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1.  INDLEDNING 
DONG Energy Power A/S har oplyst, at flere olieterminaler herunder SGOT 
skal sælges. Virksomhedernes miljøgodkendelser er forældede og skal re-
vurderes. Miljøstyrelsen har bedt om opdaterede oplysninger for at kunne 
foretage en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelser, således at 
denne lever op til nyeste lovgivning på området. Godkendelserne skal end-
videre korrigeres for, at visse aktiviteter, som er dækket af de gældende 
miljøgodkendelser. Der udstedes en separat revurderet miljøgodkendelser 
for de enkelte olieterminaler, herunder for SGOT Olieterminal. 
 
SGOT er en sammenlægning af det tidligere Gulfhavn Olieterminal kaldet 
GOT og et areal med olietanke, der har tilhørt Stigsnæsværket, kaldet SOT 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendel-
se for SGOT, som er GOT og SOT samlet.  
 
Som selvstændig virksomhed vil olieterminalen være omfattet af Godken-
delsesbekendtgørelsen bilag 1, listepunkt C 103 ”Oplag af mineraloliepro-
dukter på mere end eller lig med 25.000 t” og vil derfor jf. godkendelsesbe-
kendtgørelsens §3, stk 1 have kommunerne som myndighed. DONG Ener-
gy Power A/S har den 10. februar 2011 anmodet om at få overflyttet god-
kendelses- og tilsynskompetencen efter Miljøbeskyttelseslovens § 82 stk 2. 
Miljøministeren har udfra de daværende foreliggende oplysninger samlet 
vurderet, at betingelserne for overførslerne er opfyldt. På den baggrund har 
Miljøministeren besluttet, meddelt ved brev af 7. april 2011, at godkendel-
ses- og tilsynskompetencerne for DONG Energy Power A/S ´s olietermina-
ler overføres til Miljøstyrelsen. I praksis betyder ministerens beslutning, at 
tilsyns- og godkendelseskompetencerne for terminalerne forbliver hos Mil-
jøstyrelsen.  
 
Gulfhavn Olieterminal GOT er miljøgodkendt af Vestsjællands Amt den 8. 
december 1997 med vilkårsændringer af 27. februar 2001 samt tillæg (nye 
vilkår) af 10. august 2004, også meddelt af Vestsjællands Amt. GOT´s mil-
jøgodkendelse omfatter godkendelse til oplagring af jetfuel, gas- og fuelolie 
samt spildevand samt godkendelse til anvendelse af delområder på GOT til 
udlægning af og til mellemdeponi for forurenet jord. Miljøgodkendelsen om-
fatter også spildevandstilladelse til afledning af procesvand og regnvand til 
Agersø Sund efter rensning i olieudskiller.  

GOT er endvidere omfattet af Risikobekendtgørelsen som en såkaldt kolon-
ne 3-virksomhed. Parallelt med denne revurdering af miljøgodkendelsen har 
pågået udarbejdelse og accept af en sikkerhedsrapport med tilhørende risi-
koanalyse. Den koordinerede sagsbehandling af sikkerhedsrapporten med 
risikomyndighederne (Arbejdstilsyn, Beredskabsmyndigheder, Miljøstyrel-
sen og Politi) har en selvstændig afgørelse 
 
SOT indgik før denne afgørelse som del af miljøgodkendelsen for 
Stigsnæsværket, miljøgodkendelse af 30. januar 2003 med tillæg af 11. 
januar 2004, der vedrører Stigsnæs Olieterminal, meddelt af Vestsjællands 
Amt. 
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Ved en revurdering af den del af Stigsnæsværkets nuværende miljøgod-
kendelse, som regulerer aktiviteter på Stigsnæs Olieterminal SOT, bliver 
der suppleret med nye vilkår, der sikrer en samlet miljømæssig regulering af 
SOT, som en del af SGOT, idet der i den eksisterende miljøgodkendelse 
Stigsnæsværket kun er få vilkår, der regulerer indretning og drift af olieter-
minalen. Revurderingen af den del af miljøgodkendelsen, som vedrører 
SOT, er sket i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens, listepunkt C 103: 
og under den forudsætning, at udskillelsen af SOT i en selvstændig juridisk 
enhed ikke indebærer anlægs- eller driftsmæssige ændringer af aktiviteter-
ne på olieterminalen.   
 
Olieterminalen er ikke en IPPC-virksomhed og er derfor ikke omfattet af 
BREF-dokumenter. Det tværgående BREF-dokument ”Emissioner fra op-
lagring”, 2006 er alligevel benyttet som vejledende BAT-princip. 
 
Det er sikret, at miljøbelastningen til omgivelserne ikke øges i forbindelse 
med opsplitningen af virksomheden. Det betyder, f.eks. at den samlede 
støjbelastning fra SGOT og Stigsnæsværket tilsammen ikke øges. 
 
Anlæg til oplagring af olieprodukter med en kapacitet på 200.000 tons og 
derover er optaget på VVM-bekendtgørelsens bilag 1. Revurderingen er 
ikke VVM-pligtig, da der er tale om en lovlig etableret og miljøgodkendt virk-
somhed, som revurderes uden driftmæssige ændringer eller udvidelser. 
Såfremt der senere ønskes udvidelser eller ændringer af aktiviteten på virk-
somheden skal dette vurderes i forhold til VVM-bekendtgørelsen. 
 
Ved denne revurdering er primært sket på bagrund af Miljøstyrelsens vej-
ledning om miljøkrav til store olielagre (Vejl. nr. 2, 2011) BREF´en for store 
olieoplag og Miljøklagenævnets afgørelse af 8. januar 2008 vedr. revurde-
ringen af Enstedværkets godkendelse. 
 
SGOTer beliggende i byzone i Stigsnæs Erhvervsområde og har adresse 
på Holtengårdsvej 25 og 30, 4230 Skælskør. På området har der siden be-
gyndelsen af 1960'erne været raffinaderi og lagerfaciliteter for olieprodukter. 
Raffinaderiet med tilhørende faciliteter blev nedlagt og fjernet i 1997, hvoref-
ter der efterfølgende alene har været oplagring af olieprodukter.  
 
GOT råder over i alt 44 overjordiske tanke, etableret fra 1963 til 1981, og 
SOT over 8 tanke med en samlet opbevaringskapacitet på GOT på ca. 
660.000 m3 og på SOT på 407.150. Tankene er placeret i tankgårde, der 
kan rumme indholdet af tanken på nær for de tunge olier. 
Olien ankommer til virksomheden ad søvejen, hvor olien losses via et rør-
system fra tankskibe ved de to oliepier til olietankene. Desuden sker der på 
samme måde lastning af olie fra lagertankene til skibe. I tankene opbevares 
klasse II og III produkter i form af letolier (diesel, biodiesel m.v.), jetfuel m.v. 
Endvidere modtages skibe med spildevand , som pumpes vis virksomhe-
dens rør til forarbejdning på Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S.  
 
Udover tanke og kajanlæg består SGOT af nødvendigt udstyr til håndterin-
gen af olieprodukter, f.eks. pumper, dræn, damp, tømmesystemer. Der er 
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olieudskiller til rensning af overfladevand både fra GOT of SOT. Virksomhe-
den er i drift 24 timer i døgnet, året rundt.  
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og 5 har Miljøstyrelsen foretaget 
revurdering af virksomhedens tidligere miljøgodkendelse med tilhørende 
tillæg, som er mere end 8 år gammel: 
 
• Vestsjællands Amts miljøgodkendelse af 8. december 1997 
• Tillæg (vilkårsændringer) af 27. februar 2001 til miljøgodkendelse af 8. 

december 1997  
• Revurdering af den del af Stigsnæsværkets miljøgodkendelse af 30. 

januar 2003 med tillæg af 11. januar 2004, der vedrører Stigsnæs Olie-
terminal  

 
Tillæg til miljøgodkendelsen (nye vilkår) af 10. august 2004, som omhandler 
opbevaring og håndtering af ludopløsning i tanke, er ophævet, da disse 
aktiviteter ikke længere udføres på GOT.  
 
Vilkår fra disse godkendelser er overført til denne afgørelse eller sløjfet, 
fordi de er utidssvarende i forhold til virksomhedens aktuelle indretning og 
drift. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved påbud 
efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye vilkår ved 
påbud efter lovens § 41.  
 
Uændrede vilkår og vilkår, der kun er ændret redaktionelt, er umarkerede. 
Ændrede og nye vilkår er mærket med ○. En samlet oversigt over ændrede, 
udgåede og nye vilkår findes i bilag D.  
 
Afgørelsen om de nye og ændrede vilkår meddeles i henhold til § 41, stk. 1, 
jf. § 41b, og § 72 i miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene træder i kraft straks ved 
meddelelse af afgørelsen og godkendelserne for GOT af 8. december 1997 
og tillæg (vilkårsændringer) af 27. februar 2001 ophæves. 
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet. 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår for revurderingen 

Generelle forhold 
Maksimal aktivitet 
○A1 GOT: Der må maksimalt årligt modtages og afskibes 1.500.000 tons 

klasse II og klasse III olieprodukter med et flammepunkt større end 
31 grader C i transshipment via GOT-pieren. På SOT må der mak-
simalt årligt anløbe 155 olieskibe til SOT-pieren 
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Aktiviteter i området ved Maderenden 
○A2 Der må ikke foregå aktiviteter i det område, der afvander til Made-

renden, som kan give anledning til, at der udledes miljøfremmede 
stoffer til Maderenden. 

Bedste tilgængelige teknik 
○A3 Virksomheden skal inden den 1. januar 2012 fremsende en opdate-

ret BAT-tjekliste for ”store oplag” jf. BREF- dokumentet1. Opdaterin-
gen skal blandt andet indeholde en vurdering af om tanke, som på 
nuværende tidspunkt ikke har kulfiltre, skal have det – og en vurde-
ring af diffus udslip af kulbrinter. 

  
Oplysningspligt 
○A4    Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: 
            -         Ejerskifte af virksomhed og/eller ejendom. 
            -         Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. 
            -         Indstilling af driften for en længere periode. 
            Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes, før ændringen ind-

træder 

Indretning og drift 
○B1 Godkendelse omfatter tilladelse til  

• At modtage og afskibe olieprodukter af klasse II og klasse III, 
med et flammepunkt større end 31 °C  

• At oplagre olieprodukter i tanke benævnt i miljøteknisk beskri-
velse med undtagelse af kasserede tanke 

• At modtage og oplagre slopvand og tankskyllevand samt mod-
tage og oplagre spildevand for viderepumpning til behandling i 
Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S' rensningsanlæg indtil 
1. juni 2012. 

• At foretage pumpning af industrispildevand og tankskyllevand 
fra skib til Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S' rensningsan-
læg via virksomhedens rørsystem 

• At foretage jordrensning på tre oplyste lokaliteter på GOT (mel-
lemdepot, betonbassin, Sludgefarmings-areal)  

 
Tankenes indretning  

○B2 Tanke, der indeholder olieprodukter, skal være tætte og forsynet 
med:  
• Gyldig inspektions- og prøvningsattest fra et uvildigt firma med 

ekspertise på området   
• Alarmer, der sikrer mod overfyldning, udformet som to uafhæn-

gige alarmer, der giver tydeligt signal til driftvagt 
• Niveaupejleudstyr 

                                                 
1 Pt. Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available 
Techniques on Emissions from Storage July 2006
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• Automatisk overvågningssystem, der registrerer væskestand, ni-
veauændringer og temperatur i tankene. 

Rørsystemer skal være tætte og forsynet med: 
GOT 
o Kontraventil på losseledning på kaj 
o Termiske sikkerhedsventiler 
SOT 
o Kontraventil ved tanke 
o Termiske sikkerhedsventiler 

 
○B3 Der skal inden den 30. juni 2012 fremsendes en redegørelse for 

hvornår måleudstyr til registrering niveauændring med alarmer er 
fulgt implementeret og på hvilke tanke. 

