
designforskrifterne for klasse 3 produkter. Tankene er placeret i eksisterende tankgård. 
Tankene bliver renoveret og der bliver installeret omrører i for at sikre en homogen blanding 
og de nødvendige niveaumålinger for at sikre mod for højt og lavt niveau. 
 

3) Valg af pumper (P-4033, P-3777A/B, P-3778A/B) 
Pumperne i projektet er alle valgt som centrifugal pumper, idet det er den optimale type 
pumper til den givne service. P-4033 er af typen ”self-priming”, som ikke kaviterer (gasser 
op). 
 

4) Valg af blandingskoncept 
FAME blandes i diesel ved at tilsætte det i den eksisterende dieselblender GOB1 nedstrøms 
de andre komponent for at minimere risikoen for kontaminering af andre produkter med 
FAME.  
Der er ikke kigget på et alternativ, idet den eksisterende løsning er velfungerende og sikre at 
kvaliteten af produktet er i orden, idet produktet kan laboratorietestes, før det udleveres til 
kunder. 
Den nye diesel blender GOB 3 til blanding af FAME-fri diesel er opbygget nøjagtig som den 
eksisterende diesel blender GOB1, idet det er den bedste måde at bygge en in-line blender på. 
 

5) Rør og pakninger. 
Pakninger til flangesamlinger vil blive spiralvundne rustfri med grafitfyld og rustfri 
stålinderring. 
 
Energihensyn 
 
Udover energi til kontrol og styring er der pumper (7 stk.) og omrører (3 stk), som bruger 
energi. 

A) Lossepumpe P-4033 
Denne pumpe bruges til tømning af FAME-lastbiler og skal bruges i en on/off mode. Den er 
udlagt til at kunne tømme en lastbil på 30 minutter (plus tid til manuel til- og afkobling). 
Pumpen er estimeret til at være på 22 kW installeret effekt. 

B) Blandepumper P-3777A/B og P-3778A/B 
Ved 5 % vol. FAME i diesel skal kun 1 pumpe P-3777A/B være i drift af gangen. Ved over 
10 % vol. skal begge pumper være i drift, men det er uvist hvornår lovkravet hæves til over 
10% vol. Dvs. at der normalt kun er 1 i drift og 1 i stand-by. Begge pumper P-3777A/B er på 
30 kW installeret effekt. Alternativet ville være at installere flere mindre pumper som startes 
efter hinanden alt efter behovet. Dette ville kræve flere pumper installeret og være mindre 
energieffektivt. 
 
Ved blanding af bio-diesel med komponent fra tank T-8805/6 skal pumpe P-3778A/B bruges. 
Kun 1 pumpe er nødvendig ved op til 10 % vol. FAME i diesel og pumpe P-3778A/B skal 
kun bruges i forbindelse med problemer med levering af gasolie komponent fra HDS-2 eller 
hele raffinaderiet er stoppet så længe, at den opbyggede beholdning af bio-diesel er brugt. 
Dvs. sandsynligvis højst hver 5. år, når raffinaderiet holder vedligeholds-stop. 
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Begge pumper P-3778A/B er på 22 kW installeret effekt. 
 

C) Additivpumper 
Der installeres 2 nye additivpumper (P-39132 og P-39133). Dette er 2 små doseringspumper 
med en installeret effekt på 0,75 kW og 2,2 kW. Disse vil være i drift, når der blandes diesel i 
blenderne. 
 

D) Omrører 
Omrørerne er placeret med 1 i T-45 og 2 i T-66 for at sikre homogeniteten af Indholdet. 
Omrøren i T-45 er på 7,5 kW og omrørerne i T-66 er på 11 kW installeret effekt. 
Alternativet ville have været et loop med en pumpe for at cirkulere tankenes indhold. Denne 
løsning ville have resulteret i højere elforbrug pga. friktionstab i rørsystemerne. 
 
 
 
Afsnit H: Oplysning om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 
 
Luftforurening 
 
Ad 22): Projektet inkludere kun et nyt stof (FAME). Se vedlagte produktblad og 
Sikkerhedsdatablad for DAKA FAME som eksempel. 
FAME er i ift. brandfareklassifikation helt udenfor klassifikation idet flammepunktet er > 100 
°C (falder i produktgruppe Smøreolie). FAME er ikke klassificeret efter 
risikobekendtgørelsen. 
FAME har CAS nr. 61788-61-2 og der er ingen definerede massestrømgrænser eller B-værdi 
for dette stof jf. Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2002 “B-værdivejledningen” og 
“Luftvejledningen” VEJ nr. 12415 af 01/01/2001. 
 
