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Vodskov 

 

Indledning 

Nordjyllandsværket ejes af Vattenfall A/S. Kraftværket består af to uafhæn-
gige kulfyrede blokke, der begge kan producere el og varme.  
 
Nordjyllandsværkets blok 3 har en elektrisk effekt på 376 MW(netto) og en 
maksimal fjernvarmeydelse på 42 MJ/s. Blok 3 blev idriftsat i 1998. Det pri-
mære brændsel er kul, men der anvendes fuelolie til opstart af kedlerne og 
som alternativt brændsel. Blok 3 er stort set i konstant drift med undtagelse 
af det årlige vedligeholdelsesstop. Blokken er udstyret med røggasrens-
ningsanlæg, der renser røgen for kvælstofoxider, støv og svovldioxid. I af-
svovlingsanlægget vaskes røgen med kalk og TASP, som reagerer med 
svovl i røggassen og derved danner gips. Gipsen anvendes i industrien. I 
DeNOx-anlægget reagerer kvælstofoxiderne i røgen med ammoniak, og der 
dannes frit kvælstof og vand. I elfiltrene opsamles flyveasken, der anvendes 
i cement- og betonindustrien.  
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Nordjyllandsværkets blok 2 har en elektrisk effekt på 275 MW(netto) og en 
maksimal fjernvarmeydelse på 42 MJ/s. Blok 2 blev idriftsat i 1977. Blokken 
er udstyret med et SNOX-anlæg, der renser røgen for kvælstof og svovldi-
oxid.  
 
Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket fik den 10. oktober 2011 miljøgodkendel-
se til MaxBio projektet, som omfatter med forbrænding af op til 560.000 tons 
træflis pr. år. Virksomheden har d. 5. juli 2012 meddelt, at de ikke ønsker at 
udnytte denne godkendelse. Nordjyllandsværket har efterfølgende indsendt 
ansøgning om medforbrænding af anden biomasse primært i form af træpil-
ler. 
 
Det anmeldte projekt drejer sig om efter behov at renovere og opgradere de 
eksisterende olietanke 10-13 på Nordjyllandsværket, således at de også 
kan anvendes af Vattenfall-funktionen Vattenfall EnergyTrading til mellem-
oplagring og distribution af svær fuelolie. 
 
Projektet omfatter alle fire eksisterende olietanke på Nordjyllandsværket 
med henblik på at oplagre svær fuelolie. Kun tank 10 er i anvendelse i dag, 
og der reserveres fremover et volumen på 12.000 m3 i tank 10 til brug for 
Nordjyllandsværket.   
 
Baggrunden for ønsket om at anvende tankene til mellemoplagring af svær 
fuelolie er, at Nordjyllandsværket er velbeliggende i henseende til olie som 
udskibes fra Rusland.  
 
Olietankkapaciteten på Nordjyllandsværket består af tank 10, 11, 12 og 13 - 
hver med en kapacitet på 55.000 m3. Tankene er etableret i årene 1974 til 
1976. Kun tank 10 er i brug. Tank 11 har ikke været brugt i 11 år, og tanke-
ne 12 og 13 har ikke været i brug siden 1985. Tankene er undervejs blevet 
vedligeholdt til driftsklar status. 
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Tankene er ståltanke med en diameter på 59,17 meter og en højde på 20 
meter. Olien i tankene vil blive holdt opvarmet, således som det i dag sker 
på tank 10, med cirkulationsforvarmere. 
 
Olietankene er placeret i to tankgårde med et frit areal på 27.200 m2. Tank-
gården er omsluttet af en 4 meter høj jordvold. Hver tankgård har et opsam-
lingsvolumen på i alt 43.800 m3, således at indholdet af en tank kan rum-
mes ved eventuelt lækage.  
 
Losning foregår fra værkets egen havnekaj ved, at olien pumpes fra skib via 
en rørledning, der delvist er placeret over, delvist under jorden, direkte ind i 
tankanlæggene. Olierørledningen er placeret i en isoleret kappe forsynet 
med el-tracing. Den underjordiske del af rørledningen er placeret i rørkana-
ler, som er etableret med fald mod opsamlingssumpe forsynet med niveau-
alarmer. Der etableres fast vagt ved losning af olie for at sikre øjeblikkelig 
afhjælpning ved lækage. Derudover blokeres samtlige vejbrønde og kloak-
ker på kajarealet med henholdsvis ”træpropper ” og kloakbolde under los-
ningen. Dette sker i henhold til vilkår 17.7 i den gældende miljøgodkendelse 
af den 6. januar 2006. 
 