 
○B4 Tanke med pumpesumpe skal udstyres med ”spionrør”. ”Spionrør” 

skal på SGOT senest installeres i forbindelse med næste store tank-
inspektion  

 
Tankgårde 

○B5 Tankanlæg skal være opstillet i tankgårde, der er tætte for det på-
gældende produkt.  Større skader i tankgården skal udbedres straks, 
og tilsynsmyndigheden skal underrettes uden unødigt ophold herom.  

 
○B6 Tankgårde, der har tanke med klasse II produkter, på den del af 

SGOT kaldet GOT skal mindst kunne rumme indholdet af den stør-
ste tank, og tankgården skal yderligere være forsynet med 15 cm høj 
kant til regnvand eller slukningsvand.  
 

○B7 Tankgårde på GOT skal opgraderes i overensstemmelse med frem-
sendt opgraderingsplan af 15.10. 2010 jf. Bilag A1. Der skal efter 
gennemført opgradering fremsendes dokumentation for opfyldelse af 
dette vilkår. 

 
○B8 Tankgårde, som indeholder produkter med en viskositet, der er stør-

re end 100 cSt ved 15 °C  eller som er størknede ved 20 °C  skal 
minimum have en 0,5 m høj mur/jordvold. 

  
Andet 

○B9 Tanke, rørføringer samt ventiler og studse på tanke, hvor der er tra-
fik i nærheden, skal sikres mod påkørsel, for eksempel med beton-
klodser, hegn, pæle eller lignende.  

 
○B10 Hvis ikke ibrugværende tanke og rørsystemer, ønskes taget i brug, 

skal der senest fire uger inden ibrugtagning indsendes skriftlig an-
meldelse herom til Tilsynsmyndigheden vedlagt inspektions- og 
prøvningsattest fra et uvildigt firma med ekspertise på området.  
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Inspektion 
○B11 Virksomheden skal senest seks måneder efter at denne afgørelse er 

meddelt fremsende en samlet plan for inspektion af virksomhedens 
lagertanke og tilhørende produktrør (den primære indeslutning). 

 
 Planen skal basere sig på reglerne i EEMUA's seneste publikation 

om inspektion, vedligehold og reparation af overjordiske opretståen-
de cylindriske ståltanke (EEMUA 159:2003: User’s Guide to the In-
spection, Maintenance and repair of Aboveground Vertical Cylindri-
cal Steel Storage Tanks) og indeholde oplysninger om, hvornår og 
hvordan udvendige og indvendige undersøgelser af tanke planlæg-
ges gennemført. Inspektionen skal altid omfatte en undersøgelse 
ved en ikke-destruktiv metode for korrosion i bund og sider. 
 
Tankinspektion skal ledes af en person, som er certificeret til dette 
arbejde, og inspektionen skal gennemføres ved akkrediterede in-
spektionsmetoder og personale, der er godkendt af den certificerede 
inspektør. Inspektionen skal dokumenteres i en tilstandsrapport, der 
som minimum indeholder: 
 
- oplysninger om tankdata og inspektionsform 
- alle observationer og målinger 
- samlet vurdering af tankens tilstand 
- anbefaling af reparationer på tankens tilstand 
- anbefaling af tidspunkt for næste inspektion 
 
Tilstandsrapporter skal på forlangende forevises til tilsynsmyndighe-
den. 
 
Konstaterede skader og tæringer skal straks repareres i henhold til 
tilstandsrapportens anbefalinger. 
 
Virksomheden skal en gang årligt fremsende dokumentation for 
gennemført tankinspektion til tilsynsmyndigheden, herunder doku-
mentation for reparation af skader og tæringer. 
 
Tilsynsmyndigheden kan ændre inspektionsintervallet, såfremt til-
standsrapporterne berettiger hertil. 
 
Inspektionsplanen skal løbende ajourføres. Tilsynsmyndigheden 
skal underrettes om ajourføringen senest tre måneder efter at ajour-
føringen er trådt i kraft. 

 
Inspektionsplan for tankanlæg med tilhørende rørsystemer skal på 
forlangende fremsendes til tilsynsmyndigheden i forbindelse med det 
årlige risikotilsyn.  

  
○B12 Kontrol med lagerbeholdning  
 Lagerbeholdningen i tanke skal kontrolleres ved automatisk over-

vågning af væskestand i tankene.   
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○B13   Rundering  
 Der skal foretages ugentlige runderinger og inspektioner for utæthe-

der og udsivninger fra tankanlæg, oliepumpestationer, overjordiske 
og udendørs olierør samt olieudskillere, herunder at de fungerer 
hensigtsmæssigt.  

  
○B14   Funktionstest  
  Der skal udføres funktionstest og vedligeholdelse for alarmer, ni-

veaumålere, ventiler og vacuumsystemer (herunder trykvacuumven-
til) og øvrigt kontinuert måleudstyr efter leverandørens anvisninger, 
dog mindst én gang årligt, så det sikres, at de til enhver tid fungerer 
efter hensigten. 

 
 Dokumentationen for gennemført funktionstests og vedligehold skal 

på forlangende forevises til tilsynsmyndigheden. 
 
 Losning og lastning fra skib  
○B15 Kajområdet skal være indrettet med mindst 15 cm opkant, spygatter 

skal være lukkede under lastning og losning af produkter. 
 
○B16  Losning og lastning fra skib skal foregå under konstant overvågning. 

Der skal være overvågning på pier af slanger og rør under lastning 
of losning. Der skal være radiokontakt eller telefonkontakt med 
driftvagt. Personer, der er ansvarlige for overvågningen, skal være i 
radio/telefonkontakt med hinanden, således at indpump-
ning/udpumpning straks kan stoppes i tilfælde af lækage.  
 
Ved losning og lastning skal endvidere føres opsyn langs rørbroen 
på arealer, der ikke er befæstet, eller som ikke afvandes til olieud-
skiller. Strækningerne skal overvåges, når lastning/losning startes og 
mindst hver 2. time, så længe der pumpes olie i den pågældende 
rørledning.  
 
Opsyn og overvågning kan delvis finde sted via CCTV efter nærme-
re aftale med tilsynsmyndigheden. 
 
Der skal være udarbejdet en instruks, der fastlægger hvorledes 
overvågning og opsyn skal foregå samt ansvarsfordelingen i forbin-
delse med stop af indpumpning/udpumpning i tilfælde af lækage.  
 

○B 17 Ved høj-høj alarm skal indpumpningen straks standses og niveauet i 
tanken skal bringes under niveau for høj alarm inden videre drift. 
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Lugt 
Lugtgener 

○C1 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virk-
somhedens områder, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er 
væsentlige.  

 
○C2 Diffuse udslip af flygtige kulbrinter skal minimeres ved effektive ef-

tersyn og vedligehold af olielagerets udstyr som pumper, flanger, 
dræn og ventiler. Der skal forefindes planer for systematisk eftersyn 
og vedligehold og udbedring af lækager. Lækager skal stoppes så 
hurtigt som praktisk muligt.  

 
○C3 Kulfiltre på olietanke skal serviceres, vedligeholdes eller udskiftes 

efter filterleverandørens anvisninger, så normal renseeffekt er opret-
holdt løbende.  

 
 Dokumentation herfor skal forevises tilsynsmyndigheden på forlan-

gende. 

Regnvand/Spildevand 
○D1 Der må ikke udledes regnvand eller sanitært spildevand til Agersø 

Sund fra andre steder på SGOT end ved disse tre angivne steder 
med koordinaterne 

• API med koordinaterne: N 55°12.04 Ø 11°15.54 
• Suez med koordinaterne: N 55°12.02 Ø 11°16.13 
• Maderenden med koordinaterne: (N 55°12.25 Ø 11°16.24 og 

N 55°12.38 Ø 11°16.7 
 
D2 Alt regnvand, som er faldet i områder, hvor olietanke med tilhørende 

rørsystemer er placeret, skal ledes til typegodkendt olieudskiller eller 
API´en. Ved etablering af ny olieudskiller skal tilsynsmyndigheden 
godkende udskilleren. 

 
○D3 Dræn i tankgårde med aktive tanke skal være lukkede - undtaget 

SOT. Drænvandet må først lukkes ud, når det visuelt er kontrolleret, 
at der ikke er spildt olie i tankgården, og at der ikke er synlig oliefilm 
på vandet.  

 
○D4 Det skal indberettes til tilsynsmyndigheden hvis der sker udledning 

af regnvand i det punkt ved Suez. Inden der udledes vand ud gen-
nem Suez skal virksomheden selv udtage en prøve eller få udtaget 
en prøve af det opstuvede vand, som sendes til analyse og analyse-
res for olie, N, P og de i bilag (de 19 PAH´er) angivne stoffer. Det 
skal aftales med tilsynsmyndigheden, hvilken analysemetode, der 
skal anvendes til de enkelte stoffer. 

 
 Virksomheden skal efterfølgende inden 2 måneder efter redegøre 

for, hvorfor det var nødvendigt at udlede gennem Suez. Prøven skal 
analyseres på akkrediteret laboratorium.  
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 Prøvetagning og analyser bekostes af virksomheden.  
 
D5 Der skal være mulighed for at udtage prøver af spildevandet ved 

udledningsstederne. 
  

API-ANLÆGGET 
○D6 Der skal redegøres for om kapaciteten af API anlægget hænger 

sammen med belastningen – herunder den hydrauliske belastning. 
For API anlæggets skal der redegøres for hvad kapacitet er sammen 
holdt med de maksimale vandmængder (10 årsregn), der kan tilføres 
anlægget. Der skal også gøres rede for, at API-anlægget kan rumme 
den mængde olie, der vil nå API ved større rørbrud på 300 m3 olie.  
Redegørelsen skal være Miljøstyrelsen, Roskilde i hænde senest 
den 1. juli 2012. 

 
○D7 API´en skal vedligeholdes og tømmes jævnligt for olie, så der til en-

hver tid foregår en så effektiv olieudskillelse som muligt.  
 Der skal være instrukser for API/olieudskiller 

• Drift 
• Vedligeholdelse 
• Inspektion 
• tømning 

 Instrukser skal foreligge senest den 1. juli 2012  
 
○D8 Der skal 3 gange i løbet af det første år efter denne afgørelse er 

trådt i kraft udtages prøver fra udløb ved API ( koordinater: N 
55°12.04 Ø 11°15.54). Prøven skal udtages, hvor koncentrationen af 
PAH´er, er højst.  
Inden prøven udtages skal det aftales med tilsynsmyndigheden: 

• Tidspunktet for prøveudtagningen 
• Hvorledes prøveudtagningen skal foregå (om det er stik-

prøve eller flowproportional prøveudtagning) 
• Hvilke analysemetoder, der skal anvendes for de enkelte 

stoffer 
• Hvad detektionsgrænsen er ved analysemetoden for de 

enkelte stof 
   

 Spildevandet skal analyseres for:  
• olie 
• de 19 stoffer(de 19 PAH´er  
• totalkvælstof 
• phospher 

 
Der skal 3 gange i løbet af det første år efter denne afgørelse er 
trådt i kraft udtages prøver fra udløb ved API ( koordinater: N 
55°12.04 Ø 11°15.54). Prøven skal udtages, hvor koncentrationen af 
PAH´er, er højst.  
Inden prøven udtages skal det aftales med tilsynsmyndigheden: 

• Tidspunktet for prøveudtagningen 
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• Hvorledes prøveudtagningen skal foregå (om det er stik-
prøve eller flowproportional prøveudtagning) 

• Hvilke analysemetoder, der skal anvendes for de enkelte 
stoffer 

• Hvad detektionsgrænsen er ved analysemetoden for de 
enkelte stoffer 

 
Analyseresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden en må-
ned efter de foreligger 
Når resultaterne foreligger, vurderer tilsynsmyndigheden, hvorledes 
det fremtidige måle program skal udformes. 
 
Prøveudtagning skal udtages af et af DANAK akkrediteret prøvetag-
ningsfirma og analyseres på akkrediteret laboratorium. Prøvetagning 
og analyser bekostes af virksomheden. 
 