Projektet indeholder kun diffuse emissionskilder. 
 
Ad 23): Der vil være et vist niveau af diffus emission fra Fametankene (T-45/66), 50 ppm S 
diesel tankene (T-38/39), flangesamlinger, pakdåse på pumper og fra slanger til tilkobling af 
FAME-lastbiler. 
 
 
Ad 24): Kun i forbindelse med vedligehold på tankene T-38/39/45/66 kan der være forhøjet 
emission fra tankene, idet den skal åbnes, efter den først bliver tømt vha. slamsuger og 
derefter renset. 
 
Ad 25): Beregning af afkasthøjder 
Ikke relevant for indeværende projekt, se pkt. 22. 
 
Spildevand 
 
Ad 26) Projektet indeholder ingen nye spildevandsflow. 
Projektet vil påvirke spildevandssammensætning meget lidt, idet der ved tømning af FAME-
lastbiler vil kunne være en lille rest FAME tilbage i slangen fra lastbilerne til 
lossefaciliteterne. Aflæsningen af lastbiler fortsætter indtil en niveau-føler i røret til 
lossepumpen detekterer, at der ikke er væske i røret længere, stopper pumpen og lukker den 
automatiske ventil. Derefter lukkes de manuelle ventiler ved tilkoblingspunktet og på 
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lastbilen, og slangen afkobles fra lastbilen. Slangen er udstyret med tørkobling og forbliver 
normalt tilkoblet til rørsystemet. Den restmængde FAME, der ved en afkobling af slangen fra 
rørsystemet skal opfanges, vil blive drænet ud igennem en ¾” drænstuds med ventil til en 
spand eller lignende, og siden sendt til vores slops-system, hvor FAME går i oliefasen, som 
separeres fra vandet. Det er kun i forbindelse med vedligehold af slangen at den forventes at 
skulle kobles fra rørsystemet. 
 
Ad 27) Ikke relevant for det aktuelle projekt 
 
Ad 28) Ikke relevant for det aktuelle projekt 
 
Ad 29) Ikke relevant for det aktuelle projekt 
 
Støj 
 
Ad 30) Projektet inkludere følgende støjkilder: 

a) Intern transport, se pkt. 14 for detaljer om omfang 
b) Pumper 
c) Omrører 

Der installeres i alt 7 pumper: Lossepumpe P-4033 og blandepumper P-3777A/B og P-
3778A/B, samt additivpumper P-39132 og P-39133. Alle 7 pumper er designet til og købes 
med en maximum støjgrænse på 85 dB(A) i 1 m afstand. 
Omrørerne købes med en maximum støjgrænse på 85 dB(A) i 1 m afstand. 
 
Ad 31) Ikke relevant for det aktuelle projekt 
 

 Ad 32) Der er lavet en opdatering af støjkortlægningen. Resultatet af støjberegningen viser at 

støjbelastningen fra Bio-diesel anlægget er uden betydning i immission punkt 5-1, 5, 4, 3 og 2. Se 
vedlagte rapport Støjberegning Shell – NOTAT5 - Maj 2010 

 
 
Affald 
 
Ad 33) Ikke relevant for det aktuelle projekt 
Ad 34) Ikke relevant for det aktuelle projekt, idet det eneste affaldsprodukt projektet 
genererer er FAME, som behandles i raffinaderiets slopssystem, se pkt. 26. 
 
Ad 35) Ikke relevant for det aktuelle projekt 
 
Jord og grundvand 
 
Ad 36) Projektet omfatter forskellige dele til at minimere/forhindre forurening af jord og 
grundvand med FAME. 