Projektet omfatter opgradering af olietankene 10-13 samt mellemoplagring 
og distribution af svær fuelolie på Nordjyllandsværket. 
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Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-
ces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  
 
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis 
det: 

1. enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets 
bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006). 

 
2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelsen bilag 2 og det på grund af 

dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væ-
sentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters mil-
jøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-
bekendtgørelsens bilag 3. 

 
VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske 
fremstilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 
eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 
og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 
og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.  
 

Der foreligger en godkendt lokalplan for området, som kan rumme det an-
søgte projekt. Endvidere har Miljøstyrelsen Aarhus godkendelseskompe-
tencen for Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket og er dermed kompetent 
myndighed i forhold til vurderingen af VVM-forholdene.  
 
Anlæg til oplagring af olieprodukter med en kapacitet på 200.000 tons og 
derover er optaget på VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Der ikke er tale om et 
projekt eller et nyanlæg jf. VVM-bekendtgørelsen, men alene en opgrade-
ring af anlæggene uden bygnings- eller driftsmæssige ændringer eller udvi-
delser. Derfor er der tale om en forbedring i forhold til miljøet og ikke krav 
om udarbejdelse af en VVM-redegørelse.  
 

VVM-screening af projektet 

Det anmeldte projekt medfører - udover opgraderingen af tankene - også 
anvendelse af tankene til mellemlager og distribution. Derfor har Miljøstyrel-
sen Aarhus vurderet, at der i henhold til forsigtighedsprincippet skal udar-
bejdes en screening af opgraderingen i forhold til VVM-bekendtgørelsens 
bilag 2, pkt. 14: ”Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 og/eller 2, 
som allerede er godkendt, er udført eller ved at blive udført, når de kan væ-
re til skade for miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 
1).  Det betyder, at Miljøstyrelsen Århus skal foretage en konkret vurdering 
af, hvorvidt projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må 
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.  
 
Vurderingen foretages som en screening i henhold til kriterierne i VVM-
bekendtgørelsens bilag 3. Der skal ved screeningen bl.a. tages hensyn til 
sammenspillet med den eksisterende virksomhed.  
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Til grund for den vurdering, som Miljøstyrelsen Aarhus har gennemført, fo-
religger følgende dokumenter:  

 Miljøteknisk beskrivelse olietankprojekt 2011.7 af 15. juli 2011 
 Høringssvar fra Aalborg Kommune af 5. september 2011 vedrøren-

de VVM-screening 
 Høringssvar fra Naturstyrelsen Aalborg af 22. december 2011 ved-

rørende VVM-screening 
 Supplerende støjredegørelse: Flisolie 2011 d(1), dok.nr.: 18970608 

af 28. september 2011 
 Miljømåling, ekstern støj: Nordjyllandsværket, Beregning af ekstern 

støj ved udvidelse med biopiller og olielager, Juni 2012 
 Notat: Ændret losning af maxbioskibe ved Nordjyllandsværket, 

Rambøll 21. juni 2012.  
 Notat: Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket. Støjdæmpning til grænse-

værdier jf. miljøgodkendelse samt konsekvenser ved Maxbio og oli-
eskib af 28. september 2011 

 BAT tjekliste: OplagNJV olietanke.xls af 22.december 2011 
 FORCE rapporter vedrørende tank 10-13 af 15. juli 2011 

 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier projektet skal vurde-
res ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

 

 Nej 

 

Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  X Der etableres 2 nye olieeksportpumper som følge af projektet. 

I øvrigt foretages der ingen bygningsmæssige ændringer. (se 

uddybende tekst) 

b. Kumulation med andre projekter X  Der kan forekomme op til 64 olieskibe pr. år. Støjen fra disse 

kan kumulere de eksisterende forhold, hvor der kan anløbe op 

til 119 skibe pr. år.(se uddybende tekst). Endvidere kan der 

anløbe op til 46 skibe og 250 lastbiler yderligere om året ved 

etablering af 50% biomassefyring. 

c. Anvendelsen af naturressourcer  X Oliemængden forbruges uanset, hvor den oplagres. 

d. Affaldsproduktion  X Der forventes ingen affaldsproduktion som følge af projektet. 

Der dannes ikke spildevand.  

e. Forurening og gener X  Ved olieoplag forekommer de væsentligste miljømæssige risici 
ved lækage eller ved større udslip. Konsekvenserne af et 
sådant udslip kan være forurening af grundvand eller  af hav-
miljøet, med deraf følgende skader på dyr og planter.  
 