Grænseværdier for PAH´er fastsættes jf. Bekendtgørelse 1022 af 
25/8 2010 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udled-
ning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 
 
Udledningen skal også overholde: 

Parameter Kravværdier 
olie 10 mg/l  
totalkvælstof 3 kg/døgn 500 kg/år 

  
 

○D9 Septiktank skal tømmes mindst en gang om året    
 
○D10 Der skal redegøres for mængden af vand (fra API´en)(ved rengøring 

af API´en), der udlægges pr. kvardratmeter på sludgefarming-
arealet. 

Støj 
Støjgrænser 

○E1      Virksomheden skal udarbejde en støjredegørelse for SGOT. Rede-
gørelsen skal omfatte støj fra landfast udstyr samt støjredegørelse 
for skib. Der skal laves en opdatering af virksomhedens støjredegø-
relse, så denne inkluderer støjbidrag fra skibe, der ligger ved 
kaj/pier. Redegørelsen skal gøre særskilt rede for det samlede støj-
bidrag i referencepunkterne, støjbidraget fra landbaserede støjkilder 
samt støjbidraget fra støjkilder ombord på skib.  

 
Viser redegørelsen, at det ikke er muligt at overholde grænseværdi-
erne for støj som angivet i vilkår E2, skal redegørelsen tillige inde-
holde mulige tiltag for at nedbringe støjbidraget fra de kilder, der er 
årsag hertil, tekniske og konstruktionsmæssige hindringer eller for-
dyrende forhold samt de økonomiske konsekvenser ved implemen-
teringen heraf. 
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Redegørelsen skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder 
efter ikrafttrædelsen af denne afgørelse. 
 

○E2     Virksomhedens samlede støjbidrag ekskl. støj fra skibe må i ethvert 
punkt uden for skel ikke overstige de i skemaet angivne værdier. De 
angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede 
lydniveauer i dB(A).  

 
I Erhvervs- og industriområder (Stigsnæs-

Kommuneplanramme 63.E1) 
III Områder for boliger i det åbne land  
V Boligområder for åben og lav boligbebyggelse (  Agersø By- 

Kommuneplanramme 11.BE1) 
 

 Kl. Reference tidsrum 
(Timer) 

I 
dB(A) 

III og V 
dB(A) 

Mandag-fredag 07 - 18 8 70 45 

Lørdag 07 - 14 7 70 40 

Lørdag 14 - 18 4 70 40 

Søn- & helligdage 07 - 18 8 70 40 

Alle dage 18 - 22 1 70 40 

Alle dage 22 - 07 0,5 70 35 

Maksimalværdi 22 - 07 - - 50 

     
Lavfrekvent støj og infralyd  
Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samle-
de bidrag ekskl. støj fra skibe til lavfrekvent støj eller infralyd i nabo-
områderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i 
bygninger. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et må-
letidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 

Anvendelse Tidspunkt 
A-vægtet 
lydtrykniveau 
(10-160Hz), dB 

G-vægtet infra-
lydniveau dB 

kl. 07-18 25 85 
Beboelsesrum og lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
Virksomheder Hele døgnet 35 90 
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○E3      Kontrol af støj  
            Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal doku-

mentere, at grænseværdierne for støj og infralyd, jf. vilkår E1, er 
overholdt. 

  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, 
tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om drifts-
forholdene under målingen.  

   
            Krav til målinger 

Virksomhedens støj og infralyd skal dokumenteres ved måling og 
beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 
6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af 
ekstern støj fra virksomheder samt orientering fra Miljøstyrelsen nr. 
9/1997 om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø.  
 
Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, med mindre 
der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.  
 
Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som ”Miljø-
måling – ekstern støj” af en enhed, som er optaget på Miljøstyrel-
sens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre ”Miljømå-
ling – ekstern støj”. 
 
Støj- og infralydsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyn-
digheden finder det påkrævet. Hvis støj- og infralydsgrænserne er 
overholdt, kan der højst kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne 
hertil afholdes af virksomheden.  
 
Definition på overholdte støj- og infralydsgrænser  

○E4     Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller bereg-
nede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med 
støjgrænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede 
ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens 
anvisninger. 
 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj og infralyd anses for over-
holdt, hvis de målte værdier er mindre end eller lig med grænsevær-
dien.   

Affald 
Registrering af affald 

○F1 Der skal føres journal over affaldsstrømme, således at oprindelse, 
opbevaring og bortskaffelse kan rapporteres til tilsynsmyndigheden 
på opfordring. Dette gælder såvel affald genereret på terminalen, 
som affald der modtages fra skibene. Journalen skal på forlangende 
forevises tilsynsmyndigheden. 
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Jord og grundvand 
Sludgefarmings-arealet 

○G1  Sludgefarming-anlægget må pr. 1. november 2011 ikke længere 
tilføres olieslam fra tankrensning.  

 
 Jordbehandling 
○G2  Der må på de tre behandlingspladser(mellemdepot, betonbassin, 

Sludgefarmings-areal) kun modtages materialer, der stammer fra 
SGOT. 

 
○G3  Jordpartier af Klasse IV jord større end 1 m3, må ikke udlægges på 

jordbehandlingsanlæggene i den vestlige del af virksomheden.  
 
○G4  Der må maksimalt være 2500 m3 jord på mellemdepot, betonbassin. 

Der må ikke opstakkes jord højere end 3,5 meter. 
 
○G5 Det skal sikres, at den forurenede jord, vandet fra API´en, mv. hol-

des inden for sektionerne til jordbehandling, samt at alt perkolatet 
opsamles i drænsystemet. 

 
○G6  Perkolat skal føres fra drænsystemet via rør til olieterminalens API-

system. 
 
○G7  Der må tilføres NPK-gødning og vand til jorden for at fremme pro-

cessen. Hvis det ønskes, at tilsætte andet til jorden, skal der indhen-
tes accept heraf hos tilsynsmyndigheden. 

 
○G8  Der skal føres journal der viser den samlede opbevarede jord 

mængder, fordelt på sektioner 
 

Belægning under manifold 
○G9 Der stilles vilkår om udarbejdelse af en redegørelse for muligheden 

for etablering af tæt belægning under manifold. Redegørelsen bør 
udover mulighederne for etablering af tæt belægning også indeholde 
tekniske og konstruktionsmæssige hindringer eller fordyrende for-
hold samt de økonomiske konsekvenser. Redegørelsen skal kun 
omfatte manifold, hvor der kan forefindes produkter med en viskosi-
tet på mindre end 100 cSt ved 15 oC.  

Driftsinstrukser, journaler og rapportering 
Driftsinstrukser  

○H1    Driftskontrol og kontrol af udledninger, herunder kontrol af, at vilkår i 
denne godkendelse efterleves, skal være beskrevet i procedurer, in-
strukser eller lignende dokumenter mht. kontrolform, frekvens, krite-
rier for korrigerende handlinger, ansvarsfordeling og rapporte-
ring/dokumentation. Følgende procedurer, instrukser eller lignende 
dokumenter skal forefindes:  
• Anvendelse af vand, energi og hjælpestoffer, jf. vilkår  
• Håndtering af alarmer, pejleudstyr og ventiler jf. vilkår 
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• Opgradering af tankgårde med tilhørende dokumentation for 
gennemført opgradering jf. vilkår  

• Inspektion og vedligeholdelse af lagertanke med tilhørende rør-
systemer samt tankudstyr jf. vilkår 

• Rundering af anlæg jf. vilkår  
• Håndtering af tagvandsventiler jf. vilkår 
• Funktionstest og vedligeholdelse af alarmer, niveaumålere og 

øvrigt måleudstyr jf. vilkår  
• Losning og lastning af olie Jf. vilkår  
• Begrænsning af diffuse kulbrinter fra tanke og anlæg i øvrigt jf. 

vilkår  
• Drift, vedligeholdelse og tømning af API separator og andre olie-

udskillere jf. vilkår  
• Tilsyn og tømning af oliefang jf. vilkår  
• Udledning af regnvand fra tanke og tankgårde jf. vilkår  
• Affaldshåndtering og –bortskaffelse, herunder slopvand jf. vilkår  
• Mellemdeponi for forurenet jord jf. vilkår  
• Udstyr til forureningsbekæmpelse – beredskab jf. vilkår  
• Håndtering af evaluering af årsager, mulige konsekvenser og fo-

rebyggende tiltag for hændelser og tilløb til hændelser med spild 
af olieprodukt jf. vilkår   

 
Egenkontrol 
Virksomheden skal dokumentere, at egenkontrollen foregår som be-
skrevet i VSO bilag 2. 
 
Driftsinstrukser skal være implementeret og der skal være redegjort 
for egenkontrollen ift. bilag 2 (VSO) til inden den 1. april 2013. 

 
Journaler  

○H2 Der skal føres driftsjournal over: 

• Antal skibe og  (lastning og losning) jf. vilkår  
• Omsætning af produkter jf. vilkår 
• Runderinger og tilsyn med anlæg, herunder facadeplader på iso-

lerede tanke samt kapper på isolerede olierør, jf. vilkår  
• Vedligeholdelse, kontrol og tømning af olieudskillere jf. vilkår Ef-

tersyn og inspektion af tanke og rørføringer mm. med angivelse 
af dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysnin-
ger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser jf. vilkår  

• Beholdningskontroller: Målinger, afprøvningsresultater og regn-
skab samt en vurdering af, om der systematisk er mindre be-
holdning eller større forbrug end forventet. Hvis dette er tilfældet, 
skal årsagen findes og afhjælpes jf. vilkår (automatisk overvåg-
ning). 

• Hændelser med spild og tilløb til spild med beskrivelse af årsa-
ger, mulige konsekvenser og forebyggende tiltag jf. vilkår  
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• Drift og vedligehold af måleudstyr jf. vilkår  
• Spildevand jf. vilkår  
• Anvendelse af vand, energi og hjælpestoffer jf. vilkår  
• Affaldsmængder og håndtering af disse, herunder mængder til 

hhv. genanvendelse, forbrænding, deponering og modtagestati-
on jf. vilkår  

Opbevaring af journaler 
○H3   Journaler og registreringer skal være tilgængelige for og på forlan-

gende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journaler og registreringer 
skal opbevares på virksomheden i mindst tre år. Dog skal optegnel-
ser om inspektioner, arbejder eller lignende, der udføres mindre end 
en gang hvert tredje år, opbevares, så de seneste to optegnelser er 
til stede. 

 
 
 Årsindberetning 
○H4   Virksomheden skal årligt fremsende en rapport til Miljøstyrelsen, 

som sammenfatter oplysninger om virksomhedens miljøforhold. Års-
rapporteringen skal som minimum omfatte: 
-   Antal skibsanløb og havneomsætning 
-  Udledte spildevandsmængder og – indhold (via API) 
-  Affaldsmængder, -typer og -bortskaffelse 
-  Egenkontrol vedr. spildevandsanalyser 
- Egenkontrol vedr. mængder og analyser af forurenet jord for 

jordbehandlingsanlæg 
- Opgørelse over driftsforstyrrelser/uheld og forebyggen-

de/korrigerende handlinger 
 
            Frist for indberetning 

Rapporten skal være tilsynsmyndigheden i hænde inden den 15. 
maj hvert år for det foregående kalender år – første gang den 15. 
maj 2012.  

Driftsforstyrrelser og uheld 
Uheld  

○I1 Der skal til enhver tid forefindes en plan, som beskriver indsatsen i 
tilfælde af udslip af olieprodukter til jord eller vand.  

 
○I2 Personalet skal være bekendt med risici for uheld og indsatsen i 

konkrete tilfælde. Personalet skal være uddannet, så de er i stand til 
at agere i overensstemmelse med planen.  

○I3 Ved udslip af olieprodukter til Agersø Sund skal udledningen straks 
søges stoppet og forureningen begrænses. Ved skibsoperationer 
skal der være mindst to mand på vagt, som kan starte starte en be-
grænsning af forureningen.  
 

○I4 Hvis der spildes olie i tankgårde eller andre steder, skal olien straks 
opsamles og den forurenede jord bortgraves efter nærmere aftale 
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med Miljøstyrelsen. Spildet skal registreres i journal og indberettes til 
tilsynsmyndigheden i årsrapporten.  