1) Lastbilaflæsning 
Når FAME-lastbilen ankommer til aflæssefaciliteterne parkeres den på et befæstiget 
område med fald mod afløb til kloaksystemet. Slangen til aflæsning af FAME er udstyret 
med tørkobling til lastbilen. Den ende af slangen, som er koblet til rørsystemet vil ikke 
normalt blive koblet fra, se punkt 26. 
2) Lossepumpe P-4033 og blandepumper P-3777A/B og P-3778A/B 
Alle pumperne designes med mekaniske pakdåser og de placeres på befæstiget område. 
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3) FAME-tanke T-45/66. 
Tankene opgraderes jf. de nyeste standarder og interne Shell Guidelines. Tankene er 
placeret i eksisterende tankgård, som har plads til det fulde driftvolumen af tanken. 
4) 50 ppm S diesel tanke T-38/39. 
Tankene opgraderes jf. de nyeste standarder og interne Shell Guidelines. Tankene er 
placeret i eksisterende tankgård, som har plads til det fulde driftvolumen af tanken. 
 
 

 
Afsnit I: Forslag til vilkår og egenkontrol 
 
Ad 37) Følgende tiltag til vilkår og egenkontrol foreslås: 
 

- Udstyret runderes/efterses på samme niveau som eksisterende udstyr på 
raffinaderiet/læsseramperne. 

- Inspektion af T-38/39/45/66 jf. EEMUA 159 USERS GUIDE TO THE 
MAINTENANCE AND INSPECTION OF ABOVE-GROUND VERTICAL 
CYLINDRICAL STEEL STORAGE TANKS. På baggrund af denne, samt 
inspektions- og reparations-historik udarbejdes en inspektionsplan, der indeholder 
detaljerne om omfang og metode til at inspicere tankene. Tankene er registreret i 
Inspection Data Management Systemet IDMS og deri vil fremtidige indvendige og 
udvendige inspektioner være at finde. 

 
 
Afsnit J: Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
 
Ad 38) Ikke relevant for det aktuelle projekt 
 
Ad 39) Projektets indhold og funktion er blevet risikovurderet vha. HAZOP studie (Hazard 
and Operability study). Dette studie vurdere systematisk hvilke risici systemet har og giver 
anbefalinger til hvordan evt. mangler kan udbedres. Resultatet af HAZOP studiet er en række 
anbefalinger/aktioner, som skal besvares. Den fulde HAZOP rapport er vedlagt (på engelsk). 
Yderligere er der udført SIL-klassificering (Safety Integrity Level) på instrumenteringen for at 
sikre, at den nødvendige instrumentering er inkluderet i projektet for at minimere risikoen for 
uheld. 
 
Ad 40) Påvirkningerne på mennesker og miljø af det scenario nævnt i pkt. 19 bliver begrænset 
på følgende måde: 
Scenario A: Overfyldning af tank T-45/66 
I tilfælde af uheld med overfyldning af tank T-45/66 vil spildet blive opfanget af tankgården 
omkring tanken. Der er volumenmæssigt plads til hele truckvolumen og FAME kan pumpes 
væk med slamsuger. Den menneskelige påvirkning er desuden formindsket, idet der kun en 
gang imellem er operatører i tankgården. 
 
 
Afsnit K: Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør. 
 
Ad 41) Overskydende stoffer og materialer genbruges i muligt omfang eller bortskaffes til 
godkendt behandling. 
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Afsnit L: Ikke teknisk resume 
 
Ad 42) Shell Raffinaderiet i Fredericia vil installere udstyr til at kunne blande FAME i diesel. 
Anlægget består af udstyr til at tømme Fame-lastbiler, opbevare Fame og iblande det dieselen 
i den eksisterende dieselblender. 
Dertil bygges en ny diesel blender til at blande diesel uden Fame, samt ombygninger på 
eksisterende gasolie blender. 
 
Anlægget er udvidelse af det eksisterende anlæg og er placeret med hensyntagen til til/fra-
kørsel og proces-strømmen i anlægget. Anlægget er i drift så længe, at der er udkørsel af 
diesel, hvilket foregår året rundt. 
 
Udstyret er bygget til at minimere risikoen for påvirkning af miljøet. Pumperne er bygget med 
mekaniske pakdåser og er placeret på betonunderlag for at undgå spild til jord. De 
eksisterende tanke, som benyttes i projektet, er placeret i tankgårde for at sikre at et evt. spild 
indfanges. 
 
De nye pumper og omrørerer er designet til at overholde støjkrav på 85 dB(A) og trafikken 
omkring Fame-lastbiler vil ikke ændre støjpåvirkningen fra raffinaderiet/læsseramperne. 
 
Anlægget er systematisk blevet sikkerhedsvurderet for at minimere risikoen for uheld. 
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