Anløb af skibe kan give anledning til støjgener og emissioner 
af NOx, SO2 og partikler lokalt, mens CO2 påvirkningen anses 
for global.  
 
Generelt skal motorer og kedler i skibe leve op til IMO’s krav 
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

 

 Nej 

 

Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

1. Projektets karakteristika    

(se uddybende tekst) 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 

til de anvendte stoffer og teknologier 

 X Nordjyllandsværket er omfattet af risikobekendgørelsen som 

kolonne 2 risikovirksomhed på grund af oplag af flydende 

ammoniak.  

Opgradering af olietankene ændrer ikke risikoforholdene.  

2. Projektets placering. Den miljømæssige 

sårbarhed i de geografiske områder, der 

bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  X Projektet for olietankene 10-13 fra Nordjyllandsværket ligger 

inden for gældende lokalplan 5-9-101, Nordjyllandsværket-

landområde Nord. Lokalplanen er godkendt af Aalborg Byråd 

d. 26. juni 2011. (se uddybende tekst) 

b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 

 X Eventuelt overfladevand fra tankgården afledes og genan-

vendt som procesvand, og dermed erstattes vand af bedre 

kvalitet.  

Der skal ikke anvendes vand til projektet. 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 

opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  X Ikke relevant. Der skal ikke anvendes vand i forbindelse med 

projektet. 

2. Kystområder  X Nordjyllandsværket er beliggende på nordsiden af Limfjorden. 

Der foretages ingen ændringer som følge af projektet 

3. Skovområder  X Ikke relevant 

4. Reservater og naturparker 

 

 

 

X Ikke relevant 

5. Vadehavsområdet  X Ikke relevant 

6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 

fredet ved national lovgivning, EF-

fuglebeskyttelsesområder og –

habitatområder 

 

 

X Der findes en række beskyttede naturområder beliggende 

indenfor en radius af 2-3 km fra Nordjyllandsværket.  

Nærmeste habitatområde ligger i Hammer Bakker (habitatom-

råde nr. 218) i en afstand på ca. 5 km. 

Fuglebeskyttelsesområde nr. 1: Ulvedybet og Nibe Bredning 

(Ramsar-område nr. 7 i Limfjorden) samt Habitatområde nr. 

15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ligger i en 

afstand på ca. 10 km.. 

Habitatområde nr. 18: Lille Vildmose, Tofte Skov og Høste-

mark Skov ligger i en afstand på ca.15 km.  

(Se uddybende tekst) 

7. Områder, hvor de fastsatte 

    miljøkvalitetsnormer allerede er    

    overskredet 

 

 

X Projektet vurderes ikke at påvirke områder, hvor fastsatte 

miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet. 

8.  Tætbefolkede områder  X Rekreative områder 

 Hesteskoen i afstand ca. 1 km vest for værket. 

Småbyer: 

 Stae og Rærup i afstand ca. 2,5 km 

 Vodskov i afstand ca. 3 km 

 Vester Hassing i afstand ca. 4 km 
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 

med hensyn til følgende kriterier?  

(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 

jf. skema 2).   

 

Ja 

 

 Nej 

 

Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

1. Projektets karakteristika    

Større byer: 

 Nørre Sundby i afstand ca. 6-7 km til centrum 

 Aalborg i afstand ca. 7-8 km til centrum 

 

Vurdering af mulig støj påvirkning  

(se uddybende tekst) 

9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-

logisk synspunkt 

 

 

X Nordjyllandsværket er beliggende på nordsiden af Limfjorden 

med egen havn.  

 
 
 
 
Vurdering af indvirkningernes væsentlighed.  
Kommentarer til skema 1, hvor der er behov for uddybning af svaret. 
 
1. Projektets karakteristika 
1.a. Projektets dimensioner 
Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket har anmeldt et projekt vedrørende repa-
rationer og moderniseringer på olietankene 10-13 med tilhørende installati-
oner på Nordjyllandsværket. Olietankene skal anvendes til svær fuelolie, og 
aktuelt er kun tank 10 i drift.  
 
Olietankkapaciteten på Nordjyllandsværket består af tank 10, 11, 12 og 13, 
hver med en kapacitet på 55.000 m3. Tankene er etableret i årene 1974 til 
1976. Tank 11 har ikke været brugt i 11 år, og tankene 12 og 13 har ikke 
været i brug siden 1985. Tankene er løbende vedligeholdt til driftsklar sta-
tus. 
 
Produktionskapaciteten ændres ikke som følge af olietankprojektet.  
 
Der er tale om opgradering af tankene. Der sker således ingen bygnings- 
eller driftsmæssige ændringer af anlægget.  
 