 
○I5 GOT skal straks meddele alle spild større end 1 ton på land og alle 

spild til havs tilsynsmyndigheden 
Den telefoniske henvendelse til tilsynsmyndigheden skal efterfølges 
af en skriftlig redegørelse for uheldsforløbet (årsag, virkning, konse-
kvenser), medmindre andet aftales med tilsynsmyndigheden. 

Ophør 
○K1 Ved ophør af driften skal tankene tømmes og rengøres på samme 

måde som det sker i forbindelse med inspektion. En redegørelse for 
foranstaltninger for at imødegå forurening af jord og grundvand skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften op-
hører helt eller delvist. 

 

2.2 Øvrige forhold 

Bortskaffelse af affald 
     Virksomhedens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstem-

melse med kommunens affaldsregulativ/anvisninger.  

Olieaffald, farligt affald 
     Hvis olieaffald og andet farligt affald ikke bortskaffes via kommunal 

indsamlings- eller afleveringsordning skal der ansøges om dispensa-
tion i kommunen og kopi af dispensation fra kommunen skal indsen-
des til tilsynsmyndigheden på forlangende.  

Slopolie mv.  
 Slopolie og maskinslop fra skibene skal opsamles i tankbil og bort-

skaffes efter aftale med Slagelse Kommune. 

Udledning af miljøfremmede stoffer til recipient – herunder Agersø 
Sund og Maderende  

(bek. om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af 
forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, 1022 af 25/8 2010) 

 Bekendtgørelsen angiver hvad grænseværdi er for en række miljø-
fremmede stoffer herunder nogle af PAH´erne.  

Jordflyningsbekendtgørelsen2

  Tilførsel af forurenet jord til behandlingspladsen, samt fraførelse af 
jord fra behandlingspladsen, både til destinationer indenfor og uden-
for SGOT, skal følge Slagelse Kommunes retningslinjer og gælden-
de lovgivning. 
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 Prøvetagning og analyser af jorden skal følge den til enhver tid gæl-
dende jordflytningsbekendtgørelse2. 
 
Følgende skal anmeldes til Slagelse Kommune, jævnfør jordflyt-
ningsbekendtgørelsen3: 
• Enhver flytning af forurenet jord til jordbehandlingspladsen, 
samt  
• Enhver fraførelse af jord fra jordbehandlingspladsen, som er 

renset til at overhold kravene for enten:  
i. Klasse 0 eller klasse 1 jord, ifølge sjællandsvejled-

ningen4, eller 
ii. Kategori 1 jord, ifølge jordflytningsbekendtgørelsen. 

 

Beredskab 
 GOT skal straks meddele alle spild til havs til det kommunale bered-

skab over alarmcentralen på telefon 112. 
 

                                                 
2 Gældende på tidspunkt for annoncering af denne afgørelse: Bekendtgørelse om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK nr. 1479 af 
12/12/2007. 
3 Gældende på tidspunkt for annoncering af denne afgørelse: Bekendtgørelse om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK nr. 1479 af 
12/12/2007. 
4 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001, med efterfølgende rettelser. 
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 
 
DONG Energy A/S har oplyst, at SGOT skal sælges. Virksomhedens miljø-
godkendelser er forældede og skal revurderes. Miljøstyrelsen har bedt om 
opdaterede oplysninger for at kunne foretage en revurdering af virksomhe-
dens miljøgodkendelser, således at denne lever op til nyeste lovgivning på 
området.  
 
SGOT er en sammenlægning af det tidligere Gulfhavn Olieterminal kaldet 
GOT og et areal med olietanke, der har tilhørt Stigsnæsværket, kaldet SOT 
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan udstedes en separat miljøgodkendel-
se for SGOT, som er GOT og SOT samlet.  
 
Godkendelserne skal endvidere korrigeres for, at visse aktiviteter, som er 
dækket af den gældende miljøgodkendelsen, ikke længere udføres på 
GOT, idet den tidligere miljøgodkendelse er givet til Kuwait Petroleum i 
2001 og dermed inden Dong Energys overtagelse af virksomheden. Virk-
somhedens tidligere godkendelse for olielagerne er: ”Vilkårsændring til drift 
af import/eksport tanklager, Kuwait Petolium(Danmark), som godkendt af 
Vestsjællands Amt den 27. februar 2001 i henhold til Miljøbeskyttelseslo-
vens § 33. 
 
SOT indgik før denne afgørelse som del af miljøgodkendelsen for 
Stigsnæsværket, miljøgodkendelse af 30. januar 2003, meddelt af Vestsjæl-
lands Amt. 
Revurderingen indeholder den del af Stigsnæsværkets nuværende miljø-
godkendelse, som regulerer aktiviteter på Stigsnæs Olieterminal. 
 
DONG Energy har derfor den 20. april 2011 indsendt miljøteknisk beskrivel-
se af virksomheden til Miljøstyrelsen. Den miljøtekniske beskrivelse med 
tilhørende bilag er vedlagt som bilag A. Endvidere har DONG Energy i ved-
lagte bilag A4 markeret de vilkår, som knytter sig til aktiviteter, som ikke 
længere udføres på SGOT. Der er den 26. august 2011 fremsendt virksom-
hedens forslag til vurdering virksomhedens miljøforhold og forslag til vilkår.   
Miljøstyrelsen har vurderet, at der kan ske en revurdering virksomhedens 
miljøgodkendelse.  
 
Det lovgivningsmæssige grundlag for revurderingen fremgår af afsnit 4.  
 
Der må i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen ikke meddeles miljø-
godkendelse med mindre:  
 
1.    virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge 
og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, 
og  
2.    virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne 
forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og 
kvalitet.  
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Miljøstyrelsen har vurderet at ovenstående, under hensyntagen til vilkårene 
ved revurderingen af miljøgodkendelsen, er opfyldt. Dette er begrundet 
nærmere i afsnittene herunder.  
 
Revurderingens vilkår er vurderet primært på grundlag af Miljøstyrelsens 
vejledning om miljøkrav til store olielagre (Vejledning nr. 2, 2011), BREFén 
for store oplag og Miljøklagenævnets afgørelse fra 8. januar 2008 vedr. re-
vurderingen af Enstedværkets godkendelser. Det er ved fastsættelse af 
vilkårene sikret, at der ikke sker en yderligere miljøbelastning til omgivelser-
ne, da aktiviteten ikke ændres. 
 
Sagens akter for nærværende afgørelse forefindes i  sags nr. MST-1271-
00172 . 
Parallelt med revurderingen af miljøgodkendelsen har der forløbet en pro-
ces om accept af sikkerhedsrapport og tilhørende risikovurdering jf. be-
kendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer. Vilkår, der betinger risikomyndighedernes 
accept af, at risikoen for større uheld på SGOT er identificeret og vurderet 
samt at der er truffet foranstaltninger til forebyggelse af større uheld og 
imødegåelse af følgerne heraf for mennesker og miljø. Der er truffet en 
selvstændig afgørelse risikoområdet af 29/9 2011, der er fremsendt sam-
men med de øvrige myndigheders afgørelse. De oplysninger, der omhand-
ler miljøområdet, indgår også ved udarbejdelse af revurderingen. 
 
Sagens akter for afgørelsen iht. risikobekendtgørelsen forefindes i sags nr. 
MST-1271-00613. 

3.1 Baggrund for afgørelsen 

3.1.1 Virksomhedens indretning og drift 
Gulfhavn Oil Terminals (GOT) er miljøgodkendt af Vestsjællands Amt ved 
godkendelse af 8. december 1997 med tilhørende tillæg (vilkårsændringer) 
af 27. februar 2001 samt tillæg (nye vilkår) af 10. august 2004.  
Miljøgodkendelse med tillæg af 27. februar 2001 omfatter oplagring af jet-
fuel, gas- og fuelolie samt spildevand. Tillæg af 10. august 2004 omfatter 
opbevaring og håndtering af ludopløsning i tanke (ikke aktuel, da aktiviteten 
er ophørt).   
Siden GOT’s miljøgodkendelse blev givet i 1997 og DONG Energys overta-
gelse af virksomheden i 2002 er der en række aktiviteter, der ikke længere 
udføres. Således udføres ikke længere bl.a. truckloading, vask af biler samt 
oplagring af benzin, ballastvand og ludopløsninger, ligesom askebassinet 
ikke længere indgår i GOT området.  
Den del af SGOT, der kaldes GOT blev med udgangen af 2006 omfattet af 
Risikobekendtgørelsen som en kolonne 3-virksomhed grundet oplaget af 
gasolie, jetfuel og diesel, der er klassificeret miljøfarlige.  
 
SOT indgik før denne afgørelse som del af miljøgodkendelsen for 
Stigsnæsværket, miljøgodkendelse af 30. januar 2003, meddelt af Vestsjæl-
lands Amt. 
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Ved en revurdering af den del af Stigsnæsværkets nuværende miljøgod-
kendelse, som regulerer aktiviteter på Stigsnæs Olieterminal SOT, bliver 
der suppleret med nye vilkår, der sikrer en samlet miljømæssig regulering af 
SOT, som en del af SGOT, idet der i den eksisterende miljøgodkendelse 
Stigsnæsværket kun er få vilkår, der regulerer indretning og drift af olieter-
minalen. 

3.1.2 Virksomhedens omgivelser 
Kommuneplan og lokalplaner  
Virksomheden er beliggende i Stigsnæs Erhvervsområde på sydvestsjæl-
land, sydvest for Skælskør. Adressen er Holtengårdsvej 20 og matrikel-
nummeret er 9a, Holten By, Magleby. Denne beliggenhed er historisk betin-
get, idet der siden begyndelsen af 1960'erne har været aktiviteter knyttet til 
oliebranchen i området, først raffinaderi og siden 1997 alene lageraktivite-
ter. Kort over virksomheden beliggenhed i forhold til omgivelserne er vist i 
bilag C. 

Virksomheden er placeret i et område, der i Slagelse Kommunes Kommu-
neplan 2009-2021 benævnes rammeområde 63.E1, og rammeområdet er 
udlagt til erhvervs- og industriområde. Med kommuneplanen overgik områ-
det fra blandet by- og landzone til byzone. Området er udlagt som regionalt 
erhvervs- og industriområde med større industrivirksomheder, samt tilknyt-
tet servicevirksomhed, forskning, uddannelses- og forsøgsvirksomhed. Om-
rådet udlægges ifølge retningslinje 1.1.29 til industri, som kan benytte spild-
varmen fra den eksisterende industri og til industri, som er afhængig af ad-
gangen til dybt farvand eller til det centrale renseanlæg. Desuden kan der 
placeres servicevirksomheder, som er nødvendige for ovennævnte virk-
somheder eller nødvendige for en containerhavn. Området kan i øvrigt an-
vendes til støjende, luftforurenende og spildevandsudledende virksomheder 
samt til virksomheder, der i tilfælde af uheld kan medføre en risiko for foru-
rening af grundvandet.  
 
I Slagelse Kommunes planlægning indgår udvikling af Stigsnæs til en regio-
nal erhvervshavn.  
 
Virksomhedens nordvestlige område er omfattet af Slagelse Kommunes 
lokalplan nr. 1034 "Stigsnæsværket – sydøstlige kulplads". Denne lokalplan 
blev udarbejdet som led i et projekt om udvidelse af kuloplagsområdet til 
Stigsnæsværket, et projekt der ikke efterfølgende er realiseret.  
 
Den østlige del af SGOT's området samt området nordøst herfor er omfattet 
af den tidligere Skælskør Kommunes lokalplan nr. 126 "For et område til 
affaldsbearbejdende virksomheder i Stigsnæs Industripark". Lokalplanen 
dækker dels den del af SGOT-området, der er udlejet til DSV Miljø A/S samt 
det nordøstlige område, der anvendes af DSV Miljø A/S, Vandrens – 
Stigsnæs Industripark A/S til spildevandsrensning. Dette område er også 
omfattet af Kommuneplanens rammeområde 63.E1.  
  