1.b Kumulation med andre projekter 
I forhold til det eksisterende anlæg forventes kumulative effekter primært at 
være støj, forurenende stoffer og transport. 
 
Støj: 
Anløb af skib til Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket medfører støj. 
 
Nordjyllandsværket har oplyst, at der aktuelt er ca. 110 skibsanløb pr. år. 
Dertil kommer op til 64 årlige anløb som følge af øget anvendelse af olie-
tankene.  
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Endvidere vil der i forbindelse med Maxbioprojektet(træpiller) anløbe op til 
46 skibe og op til 250 lastbiler om året med træpiller.  
 
Se uddybende støj afsnit senere  
 
Forurenende stoffer 
Se senere 
 
Transport 
Der ændres ikke på til- og fra kørselsforhold i forbindelse med renoveringen 
af olietankene. 
 
Al transport af fuelolie til og fra tank 10-13 vil ske med skib, og derfor vil den 
planlagte anvendelse af olietankene indebærer en øget skibstrafik. Anven-
delse af tankene som beskrevet ovenfor vil indebære mellem 0-8 anløb om 
måneden af olietankskibe, årligt maksimalt 64 pr. år. 
 
Det vil tage op til 36 timer – normalt dog 25 timer - at losse eller laste en 
fuld lastet olietanker 30.000 ton heavy fuelolie. 
 
Nordjyllandsværket har oplyst, at der aktuelt er ca. 110 skibsanløb pr. år. 
Antallet af anløb med olieskibe vil maksimalt forøges med 30 % pr. måned.  
 
Efterfølgende har Nordjyllandsværket anmeldt Maxbioprojektet med anløb 
af op til 46 skibe og til/frakørsel af op til 250 lastbiler om året.  
 
 
1e. Forurening og gener 
Emissioner 
Der forbrændes ikke mere olie på Nordjyllandsværket som følge af projek-
tet. Derfor vil emissionen fra selve værket ikke ændres.  
 
Miljøstyrelsen udarbejdede i 2003 en rapport (Arbejdsrapport fra MST nr. 11 
2003) over påvirkninger fra skibe i havn. Der er vurderet på flere forskellige 
typer af skib herunder tankskibe inkl. bidrag fra pumpning. Disse data er 
relevante i forhold til vurderingen af bidraget fra de tankskibe, som anløber 
Nordjyllandsværket i forbindelse med projektet. 
 
Anløb af skibe kan give anledning til støjgener og emissioner af NOx, SO2 
og partikler lokalt, mens CO2 påvirkningen anses for global.  
 
Emissioner fra motorer er – foruden afhængighed af oliekvalitet - proportio-
nale med motorens ydelse og dermed med skibets effektforbrug. Emissio-
nerne varierer fra skib til skib, pga. motorernes størrelse og energiforbrug.  
Når skibet er lagt til kaj, anvendes ofte hjælpemotorer, som er væsentlig 
mindre end skibenes hovedmotorer. Ofte anvendes en anden olietype til 
hjælpemotorerne end til skibets hovedmotor, hvilket medfører at emissio-
nerne er anderledes. 
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Brændstoffet, der anvendes på skibe, er næsten udelukkende olier fra fossi-
le brændsler. Til hovedmotoren anvendes ofte fuelolie, medens hjælpemo-
torer drives ved hjælp af gasolie. 
 
Fra 31. december 2010 (Bek. om faste og flydende brændslers indhold af 
svovl, Bek. nr. 1098 af 19. september 2010) er der stillet krav til anvendelse 
af olie med mindre end 0,1 % S, når skibet ligger til kaj mere end to timer. 
Fra 2011 har IMO fastsat regler om reduktion af NOx udslippet fra alle nye 
skibe og eksisterende, hvis der findes en kommerciel tilgængelig metode til 
at opnå dette.  
 
Der findes ingen vejledning fra Miljøstyrelsen om emissioner fra skibe i 
havn. Generelt skal motorer og kedler i skibe leve op til IMO’s (International 
Marine Organisation) krav til emissioner. 
 
Baseret på Miljøstyrelsens arbejdsrapport fra 2003 anslås, at det årlige bi-
drag til Nordjyllandsværkets emissioner af NOx, SO2, CO2 og støv fra olie-
tankskibe, som ligger til kaj, og til oliepumpning er mindre end 1 % af udled-
ningen fra selve værket.  
 
Det vurderes, at bidraget fra olieskibe til de samlede emissioner fra Nordjyl-
landsværket er uden betydning.  
 
 
Støv- og lugtgener: 
Som følge af øget brug af olietankene kan der opstå lugtgener fra ”åndings-
luften” på tankene.  
 
I forbindelse med miljøgodkendelsen af projektet vil der blive stillet krav om 
anvendelse af filtre på tankene.  
 
Det vurderes, at vilkåret for lugt i Nordjyllandsværkets gældende godken-
delse også kan overholdes ved øget anvendelse af tankene.  
 
Anløb af skibe kan give anledning til emissioner af partikler lokalt. Som an-
ført i ovenstående afsnit anses bidraget til partikelemissionen fra olietank-
skibe for mindre end 1 % i forhold til den øvrige udledning fra værket.  
 
Det vurderes, at skibstrafikkens bidrag til de samlede emissioner fra Nord-
jyllandsværket er uden betydning.  
 
Støj: 
Transport af svær fuelolie vil ske med skib. Nordjyllandsværket har oplyst, 
at der aktuelt er ca. 110 skibsanløb pr. år. Dertil kommer op til 64 årlige an-
løb som følge af øget anvendelse af olietankene. 
 
Når Maxbioprojektet idriftsættes forventes der anløb af op til 46 skibe med 
træflis yderligere pr. år.   
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Der er udført beregninger af støjbelastningen fra Nordjyllandsværket i for-
bindelse med projektet om renovering og opgradering af olietankene. I rap-
porten Miljømåling, ekstern støj: Nordjyllandsværket, Beregning af ekstern 
støj ved udvidelse med biopiller og olielager af juni 2012 der regnet på 3 
scenarier: 

1. Kullosning 2 pramme 
2. Kullosning 1 pram og Maxbiolosning fra skib 
3. Kullosning 1 pram og losning af olieskib samt Maxbiobånd.  

 
I scenarie 1. er der regnet på den nuværende støjpåvirkning fra værket efter 
en række støjdæmpende tiltag uden støjkilder fra MaxBio projek-
tet(træpiller) og olieskibe. 
 
I scenarie b. er de forventede støjbidrag fra losning af 1 kulpram samt los-
ning af skib med træpiller indsat.  
 
I scenarie c er der regnet på kullosning af 1 pram samt losning af 1 olieskib 
samtidigt med opkørsel af træpiller på bånd.  
 
Der er ikke mulighed for at losse 1 olieskib og 1 Maxbioskib samtidigt.  
 
Beregningerne viser, at det er muligt for Nordjyllandsværket at overholde 
grænseværdierne for støj med anløb af olieskibe og Maxbio skibe. 
  
I rapporten Miljømåling, ekstern støj: Nordjyllandsværket, Beregning af eks-
tern støj ved udvidelse med biopiller og olielager af juni 2012 oplyses det, at 
der ikke er mulighed for at have 2 skibe liggende ad gangen ved kajanlæg-
get på Nordjyllandsværket. Endvidere vil læsning af olieskib foregå med 
værkets pumper, som er placeret i en bygning. V 
 
Der er støjmæssigt kun plads til et skib ad gangen til kaj, som skal overhol-
de IMO Resolution A.468(Xll). Der kan losses kul i natperioden (uden an-
vendelse af dozer).  
 
Vattenfall A/S, Nordjyllandsværket oplyser, at der vil blive udarbejdet en 
driftsinstruktion, som sikrer, at der kun modtages ét olieskib ad gangen, 
med mindre hjælpemaskinerne på det andre skibe er stoppet.  
 
Endvidere er det oplyst, at der stilles krav om, at olieskibe, der anløber 
Nordjyllandsværket overholder IMO-kravene. (International Marine Organi-
sation) Det betyder, at der fastsættes regler for, hvor meget skibene må 
støje samt til emissionerne. 
 
I den gældende miljøgodkendelse for Nordjyllandsværket er der meddelt en 
permanent lempelse af støjbidraget i forhold til vejledende grænseværdier 
for det rekreative område ved Hesteskoen syd for Limfjorden.  
 
Spildevand: 
Spildevand håndteres i henhold til den gældende miljøgodkendelse for 
Nordjyllandsværket fra januar 2006, hvor håndteringen af processpildevand, 
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med tilhørende vilkår, er behandlet i afsnit 15. En nærmere beskrivelse af 
den rolle sedimentationsbassinet spiller for håndteringen af spildevand er 
indeholdt i miljøteknisk beskrivelse for Nordjyllandsværket fra december 
2004 i afsnit 6.3.21 
  
Brandslukningsvand håndteres i overensstemmelse med rapport vedrøren-
de håndtering af brandslukningsvand på NJV fra oktober 2007, som er 
sendt til Miljøstyrelsen Aarhus i december 2010. 
  