Den resterende del af SGOT området er ikke omfattet af lokalplanlægning.  
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Mod nord grænser virksomheden op til åbne marker, der ligeledes er omfat-
tet af rammeområde 63.E1 og dermed udlagt som erhvervs- og industriom-
råde (mod nord afgrænset af Stigsnæs Landevej). Nærmeste enkeltbolig 
ligger nordøst for SGOT i en afstand af 140 meter fra DGOT. Desuden lig-
ger der en klynge boliger hhv. øst og vest for Holtengårdsvej, ca. 500 meter 
fra SGOT. Vest for SGOT ligger Agersø By i en afstand på 3.200 meter fra 
virksomhedens nordlige pier. 
 
Virksomhedens beliggenhed i Stigsnæs Erhvervsområde vurderes at være i 
overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser og ret-
ningslinjer for områdets anvendelse.  
 
Naturbeskyttelsesinteresser og Natura 2000 områder 
Der er på selve matriklen ingen naturbeskyttelsesinteresser, men området 
ligger omgivet af internationale naturbeskyttelsesområder, som der skal 
tages hensyn til ved etablering af nye virksomheder eller ændring af eksi-
sterende virksomheder i området: 
 

• Natura 2000-område nr. 162 "Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø" 

• Fuglebeskyttelsesområde nr. F95, Skælskør Nor, Skælskør Fjord og 
Gammelsø, beliggende mod nord 

• Fuglebeskyttelsesområde nr. F96, Farvandet mellem Skælskør 
Fjord og Glænø, beliggende mod øst, syd og vest 

• EF-Habitatområde nr. H143, Skælskør Fjord og havet og kysten 
mellem Agersø og Glænø, beliggende mod nord, syd og vest samt 

• Ramsar-område nr. 19, Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø 
med strandenge, beliggende mod nord, syd, øst og vest 

 
Det nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 0,5 kilometer fra GOT. Se 
vedlagte kort, bilag C.   
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse at 
visse arter, kan der ikke træffes afgørelser i medfør af en række love og 
paragraffer, før der er foretaget en vurdering af om projektet i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 om-
råde væsentligt.  
 
Udpegningsgrundlag 
I forhold til de miljømæssige effekter ved driften af SGOT eller konsekven-
serne ved at større uheld med udslip af olieprodukter er følgende udpeg-
ningsgrund for naturbeskyttelsesinteresserne af særlig interesse: 
 
Naturtyper 
Sandbanke, vadeflade, lagune, bugt, rev, strandvold med enårige planter 
eller flerårige planter, enårig strandengsvegetation samt strandeng. 
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Fugle 
Sangsvane, grågås, troldand, bramgås, havørn, klyde, splitterne, havterne, 
dværgterne, knopsvane, sædgås, skeand, edderfugl, fløjlsand samt toppet 
skallesluger. 
 
I Natura 2000-plan 2011-2015. Skælskør Fjord og havet og kysten mellem 
Agersø og Glænø er bevaringsstatus/prognose for bramgås og grågås vur-
deret gunstig, mens bevaringsstatus/prognose for strandenge og enårig 
strandengsvegetation er vurderet ugunstig. 
 
Trusler, der vil kunne forhindre at naturtyperne og arterne opnår eller opret-
holder gunstig bevaringsstatus, er i forhold til de miljømæssige effekter ved 
driften af SGOT: 
 
Næringsstofbelastning  
Tilførsel af næringsstoffer er en trussel mod laguner og kystnære havnatur-
typer. Næringsstoftilførslen resulterer i en formindskelse af arealet med 
ålegræs, der ud over at være fødegrundlag for rastende skeand, knop- og 
sangsvane også er levested for en række marine dyr. 
 
Miljøfarlige stoffer  
Belastning med miljøfarlige stoffer til det marine miljø er en trussel mod til-
standen i de marine naturtyper. Forhøjede niveauer af tungmetaller og an-
dre miljøfarlige stoffer kan give både kort- og langtidseffekter på dyrelivet, 
ligesom stofferne kan ophobes gennem fødekæden. 
 
Herudover vil et større uheld med udslip af olieprodukter til naturområderne 
selvklart være en momentan trussel mod bevaringsstatus for udpegnings-
grundlagets naturtyper og arter. 
 
Området er endvidere på grundlag af en international konvention (Ramsar-
konventionen) udpeget som Ramsar-område. Udpegningsgrundlaget herfor 
er: 
 
Et vådområde er af international betydning og skal beskyttes, hvis 

• der i området regelmæssigt opholder sig mindst 20.000 vandfugle  

• der i området regelmæssigt opholder sig 1 % af en population af en 
art eller underart af vandfugle 

Vådområder omfatter strandenge, moser, søer, fjorde og lavvandede hav-
områder med en vanddybde på under 6 meter. 
 
Naturområder og recipienter 
Nærmeste områder med naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er 
et strandengsområde øst for virksomheden. Strandengsområdet strækker 
sig over begge sider af Klintevej og omfatter desuden et vandløb, der er 
delvist rørlagt (Maderenden) og et antal beskyttede søer. Maderenden er 
registreret som beskyttet vandløb, men der er i forslag til vandplaner for 
Smålandsfarvandet ikke fastsat miljømål for Maderenden.  
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Aktiviteter i opland til Maderenden 
Miljøstyrelsen vurderer, at revurderingen af virksomhedens miljøgodkendel-
se ikke indebærer ændrede forhold eller lempede vilkår, der kan indebære 
påvirkning af de beskyttede søer og strandengsområdet.  
 
Virksomheden udleder renset procesvand og regnvand til Agersø Sund, 
delvist via Maderenden. Udledningen er nærmere behandlet i afsnit 3.2.5 
om spildevand.  
 
Jord, grundvand og drikkevandsinteresser 
Virksomheden er beliggende i område med begrænsede drikkevandsinte-
resser (OBD).  
 
Geologien i området består af et ca.15- 30 m lag af moræneler og yder 
dermed forholdsvis god beskyttelse for grundvandet. Dette fremgår af VVM-
redegørelsen for en udvidelse af kulterminalen på Stigsnæsværket, der blev 
udarbejdet i 2008. I forbindelse med godkendelse af sludgefarming på GOT 
i 1989 har Vestsjællands Amtskommune endvidere vurderet, at den primæ-
re grundvandsressource dels er meget lidt ydende, dels er godt beskyttet, 
overlejret af 15 m blåler (fed moræneler). I området findes ingen private 
brønde eller boringer, der er truede.  
 
Jordforurening 
Der er op til 30 m naturlig forekommende blåler under hele virksomheden, 
hvilket nedsætter nedsivningshastigheden af en evt. olieforurening.  Miljø-
styrelsen vurderer, at spild af olie forbliver i de øverste jordlag, så lang tid at 
det er muligt at fjerne den olieforurenede jord.  
 
SGOT området har siden 1991 været kortlagt som forurenet område (vi-
densniveau 2) i henhold til Jordforureningsloven, og der er kendskab til jord- 
og grundvandsforureninger flere steder på SGOT. 
 
Da revurderingen af miljøgodkendelsen ikke indebærer ændrede forhold 
eller lempede vilkår, der indebærer påvirkning af jord- og grundvandsfor-
hold, vurderer Miljøstyrelsen, at revurderingen af miljøgodkendelsen ikke 
indebærer en påvirkning af jord- og grundvandsforhold. 
 

3.1.3 Nye lovkrav 
Siden seneste revurdering af miljøgodkendelsen i 2000 er der på miljøom-
rådet ændret i en række lovgivninger, bekendtgørelser og vejledninger. 
Herunder omtales de forhold, der har betydning for den aktuelle revurdering 
af miljøgodkendelsen.  
 
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. 
juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven). 
Miljøbeskyttelsesloven er blevet ændret flere gange siden 2000. I relation til 
nærværende miljøgodkendelse fremhæves ny myndighedsfordeling i for-
bindelse med strukturreformen, ændringer som følge af oprettelsen af Na-
tur- og Miljøklagenævnet, frist for udnyttelse af godkendelse, ansvar i for-
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bindelse med miljøskade, visse listevirksomheders pligt til udarbejdelse af 
grønt regnskab samt større vægt på at sikre, at virksomhederne anvender 
bedst tilgængeligt teknik (BAT).  
 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bekendtgørelse nr. 
1640 af 13. december 2006 (Godkendelsesbekendtgørelsen).  
SGOT Olieterminal er en godkendelsespligtig listevirksomhed, der er omfat-
tet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt C 103. Reglerne i godken-
delsesbekendtgørelsen er ændret flere gange siden 2000, bl.a. ved at 
ovenstående ændringer under ”Miljøbeskyttelsesloven” er implementeret i 
godkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, 1022 af 25/8 2010. Be-
kendtgørelsen angiver bl.a. grænseværdi er for en række miljøfremmede 
stoffer herunder nogle af PAH´erne. 
 
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 
af 15. december 2010 (VVM-bekendtgørelsen) 
SGOT Olieterminal er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 21: 
"Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske pro-
dukter med en kapacitet på 200.000 tons eller derover". For vurdering af 
revurdering af miljøgodkendelsen i forhold til VVM-bekendtgørelsen henvi-
ses til afsnit 4.1.  
 
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbe-
skyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bekendtgørelse nr. 408 
af 1. maj 2007 
Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at der ved miljøgodkendelser af virk-
somheder efter miljøbeskyttelseslovens § 33 skal ske en vurdering af virk-
somhedens placering og påvirkninger i forhold til habitatbekendtgørelsens 
regler. Det er Miljøstyrelsen Roskildes opfattelse, at der ved efterfølgende 
revurderingen af miljøgodkendelsen bør ske en vurdering af de faktiske på-
virkning fra virksomheden i forhold til habitatområdernes bevaringsstatus. 
 
Bekendtgørelse om affald, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 (Af-
faldsbekendtgørelsen) 
Miljøstyrelsen fører tilsyn med virksomhedens produktion, håndtering og 
opbevaring af affald, mens det er Slagelse Kommune, der anviser bortskaf-
felse af affald fra virksomheden. Virksomheden har pligt til at følge kommu-
nens affaldsregulativer og anvisninger om affald. 
 
Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede 
laboratorier, certificerede personer m.v., bekendtgørelse nr. 900 af 17. au-
gust 2011 
Bekendtgørelsen omhandler regler for kemiske og mikrobiologiske målin-
ger, prøveudtagninger, støjmålinger og støjberegninger, der udføres som 
grundlag for offentlige myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov 
om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af blandt andet Miljøbeskyt-
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telsesloven. Vilkår om egenkontrol og dokumentation hos SGOT revideres i 
overensstemmelse med denne bekendtgørelse.  
 
Luftvejledningen, nr. 2/2001 med supplement og nr. 2/2002 
Vejledningen omhandler håndtering af luftforureninger og anvendes bl.a. i 
forbindelse med revision af miljøgodkendelser.   
 
Støjvejledningen, nr. 5/1984, 5/1993 og 6/1984 
Vejledningen benyttes af miljømyndigheder og virksomheder i forbindelse 
med vurdering af den eksterne støj, f.eks. i forbindelse med miljøgodken-
delser.  
 
Lugtvejledningen, nr. 4/1985 
Vejledningen omhandler håndtering af lugtgener fra virksomheder og an-
vendes bl.a. i forbindelse med revision af miljøgodkendelser.  
 
Vejledning om miljøkrav til store olielagre, 2011 
Miljøstyrelsen har i juli 2011 udgivet "Vejledning om Miljøkrav til store olie-
lagre – Oplag af olieprodukter" (VSO). Vejledningen har forinden udgivelse 
været i høring og indeholder anbefalinger til krav til eksisterende og nye 
olieoplag i form af en række eksempler på vilkår knyttet til indretningen og 
driften af store olietanke – dels vilkår, som er karakteriseret som vilkår, der 
altid bør stilles ved miljøgodkendelse af olielagre og dels eksempler på vej-
ledende vilkår, som kan benyttes, afhængig af det enkeltes anlæg indret-
ning.  

3.1.4 Bedste tilgængelige teknik 
Gulfhavn Oil Terminals' hovedaktivitet er oplagring af olieprodukter. Der er 
ikke udarbejdet et dansk eller EU BREF dokument for netop denne aktivitet, 
men det tværgående EU BREF-dokument "Emissioner fra oplagring", 2006, 
kan benyttes som vejledende BAT-krav, selvom SGOT ikke er en IPPC 
virksomhed, der er omfattet af BREF-noten.  
 