Tankrensningsvand vil tilgå sedimentationsbassinet. Det samme er tilfældet 
med overfladevand fra opsamlingskar (spildbakker). 
 
Nordjyllandsværket har udviklet et særligt spildevandsberedskabssystem. I 
tilfælde af uheld med risiko for udslip til kloak eller recipient kan personalet 
reagere hurtigt ved brug af instruktioner, som er angivet på gribekort. Ude 
på anlægget findes skabe med nødvendigt udstyr. 
 
 
Jord og grundvand 
Forurening af jord og grundvand kan ske under operationer på Nordjyl-
landsværket, dvs. når der finder pumpning af olie sted, enten til/fra skib eller 
imellem tankene på terminalen samt under oplagring i tanke. Risikoen for 
forurening af grundvand er dog yderst begrænset, da der i tankene opbeva-
res svær fuelolie, som størkner ved normale udetemperaturer. Miljøstyrel-
sen vurderer på baggrund af omtalte undersøgelse, at spild i tankgården 
med stor sandsynlighed vil kunne opsamles uden risiko for yderligere emis-
sion til jord. Fuelolien, der opbevares på olietankene, skal holdes opvarme-
de i tanke og rørsystemer for ikke at størkne og vil derfor hærde ved ud-
strømning til jord. Spildt produkt og al forurenet jord skal opsamles. 
  
Der vil i miljøgodkendelsen blive stillet vilkår i overensstemmelse med BAT, 
som forebygger risikoen for forurening af jord og grundvand.  
 
 
2. Projektets placering 
2a. Nuværende arealanvendelse 
Det anmeldte projekt ligger inden for Aalborg Kommunes kommuneplan -
5.9.T1 Nordjyllandsværket og affaldsdepoter. Området, hvor Nordjyllands-
værket er placeret, er udlagt til virksomheder med særlige beliggenheds-
krav.  
 
Projektet ændrer ikke ved den nuværende arealanvendelse, som er forbe-
holdt ”tekniske anlæg” og herunder konventionelle kraftvarmeværker.  
 
Projekt for olietankene 10-13 fra Nordjyllandsværket ligger inden for gæl-
dende lokalplan 5-9-101, Nordjyllandsværket - Landområde Nord, som er 
godkendt af Aalborg Byråd d. 26. juni 2011.  
 
Projektet for olietankene er ikke i strid med arealanvendelse eller bebyggel-
sesregulerende forhold i lokalplanen. Projektet er heller ikke i strid med 
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kommuneplanen (rammeområde 5.9.T1, Nordjyllandsværket og affaldsde-
poter). 
 
Se kommentar fra Aalborg Kommune, som er anført længere nede i dette 
dokument.   
 
2c6. Det naturlige miljøs bæreevne, Områder der er registreret, beskyttet 
eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habi-
tatområder. 
I den østlige del af Hammer Bakker er der udpeget et 108 ha stort Natura 
2000-område som et internationalt naturbeskyttelsesområde. Hammer Bak-
ker ligger ca. 5 km fra værket. Belastning med næringsstof fra luften kan 
udgøre en trussel mod området.  
 
Fuglebeskyttelsesområdet Ulvedybet og Nibe Bredning ligger ca. 10 km fra 
kraftværket. Her er næringsstofbelastning fra luften ligeledes en potentiel 
trussel. De marine områder er primært truet af næringsstofbelastning fra 
landbrugsarealer 
 
Habitatområdet Nibe Bredning, Halkær Ådal og Søvndal Ådal ligger ca. 10 
km fra værket. Her er næringsstofbelastning fra luften ligeledes en potentiel 
trussel. 
 
Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov ligger ca. 15. km fra Nordjyl-
landsværket. Næringsstofbelastning fra luften udgør en trussel mod højmo-
ser i området, som har en meget lav tolerance for kvælstof. 
 
Der forekommer ingen væsentlige ændringer i emissionerne af SO2, NOx, 
støv eller CO2 som følge af projektet. Emissionen fra skibe, som anløber 
Nordjyllandsværket, er mindre end 1% af værkets øvrige udledning.  
 
Der udledes ikke spildevand til recipienter i forbindelse med projektet, og 
derfor vil der ikke være påvirkning af vandområderne.  
 
Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke de nærliggende habitat eller 
fuglebeskyttelsesområder.   
 
 
2c8. Det naturlige miljøs bæreevne, Tætbefolkede områder 
Nordjyllandsværket har udarbejdet en støjrapport, hvoraf det fremgår, at 
støjvilkårene kan overholdes under forudsætning af, at der indføres drifts-
ændringer og støjdæmpende foranstaltninger. Under disse forudsætninger 
vurderer Miljøstyrelsen Aarhus, at projektet ikke vil have nogen væsentlig 
indflydelse på de omkringliggende områder i forhold til støj. 
 
Som nævnt ovenfor forekommer der ingen væsentlige ændringer i emissio-
nerne eller lugt som følge af projektet. Derfor vurderes det, at der ikke er 
væsentlig indflydelse på de omkringliggende områder i forhold til emissio-
ner.  
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Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden 
af de miljøpåvirkninger, som der er besvaret med ”Ja” i skema 1. 
Skema 2  

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  

Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, 

vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirk-

ning på miljøet i relation til påvirkningens:  

1b 1e 

 Omfang (geografisk område og antal personer der 

berøres) 

- - 

 Grænseoverskridende karakter - - 

 Grad og kompleksitet - - 

 Sandsynlighed - - 

 Varighed, hyppighed og reversibilitet - - 

 

Vurderingen af virkningerne beskrevet i skema 1 viser, at der ikke er nogen 
væsentlig indvirkning på miljøet i relation til påvirkningens omfang, grænse-
overskridende karakter, grad og kompleksitet, sandsynlighed samt varig-
hed, hyppighed og reversibilitet. 
 
 
Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Emissioner af SO2, NOx eller NH3 til luften øges ikke, og der udledes ikke at 
være spildevand til recipienter i forbindelse med projektet. Derfor vurderes, 
at projektet ikke vil kunne påvirke de nærliggende habitat- eller fuglebeskyt-
telsesområder.  
 
Aalborg Kommune har i udtalelse vedrørende projektet (se herunder) om-
talt, at der i er kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter: Løgfrø i et 
vandhul, og Spidssnudet frø i tre vandhuller.  
 
Kommunens vurderer, at forekomsterne af bilag IV-arter i området ikke vil 
blive påvirket væsentligt under følgende forudsætninger:  
 
At der hverken foretages 
1) opfyldning af søer og vandhuller, eller 
2) direkte udledning af forurenende stoffer til søer og vandhuller eller 
3) terrænændringer, indenfor arealerne der grænser de aktuelle ynglevand-
huller  
 
Supplerende har Naturstyrelsen Aalborg bemærket følgende vedrørende 
projektet på Nordjyllandsværket: 
 
Projektet omfatter renovering og reparation af 4 olietanke, genopretning og 
modernisering af røranlæg, etablering af 2 nye lastepumper samt renove-
ring af olievarmesystemet i oliepumpehuset. Olietankene er placeret inden-
for en 5 m høj jordvold.  
 
Olietankene er placeret mellem 600-750 m fra nærmeste vandhul med 
kendte forekomster af løgfrø og spidssnudet. Desuden vurderes strandtud-
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se at kunne forekomme i området. Arealerne, hvor olietankene er placeret 
vurderes at være uden væsentlig betydning for bilag IV-arterne i området.  
Det er uklart, hvor røranlægget til havneanlægget placeres, men det vurde-
res, at såfremt det anlægges på arealerne umiddelbart mellem olietankene 
og Limfjorden, vil det ikke påvirke levesteder for bilag IV-arterne væsentligt.  
 
Projektet vurderes ikke at påvirke bilag IV-arter i området væsentlig, såfremt 
der ikke foretages: 

1) opfyld af søer og vandhuller, 
2) direkte udledning af forurenende stoffer til søer eller vandhuller, 
3) terrænændringer indenfor arealer, der grænser op til de aktuelle 

ynglevandhuller.  
 
Samlet set vurderer Miljøstyrelsen Aarhus på baggrund af screeningen, og 
udtalelserne fra Naturstyrelsen og Aalborg Kommune (se herunder), at der 
ikke er krav om, at der skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af 
projektets virkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV arter, jf. be-
kendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af in-
ternationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
 
Det skyldes, at projektet ifølge ovenstående vurdering ikke påvirker de om-
kringliggende Natura 2000- områder og bilag IV-arter væsentligt. 
 
 
Udtalelser fra Aalborg Kommune 
Miljøstyrelsen Aarhus har i forbindelse med høring af Aalborg Kommune 
modtaget følgende kommentarer fra kommunens virksomhedsafdeling, 
planafdeling samt afdelingen for Park og Natur:  
 
 
Kommune- og lokalplanlægning 
Projekt for olietankene 10-13 fra Nordjyllandsværket ligger inden for gæl-
dende lokalplan 15-003 og 15-012. Endvidere bliver projektet omfattet af en 
nye lokalplan for hele Nordjyllandsværket. Denne lokalplan får betegnelsen 
5-9-101, Nordjyllandsværket - Landområde Nord. Den forventes offentlig-
gjort som forslag lige inden sommerferien. 
 