Dette horisontale EU BREF-dokument omhandler emissioner fra oplagring 
af bulkvarer eller farlige stoffer, herunder oplagring, transport og håndtering 
af væsker, fordråbede gasser og faste stoffer uanset sektor eller branche og 
behandler emissioner til luft, vand og jord med størst fokus på luft.  
 
Af relevans for SGOT i BREF'en kan bl.a. fremhæves:  

• Oplag af væsker i overjordiske tanke,  
• tanke med flydetag og fast tag,  
• åbne og lukkede overjordiske rørledningssystemer,  
• nedgravede rørledningssystemer samt  
• pumper og kompressorer. 

 
BREF-dokumentet indeholder oplysninger om de mulige tekniske foran-
staltninger til nedbringelse af forureningen og indeholder desuden emissi-
onsreduktionsforanstaltninger i form af drifts- og ledelsesredskaber.  
 
Virksomhedens BAT-teknologier er vurderet nærmere i afsnit 3.2.15. 
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3.2 Vilkårsændringer 

3.2.1 Opsummering 
Der er udarbejdet en oversigt over revurderingen af vilkår som viser tidligere 
vilkår, nye vilkår og ændrede vilkår ved revurderingen af miljøgodkendel-
sen. Oversigten kan ses i bilag D. Alle vilkår er nye eller ændrede på nær 
C2 og D5.  
I nedenstående afsnit 3.2 begrundes de nye og ændrede vilkår.  

3.2.2 Indretning og drift 
SGOT's aktiviteter omfatter primært opbevaring, losning, og lastning af olie-
produkter med flammepunkt over 31 °C (klasse II og III) via søvejen. En 
relativ mindre aktivitet er transit af spildevand i rør. Virksomhedens rør an-
vendes til pumpning af industrispildevand og tankskyllevand fra skib til be-
handling på privat renseanlæg på nabogrund.  
 
Der må som udganspunkt ikke opbevares affald fra andre virksomheden, 
men der må i en periode frem til juli 2012 opbevares industrispildevand fra 
skibene, da rørføring til Vandrens ikke er etableret på godkendelsestids-
punktet. Fremover vil spildevandet fra skibe passere virksomheden i lukke-
de rør og derfor ikke blive håndteret på virksomheden.  
 
SGOT modtager skibe, der kan anløbe på alle tider af døgnet, hvorfor virk-
somhedens driftstid er hele døgnet, alle ugens dage.  
 
Der er fastsat begrænsninger ift. aktivitetsniveauet på virksomheden, da 
denne afgørelse er en revurdering og derfor ikke må indeholde en udvidelse 
af virksomhedens aktiviteter. Ønsker virksomheden at have større aktivitet – 
herunder flere anløb og/eller større mænger olie kan virksomheden ansøge 
tilsynsmyndigheden om en udvidelse af virksomhedens aktiviteter. 
 
Miljøstyrelsen har i juli 2011 publiceret en vejledning om miljøkrav til store 
olielagre. Vejledning indeholder en række eksempler på vilkår knyttet til ind-
retning og drift af store olietanke – dels vilkår, som er karakteriseret som 
vilkår, der altid bør stilles i en miljøgodkendelse af olielagre og dels eksem-
pler på vejledende vilkår, som kan benyttes, afhængig af det enkeltes an-
læg indretning. Vilkår i vejledningen er gennemgået og vurderet som led i 
denne revurdering og vilkår der er vurderet relevante, er indarbejdet i revur-
deringen.  
 
Tankenes indretning 
Virksomhedens hovedaktivitet i form af opbevaring og transport af oliepro-
dukter udgør i tilfælde af utilsigtede hændelser en risiko for forurening af 
primært recipient(havet) med store mængder olie.  
 
Tankanlæggene med tilhørende rørsystemer skal drives med en høj grad af 
sikkerhed for at undgå risiko for forurening af overfladevand. Der er derfor 
fastsat vilkår om, at tankene skal være tætte og bestykket med pejleudstyr 
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og alarmer i tilfælde af overfyldning samt at produktrør skal udstyres med 
kontraventiler på losseledninger. Der stilles desuden vilkår om, at der i tan-
ke med pumpesump skal være installeret "spionrør". Installation af pumpe-
sump med spionrør udestår fortsat på en række tanke og skal udføres i takt 
med, at tankene udtages til stort syn jf. SGOT's tankinspektionsprogram. 
Virksomheds risiko afgørelse regulerer også det område for de forhold, hvor 
der kan ske større uheld.  
 
Tankgårde 
For at imødegå overløb af olie til recipient ved brud på tank eller rør stilles 
der vilkår om, at tankgårde med tanke, der indeholder tynde olieprodukter 
skal kunne indeholde volumenet af den største tank. Dette vilkår følger BAT 
for opbevaring af stoffer og materialer. Tankgårdene indeholdende tanke 
med klasse II skal herudover være forsynet med en 15 cm høj kant til op-
samling af regnvand, brandslukningsskum mv. Det kan med virksomhedens 
beliggenhed ud til Agersø Sund ske en betydelig forurening, hvis bandsluk-
ningsvand indeholdende olie løber til recipient. Virksomheds risiko afgørelse 
regulerer også det område for de forhold.  
 
For tankgårde med tanke, der indeholder produkter med en viskositet, der 
er større end 100 cSt ved 15 °C eller produkter, der er størknet ved 20 °C 
skal tankgården minimum være omkranset af en 0,5 m høj mur til opsamling 
af regnvand. Dette krav er stillet på baggrund af, at der er minimal fare for 
grundvandet med de tyktflydende produkter, da de størkner hurtigt.  
 
Risikoanalysen konkluderer at risikoen for, at der sker tankkollaps er mindre 
end 10-5, hvilket bevirker at der i risikoanalysen ikke kræves, at tanke med 
tyktflydende produkter skal have tankgårde der kan indeholde alt olien af 
den største tank. Det betyder at olien kan løbe uden for tankgården. Dette 
er ikke et miljømæssigt problem hvis olien bliver på egne arealer og ikke 
kan løbe til recipient. Virksomheden har derfor redegjort for at olien ikke kan 
løbe til havet, men forbliver på egne arealer, hvis der skulle blive læk.   
 
For at sikre et højt niveau af kontrol med tankene stiller Miljøstyrelsen vilkår  
om, at der skal foreligge gyldig inspektions- og prøvningsattest for alle tanke 
der er i brug. Inspektion og prøvning af tankene skal udføres af et eksternt 
uvildigt firma, som kan dokumentere erfaring med dette arbejde.  
 
Inspektion 
Der skal foretages inspektioner af tankene, som angivet i vejledningen for 
store olielager, som er funderet i EEMUA’s regler. Reglerne er, at inspekti-
onsterminerne kan nedsættes, når inspektionsrapporten for en given tank 
viser, at tankens korrosionshastighed er så relativ lav, at tankinspektionen 
kan udskydes. Inspektionsplanen skal accepteres af tilsynsmyndigheden. 
Virksomheden fremsender senest 6 måneder efter denne afgørelses ikraft-
træden en inspektionsplan. jf. vilkår. Efterfølgende fremsendes reviderede 
inspektionsplaner løbende.  
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Virksomheden har oplyst at tankinspektionerne foretages som angivet i 
EEMUA’s regler og at inspektionerne skal foretages af et uvildigt firma med 
ekspertise på området.  
Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for at tankene får større brud mindskes, 
når de beskrevne inspektionsterminer følges. 
  
Drift 
Driften skal indrettes, så risikoen for at der sker læk på tank, rør, pumper, 
ventiler eller slanger mv. minimeres. På den baggrund stilles der vilkår om, 
at alle tanke, der er i brug, skal være tilsluttet et kontinuert, automatisk 
overvågningssystem jf. vilkår  
 
Større udslip fra tanken vil kunne registreres vha. udstyr til måling af ni-
veauændringer i tanken. Større udslip vil blive registreret og medføre en 
alarm, som vil blive opfanget hele døgnet og der vil i løbet af kort tid blive 
foretaget afhjælpende tiltag. Teknologien er ikke installeret endnu, men vil 
blive installeret inden den 30/6 2012. 
 
Overfyldning af tanken vil blive registreret, da der er installeret alarm for høj 
væskestand og meget høj væskestand i tanken. Alarmen går til kontrolrum, 
der øjeblikkeligt kan stoppe pumpningen. 
  
Miljøstyrelsen vurderer, at et højt sikkerhedsniveau hvad angår alarmer, 
niveaumålere og ventiler i tankene bør dokumenteres ved funktionstest og 
kontrol. Der stilles på den baggrund vilkår om, at der mindst én gang årligt 
udføres funktionstest af alarmer, måleudstyr m.v. Hvis leverandøren fore-
skriver hyppigere funktionstest, skal dette følges. Desuden skal virksomhe-
den foretage runderinger og inspektioner med henblik på at kontrollere, at 
der ikke er opstået utætheder eller udsivninger fra tankanlæggene. 
Virksomheden skal dokumentere, at egenkontrollen foregår som beskrevet i 
VSO bilag 2. jf. vilkår, således at virksomheden kommer systematisk igen-
nem alle forhold 
 
Det er oplyst, at trafikken omkring tankene er meget begrænset. Miljøstyrel-
sen vurderer dog, at der skal stilles vilkår om, at tanke mv. skal sikres mod 
påkørsel de steder, hvor der sker trafik i nærheden, og hvor der kan være 
risiko for påkørsel.  
 
Hvad angår operationerne ved losning og lastning af olie vurderes Miljøsty-
relsen, at overvågning og radiokontakt mellem de ansvarlige personer un-
der hele operationen er afgørende for hurtig indgriben i tilfælde af utilsigtede 
hændelser. Der er derfor stillet vilkår om omfanget af overvågning under 
operationerne.  
 
Losning og lastning fra/til skib  
Losning og lastning fra og til skib er den aktivitet på virksomheden, hvor der 
er størst risiko for at olien kommer ud i havet. Det viser risikoanalysen. Læk 
på rør, der placeret på siden af den 150 m pier, vil betyde at olien løber di-
rekte ud i vandet.  
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Rør inspiceres oftere og der er i risikoafgørelsen stillet vilkår om at der skal 
installeres foranstaltninger, så udledningen af olie nedsættes ved uheld. 
Hvis lukketiden er 1 min kan der udledes 50 m3 olie ved et rørbrud. Hvis 
lukketiden er 10 min kan der udledes 500 m3 olie ved et rørbrud.  
Der er i risikoafgørelsen stillet vilkår om en redegørelse ift. bl.a. udlægning 
af flydespærringer ved lastning og losning, da der ikke er dokumentation for 
at olien ikke når Natura 2000 områder ved udslip 
 
Pier er indrettet med opkant, så læk fra pumper, rør og slanger på pier vil 
forblive på pier, da der under lastning og losning sættes spygats i regn-
vandsafløb på pier, så olien ikke løber i havet 
 
Der er bygget en mur på land lige før GOT-pieren for at undgå, at læk på 
rør i det område vil forårsage at olien løber ud i havet, da terrænet skråner 
ned mod vandet. Muren er bygget for at forhindre olie fra baglandet at løbe 
til recipient – Agersø Sund.  
 
Andet 
Virksomheden skal sikre sig at det ikke er muligt at påkøre rør, mv. da brud 
på rør kunne bevirke at olie udledes, hvilket skal udgås. Der for er stillet 
vilkår om sikring mod påkørsel.  
 
Det kan forekomme, at tanke der har været ude af drift eller har været an-
vendt til andre formål, kan ruste mere end hvis de er i brug, derfor skal tan-
ke inden de tages i brug gennemgå en inspektion af et til formålet godkendt 
firma. 

3.2.3 Luftforurening 
De væsentligste kilder til luftforurening fra driften af SGOT er emissioner fra 
oplagstankene. Emissionernes betydeligste påvirkning vurderes at være 
mulige lugtgener, som er behandlet i afsnit 3.2.4. Da tankemissionerne er 
diffuse fastsættes der ikke emissionsgrænseværdier, ligesom der ifølge 
luftvejledningen ikke skal udføres OML-beregninger for tanke med diffuse 
emissioner.  
 
I Vejledning om miljøkrav til store olielagre(VSO) er vist beregninger af 
emissionen af flygtige stoffer for hhv. benzin og gasolie(diesel), oplagret i 
fasttagstanke uden emissionsbegrænsende tiltag. Beregningerne viser, at 
emissionen af flygtige stoffer fra oplagret benzin er omkring 10 gange større 
end fra oplagret diesel og lignende gasolie. I VSO anbefales det, at emissi-
onsreducerende tiltag som maling af tankoverflader og installation af gen-
vindingsanlæg eller indvendigt flydetag til begrænsning af emissioner på 
lagertanke med olieprodukter med et damptryk større end 1,3 kPa.  
 
Tankene på SGOT indeholder ikke benzin, men alene produktet med lavere 
damptryk (klasse II og III produkter) som diesel, biodiesel, jetfuel, tunge 
olier m.v. Tankene er bemalede i reflekterende farver, og omkring halvdelen 
af tankene er udstyret med indvendigt flydetag. Endvidere er der på GOT 
ingen opvarmede tanke.  
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Det er sat kulfiltrer på de 4 største fasttagstanke på SOT-området for at 
begrænse mængden af kulbrinter, som afgives fra tanken. Det bevirker at 
lugtbidraget i området nedsættes. 
 
Udover emissioner fra tankene er der emissioner i form af skibsemissioner, 
bil- og lastbilemissioner samt periodevis emissioner fra andet maskine. 
Emissionerne hidrører fra intern transport, skibe der losser og laster olie 
samt fra anlægs- og vedligeholdelsesarbejder på virksomheden.  

3.2.4 Lugt 
Fra SGOT emitteres flygtige organiske kulbrinter fra tankånding ved påfyld-
ning af tanke. Denne emission kan føre til lugtgener for naboer, afhængig af 
mange faktorer som f.eks. vejrforhold, intensiteten af emissioner m.v. Der er 
tale om diffuse afkast, og der kan derfor ikke beregnes massestrøm og 
emissionskoncentration for disse emissioner.  
 
Miljøstyrelsen vurderer på grund af emissionernes diffuse karakter, at vilkår 
med grænseværdier, hvortil der knyttes kontrolbaserede vilkår med tekniske 
målinger ikke er mulig. Der er derfor fastsat vilkår (C1) om, at virksomheden 
ikke må give anledning til lugtgener, der af tilsynsmyndigheden vurderes 
som væsentlige. Såfremt Miljøstyrelsen f.eks. i forbindelse med klager over 
lugtgener vurderer, at der forekommer væsentlige lugtgener, kan Miljøsty-
relsen efterfølgende give påbud om at lugtimmissionen skal nedbringes. 
Der er i revurderingen stillet krav om effektive og regelmæssige eftersyn og 
vedligehold af udstyret på tankene, idet sådanne eftersyn er med til at redu-
cere de diffuse emissioner til luften jf. vilkår. Det er også med til at reducere 
lugtimmissionen. Der er ikke stillet krav om lækagesøgning, da Miljøstyrel-
sen vurderer at det ikke er relevant i SGOT's tilfælde, hvor der ikke opbeva-
res produkter med højt damptryk f.eks. benzin. 

3.2.5 Spildevand 
Udledning til Agersø Sund 
Der placeret ca. 55 tanke med rørsystemer i et område 2-3 km2 tæt på ky-
sten på Stigsnæs. Alle arealer er ikke befæstede på nær vejene. Regnvan-
det nedsives og afdrænes gennem render/grøfter. Der er etableret render, 
som ligner grøfter, i et net mellem tankgårdene til afledning af regnvand. 
Renderne et en del af spildevandsssystemet.  Regnvandet ledes via ren-
derne gennem området og videre til olieudskilleren, kaldet API´en.  
 
Regnvandet/spildevandet kommer til at indeholde en mindre mængde olie, 
da ventiler, pumper mv. kan dryppe kort tid og der har ca. hvert eller hvert 
andet år har været mindre uheld. Det har vist sig, at der inden for en ti´års 
periode har været udslip, hvor der er udledt af størrelsesorden 20 m3 olie ud 
på jorden. Den forurenede jord vil blive fjernet, men en mindre del af olien 
vil nedsive med regnvandet, som opsamles i render og ledes til API´en.  
 
Den ene af tre spildevandsudledninger fra virksomheden forgår gennem 
olieudskilleren/API´en til Agersø Sund, hvor udledningspunktet har koordi-
naterne angivet i vilkår. 
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Følgende spildevandstyper ledes til API´eren: 
• Regnvand der er opsamlet i render 
• Regnvand fra jordbehandlingsanlæg 
• Tankdræn 
• Afværgeboringer 
• Del af sanitetsspildevand (føres til septiktank, hvor udløb går til API) 

 
API anlægget på SGOT består af 4 bassiner og 3 olieskimmere, som tager 
olien i overfladen. Bassiner er forbundet med dykket udløb, så olien tilbage-
holdes på overfladen. Inden vandet forlader det fjerde bassin passere det et 
høfilter. Der er gennem flere år blevet analyseret for følgende stoffer olie, BI 
5, N, P, MTBE, inden udløbet Agersø Sund fra API´en.  
 
Det fremgår af vedlagte kort bilag A3, hvilke arealer, der afleder overflade-
vand til hvilke udledningspunkter.  
 
Det fremgår af kortet, at en del af regnvandet ledes til et punkt der kaldes 
Suez. Vandet opstuves der og ledes til API´en. Det betyder, at både områ-
der på kortet, hvor der står, at regnvandet ledes til Suez og til API udledes i 
punktet ved API´en.  
 
Der sker ikke længere udledning til sundet i det punkt ved Sues – andet end 
i særlige situationer med meget nedbør. Af størrelsesorden to gange om 
året har virksomheden oplyst at der kan ske udledning i det punkt. Det kan 
f.eks. forekomme, hvis der ligger meget sne og det smelter hurtigt.  
Sues har dykket udløb, hvor vandet opstues og olien skimmes af. Ved Sues 
udledes vandet til Agersø Sund ved punktet med koordinaterne angivet i 
vilkåret.  
 
Der er stillet vilkår om, at det skal indberettes til tilsynsmyndigheden, når 
der sker udledning ved Suez, og at der skal tages en prøve inden udled-
ning, så det kan belyses om udledningen er en miljømæssig belastning. 
 
Regnvandet fra de tre lokaliteter, hvor der foregår jordbehandling, ledes 
også til API´en. Det ene jordbehandlingsanlæg, som er beregnet til mindre 
forurenet jord, har overløb af regnvand til grøft, som kommer til API gennem 
de åbne grøfter. Det andet bruges ikke for tiden, men indgår i godlkendel-
sen. Det tredje anlæg består af meget forurenet jord /slugdefarming, der har 
dræn, hvor perkolatet føres til API´en vie Suez.  
 
Til Maderenden 
Det fremgår af kortet (bilag A3), at en del af virksomhedens areal mod 
nordøst afledes til Maderenden (koordinater er oplyst) På den nordøstlige 
del af  virksomhedens grund ligger jorden brak, hvor regnvandet nedsives. 
Der har ligget et raffinaderi på arealet. Virksomheden har oplyst, at der er 
oplag af beton og asfalt, men der håndteres ikke væsker på det areal, der 
udleder til Maderenden. Der er derfor stillet krav om at der ikke må være 
aktiviteter på arealet, som kan give anledning til udledning af stoffer eller 
materialer til Maderenden.  
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Det er angivet på kortet bilag 4, hvor virksomhedens rende/grøft er forbun-
det til Maderenden. Der er en olieudskiller i området ved udløb til Maderen-
den. Hvis olieudskilleren kommer i brug, skal det oplyses til tilsynsmyndig-
heden, og den skal vedligeholdes og tømmes regelmæssigt.  
 
Generelt 
Dræn skal være lukkede i tankgårde med tanke, der er i brug, for de områ-
de af SGOT, der kaldes GOT. Drænvandet - undtaget SOT må først lukkes 
ud, når det visuelt er kontrolleret, at der ikke er spildt olie i tankgården jf 
vilkår, og at der ikke er synlig oliefilm på vandet. Det er for at undgå at stør-
re mængder olie forlader tankgården, da evt. udslip at olie skal opsamles i 
tankgården, så miljøskaden ved et udslip af olie mindskes mest muligt. 
 
Drænsystemet i tankgårde i det område af SGOT, der kaldes SOT, er 
åbent, da der kun opbevares tunge olier, der størkner, når olien kommer ud 
af de opvarmede tank. Virksomheden har oplyst at olien ikke kan nå reci-
pienterne Agersø Sund eller Maderenden. 
 
Render/grøfter og rør skal vedligeholdes jf. vilkår, så regnvandet kan ledes 
til API, da der kan være olie i vandet og der må ikke ske opstuvning af 
regnvandet, så det løber uden om render og direkte ud i Agersø Sund. 
 
API 
Der skal redegøres for om kapaciteten af API anlægget hænger sammen 
med belastningen – herunder den hydrauliske belastning. Jf. vilkår For API 
anlæggets skal der redegøres for hvad kapaciteten er sammenholdt med de 
maksimale vandmængder (10 årsregn), der kan tilføres anlægget.  
Redegørelsen er krævet for at afdække om API/olieudskilleren er dimensio-
neret til den mængde vand og olie, som tilledes API´en. 
 
Der skal også gøres rede for, at API-anlægget kan rumme den mængde 
olie, der vil nå API ved større rørbrud på 300 m3 olie, idet rørbrud er en re-
lativ sandsynlig hændelse og rørbrud tæt på API´en kan bevirke at olien 
løber til API´en.    
 
Der skal være instrukser for API/olieudskiller 

• Drift 
• Vedligeholdelse 
• Inspektion 
• tømning 

Instrukserne skal sikre at anlægget til stadighed betjenes korrekt og funge-
rer optimalt. 
 
Der sættes krav til API/olieudskilleren bl.a. ift. vedligeholdelse for at sikre at 
anlægget til stadighed kan tilbageholde olien. 
 
Målinger 
Der skal analyseres for olie, N og en række PAH´er som anses for være 
miljøskadelige. PAH´erne er udvalgt ud fra at de indgår i NOVANA – pro-
grammet. Virksomheden skal gennemføre en måleserie i et år på tidspunk-
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ter, hvor der er maksimal udledning jf. vilkår D8, Måleprogrammet skal god-
kendes af tilsynsmyndigheden inden det gennemføres. Kravet er stillet med 
baggrund i bek. om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning 
af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, 1022 af 25/8 2010.  
Grænseværdierne for PAH´erne forefindes i bek. 1022. Øvrige grænsevær-
dier er videreført fra tidligere godkendelse. Når måleprogrammet er gen-
nemført, afgøres det, om der skal gennemføres yderligere målinger, afhæn-
gig af om grænseværdien for stoffer kan overholdes i udledningspunktet. 
Hvis virksomheden kan overholde grænseværdierne i udledningspunktet er 
forholdet afsluttet og grænseværdierne anses for overholdt. Grænseværdi-
erne skal ikke nødvendigvis overholdes i udledningspunktet, hvis der sker 
opblanding af udledningen i Agersø Sund. Virksomheden kan efterfølgende 
blive sat til at redegøre/beregne, hvad opblandingszonen er.  
 
Analyser skal være akkrediteret, da det er krævet i bekendtgørelsen for om-
rådet. 
  
Sanitært spildevand 
Hvad angår sanitært spildevand, var der i miljøgodkendelsen fra 1997 stillet 
vilkår om, at sanitetsspildevand skulle nedsives i overensstemmelse med 
godkendelse fra Skælskør Kommune. I forbindelse med revurderingen har 
DONG Energy oplyst, at sanitetsspildevand ikke nedsives, men ledes til 
septiktank.  
 