Projektet for olietankene er ikke i strid med arealanvendelse eller bebyggel-
sesregulerende forhold i hverken de gældende eller den nye lokalplan. Pro-
jektet er heller ikke i strid med kommuneplanen (rammeområde 5.9.T1, 
Nordjyllandsværket og affaldsdepoter) eller med det kommuneplantillæg 
som er under udarbejdelse, som følge af den nye lokalplan. 
 
Park og Natur 
Indenfor arealerne i tilknytning til Nordjyllandsværket har Aalborg Kommune 
kendskab til forekomst af følgende bilag IV arter: Løgfrø i et vandhul, og 
Spidssnudet frø i tre vandhuller, - se vedlagte kort.  
 
Kommunens kendskab til arternes aktuelle forekomst er begrænset til yng-
levandhuller - kortlagt i forbindelse med kommunens naturkvalitetskortlæg-
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ning af §3-arealer i 2010. Derimod har kommunen ikke overblik over hvilke 
arealer disse forekomster benytter til at raste (herunder overvintringssteder) 
og fouragerer.  
 
Under følgende forudsætninger, er det kommunens vurdering, at forekom-
ster af bilag IV-arter i området ikke vil blive påvirket væsentligt af projektets 
gennemførelse: 
 
At der hverken foretages 
1) opfyldning af søer og vandhuller, eller 
2) direkte udledning af forurenende stoffer til søer og vandhuller eller 
3) terrænændringer, indenfor arealerne der grænser de aktuelle ynglevand-
huller (jf. vedlagte kortbilag)  
 
 
Spildevand, grundvand, overfladevand 
Ved almindelig drift af et olielager kan der komme mindre spild af olie fra 
særlige områder f.eks. pumpemanifold. Fra disse områder, er det vigtigt, at 
der sker kontrolleret afledning af forurenet overfladevand enten via olieud-
skiller til kommunalt renseanlæg eller ved bortskaffelse som farligt affald. 
På nuværende tidspunkt afledes der ikke processpildevand fra Nordjyl-
landsværket, så hvis dette vil forekomme ved renovering af olielageret, skal 
der ansøges om tilladelse til afledning af processpildevand til offentlig kloak. 
Virksomhedsafdelingen finder det ikke problematisk, at der evt. kan fore-
komme processpildevand fra olielageret. 
 
Et stort olielager er som bekendt en risikovirksomhed, hvor der kan være en 
vis sandsynlighed for et stort spild af olie. Ved et stort spild af olie til Lim-
fjorden kan der være fare for påvirkning af arter og naturområder i Limfjor-
den herunder Natura 2000 område 15 beliggende ved Nibe bredning, Hal-
kær Ådal og Sønderup Ådal eller ved Limfjordens udmunding ved Ålborg 
Bugt. 
Det er således vigtigt, at olielageret indrettes med barrierer der sikrer mod 
udslip af olie til grundvand og overfladevand. Det er virksomhedsafdelin-
gens opfattelse, at et olielager kan drives ved NJV, hvis det indrettes efter 
BAT i. h. t. høringsudkast til vejledning om ”Miljøkrav til store olielagre – 
Oplag af olieprodukter”. 
 
 
Sammenfatning  

Olietankene med tilhørende anlæg ændres ikke bygningsmæssigt eller ud-
vides. Der ikke er tale om et projekt eller et nyanlæg, men alene en opgra-
dering af olietankene med tilhørende anlæg. Derfor er der ikke krav om 
udarbejdelse af en VVM-redegørelse. 
 
Det anmeldte projekt medfører - udover opgraderingen af tankene - også 
anvendelse af tankene til mellemlager og distribution. Derfor har Miljøstyrel-
sen Aarhus vurderet, at der i henhold til forsigtighedsprincippet skal udar-
bejdes en screening af anvendelsen som mellemoplag i forhold til VVM-
bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14.  
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Screeningen viser, at anvendelse af olietankene 10-13 som mellemoplag 
ikke vil få væsentlig indvirkning på det omgivende miljø.  
 
Miljøstyrelsen Aarhus konkluderer derfor, at det anmeldte projekt ikke er 
VVM-pligtigt, og at der således ikke er behov for udarbejdelse af et kommu-
neplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse.  
 
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen Aarhus for at få 
en vurdering. 
  
       