Virksomheden har udarbejdet en redegørelse for hvorledes det sanitære 
spildevand behandles. Slagelse Kommune har i september 2011 oplyst, at 
kommunen mener virksomheden overholder spildevandsplanen. 
Miljøstyrelsen er med udgangspunkt i virksomhedens redegørelse stillet 
vilkår om at septiktank skal tømmes årligt og der må ikke udledes direkte til 
Agerså Sund andet gennem API´en. 

3.2.6 Støj 
Støj fra virksomheden stammer fra pumper, som forefindes både på land og 
på skib. Pumperne anvendes til losning og lastning af olie. Ved transport af 
olie fra skib til lagertankene anvendes skibspumperne, mens der ved last-
ning fra GOT-pieren og SOT-pieren til skib anvendes pumper installeret på 
SGOT. Der er desuden i mindre omfang støjemissioner fra pumper ved 
overførsel mellem lagertankene.   
 
Der er ikke udført støjmålinger eller støjberegninger for den ene del af 
SGOT kaldet GOT.  
 
For den anden del af SGOT kaldet SOT er der lavet en støjredegørelse, der 
viser at støjbidraget uden for industriområdet i udvalgt punkter, hvor der er 
boliger, er mindre end 18 dB(A). Støjbidraget i skel til industriområde er 39 
dB(A).  
 
Der skal laves en samlet redegørelse for hele virksomheden SGOT, hvilket 
der er vilkår om. 
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Virksomheden er placeret i et erhvervsområde. De omkringliggende virk-
somheder er af industriel karakter. Området kan anvendes til støjende, luft-
forurenende og spildevandsudledende virksomheder. Der er enkelte bebo-
elsesejendomme nord og nordøst for virksomheden og som er beliggende 
indenfor det i kommuneplanen udlagte erhvervsområde. Der er derfor stillet 
krav om at der skal udføres en støjredegørelse, hvor det også bestemmes 
hvad støjbidraget er ved de mest belastede boliger. Støjmålinger og/eller 
støjberegninger skal ske efter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6/1984 “Må-
ling af ekstern støj fra virksomheder”.  
 
Miljøklagenævnet tilkendegiver i sin afgørelse af 8. januar 2008 vedrørende 
Enstedværket, at det er Nævnets opfattelse, at støj fra skibe, der ligger ved 
kaj ved en godkendelsespligtig virksomhed, er omfattet af miljøbeskyttelses-
lovens regulering og derfor kan medtages i virksomhedens miljøgodkendel-
se. 
 
Støjbidraget fra skibe i de valgte referencepunkter har ikke tidligere indgået 
i støjredegørelsen for SGOT. Der vil derfor blive stillet vilkår om, at der skal 
laves en opdatering af støjredegørelsen for virksomheden, hvoraf støjbidra-
get fra skibe tydeligt fremgår. Relevante støjkilder på skibe vil være kilder, 
der er forbundet med skibets egendrift, mens det ligger ved kaj, samt kilder 
på skibet forbundet med losse- og lasteaktiviteter, f.eks. dækspumper samt 
afkast fra hjælpemotor og ventilation. 
 
Redegørelsen skal forholde sig til overholdelsen af grænseværdierne for 
støj fra virksomheden ekskl. støj fra skibe, som angivet i vilkår E2, idet der 
gøres særskilt rede for det samlede støjbidrag fra virksomheden inkl. støj 
fra skibe i referencepunkterne, støjbidraget fra virksomheden ekskl. støj fra 
skibe samt støjbidraget fra støjkilder fra skib. Viser redegørelsen, at det ikke 
er muligt at overholde grænseværdierne for støj, skal redegørelsen tillige 
indeholde mulige tiltag for at nedbringe støjbidraget fra de kilder, der er år-
sag hertil, tekniske og konstruktionsmæssige hindringer eller fordyrende 
forhold samt de økonomiske konsekvenser ved implementeringen heraf. 
 
I givet fald vil Miljøstyrelsen på denne baggrund og ud fra en proportionali-
tetsbetragtning efterfølgende træffe afgørelse om effektuering af mulige 
tiltag og/eller en lovliggørelse af de eksisterende forhold. 
 
Støjkravene skal overholdes i ethvert punkt uden for skel. Støjgrænser for 
boliger (både for boliger og boliger i det åbne land) udenfor erhvervsområ-
det er videreført fra nugældende miljøgodkendelse. Der er ikke stillet skær-
pede krav, da støjkravene følger GOT, som udgør den største del af virk-
somheden og Stigsnæsværkets driftstid er minimal. Der kan komme skær-
pede støjkrav, hvis Værket skal anvendes en større del af tiden end det er 
tilfældet på nuværende tidspunkt.  
 
Støjgrænserne for erhvervsområder fastsættes som de vejledende støj-
grænser efter principper i Miljøstyrelsens støjvejledning. Støjgrænserne for 
erhvervsområder gælder i skel til nabovirksomheder, mens støjgrænserne 
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for boliger skal overholdes ved den mest belastede beboelse uden for det 
regionale erhvervsområde.  

3.2.7 Affald 
Jordbehandling mv. på sludgefarming-anlægget 
Sludgefarming-anlægget blev anlagt i 1990 i olieterminalens østlige ende. 
Anlæggets bund består af det naturligt forekommende blåler, hvori der er 
udlagt dræn i stenkister. Over dette findes et jordlag, hvori der med mellem-
rum blev tilført olieslam, der herefter bliver omsat i jorden ved biologisk 
nedbrydning.  
I forbindelse med hovedeftersyn af fuelolietankene skal disse rengøres. 
Efter endt slamsugning, der går til oliegenbrug, vil der stadig på bunden stå 
et slamlag. Dette sidste "olieskrab" køres på sludgefarm.   
BAT for raffinaderier fra 20035 lægger op til, at sludgefarming udfases og at 
olieslam/"olieskrab" afbrændes. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at det vil være forbundet med en relativ beskeden 
udgift at afbrænde den forholdsvis begrænsede mængde olieslam – oplyst 
at udgøre ca. 15 – 20 tons/år – der hidtil har været tilført slugdefarming-
anlægget. Desuden vurderer Miljøstyrelsen at olieslammet vil indeholde en 
relativ stor koncentration af PAH´er. Perkolat, der dannes ved nedbør på 
arealet, ledes til "Suez", hvorfra det overpumpes til behandling i API, ledes 
ud i Agersø Sund. Perkolatet kan indeholde PAHér og for vandmiljøet er 
PAH´erne de mest belastende bestandele af olien. 
  
Virksomheden har derfor ikke længere godkendelse til at udlægge olie-
slam/"olieskrab" på Sludgefarming-anlægget. 
Miljøstyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at det helhedsvurderet, 
under hensyntagen til tekniske, miljømæssige og økonomiske hensyn, vil 
være den bedste løsning at anlægget kun kan bruges til jordbehandling. 
 
Virksomheden kan anvende anlægget til jordbehandling af olieforurenet 
jord, sand og vand fra API, hvis udlægningen af materialet kan foregå såle-
des at affaldet kan forblive på arealerne.  
API'ens bassiner rengøres med mellemrum, for at oprense slam/sand fra 
bunden af disse og denne rest køres også på sludgefarming-arealet lige 
som vandet fra API´en. Da vandet skal fjernes, når API´en skal renses. 
Miljøstyrelsen vurderer, at det er acceptabelt, at udbringe sand og vand fra 
API´en på Sludgefarming-arealet, da vandet bliver renset yderlige ved at 
passere jordrenseanlægget. Virksomheden skal efterfølgende redegøre for, 
hvor stor mængde vand, der udlægger pr. kvadratmeter, da det hydrauliske 
tryk gennem jordlagene ikke må være større end ved kraftigt nedbør.  
 
Behandlingspladser for olieforurenet jord 
Der blev i 1994 etableret en plads til biologisk behandling af olieforurenet 
jord i olieterminalens vestlige hjørne. Behandlingspladsen består af to iden-
tiske sektioner, benævnt sektion A og B. De to sektioner er indrettet med 

                                                 
5 Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries. 
February 2003 
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tæt kunststofmembran med overliggende gruslag med dræn. I 2009 blev 
der givet tilladelse til, at et separationsbassin i beton, beliggende ved siden 
af sektion A og B, også blev benyttet til behandling af forurenet jord. Denne 
tilladelse blev givet, med den betingelse, at den samlede mængde jord på 
behandlingsanlægget, ikke blev øget. Denne sektion benævnes sektion C. 
Denne sektion er også drænet. Drænet under de tre sektioner, skal sikre, at 
alt perkolat bliver opsamlet og sendt til olieterminalens API-system, således 
at der ikke sker forurening af den omkring- eller underliggende jord.  
På behandlingspladsen modtages olieforurenet jord, som stammer fra an-
lægsaktiviteter, samt evt. spild af olieprodukter, på olieterminalens område. 
På pladsen sker der en biologisk rensning af jorden, ved at olien i jorden 
bliver omsat af jordens naturlige indhold af mikroorganismer. Denne proces 
kan fremmes ved at tilsætte gødning og vand til jorden. 
 
Der er stillet vilkår om, at de to jordbehandlingsanlæg i den vestlige ende af 
virksomheden (mellemdepot og betondepot), kun anvendes til mindre parti-
er klasse IV jord. Hvis der skal behandles større partier klasse IV jord, skal 
sludgefarming-arealet anvendes. Miljøstyrelsen vurderer, at sludgefarming-
anlægget bedre kan omsætte den større mængde olie, der er i det mere 
olieforurenede jord. 
 
Virksomheden har oplyst, at i forbindelse med oprensning af API udlægges 
det olieholdige vand fra bassinerne på sludgefarm-arealet. Sludgefarm-
arealet´s 4 bed har anlagte veje langs hvert bed. Det olieholdige vand ud-
pumpes i bedenes længde, hvor det, dels via udpumpningsraten, dels via 
udbredelsen i bedenes længde sikres, at der ikke sker overløb uden for 
sludgefarm- arealet. 
Slammet fra ph-bassin og API- bassiner slamsuges og køres på sludge-
farm-arealet. 
Det samme gælder, når der udkøres/ udspredes olieforurenet jord fordeles 
på bedene i såvel bedenes længde som bredde. 
 
Gældende regler for flytning af jord til og fra behandlingspladsen 
Enhver flytning af jord til og fra behandlingspladsen, skal følge Slagelse 
Kommunes retningslinjer og gældende lovgivning. Dette gælder både for 
jordflytninger fra behandlingspladsen til områder indenfor og udenfor SGOT. 
Dette betyder, at det tidligere vilkår der angav rensningskriterier for jord der 
efterfølgende må anvendes på SGOT6, ikke længere er gældende. Det er 
fremover retningslinjerne flytning af forurenet jord i Slagelse Kommune, der 
er gældende.  
De nuværende retningslinjer er: 
 
Følgende skal anmeldes til Slagelse Kommune, jævnfør jordflytningsbe-
kendtgørelsen7: 

• Enhver flytning af forurenet jord til jordbehandlingspladsen, samt  
                                                 
6 Jorden skal renses ned til 300 ppm olie og 25 ppm BTEX, heraf maksimalt 5 ppm benzen. 
Den rensede jord kan anvendes på terminalens område. Vilkår 6.5 i revisionen fra 2001. 
7 Gældende på tidspunkt for annoncering af denne afgørelse: Bekendtgørelse om 
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. BEK nr. 1479 af 
12/12/2007. 
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• Enhver fraførelse af jord fra jordbehandlingspladsen, som er renset 
til at overholde kravene for enten:  

1. Klasse 0 eller klasse 1 jord, ifølge sjællandsvejledningen8, 
eller 

2. Kategori 1 jord, ifølge jordflytningsbekendtgørelsen. 
 
Derudover kræver følgende en ansøgning til Slagelse Kommune, som vil 
fortage en risikovurdering og på baggrund af denne, kan vælge at give en 
paragraf 19 tilladelse, jævnfør miljøbeskyttelsesloven9: 

• Enhver fraførelse af jord fra jordbehandlingspladsen, som er renset 
til at overholde kravene for enten: 
1. Klasse 2 eller klasse 3 jord, ifølge sjællandsvejledningen,  
2. Kategori 2 jord, ifølge jordflytningsbekendtgørelsen, eller 
3. Lettere forurenet jord, ifølge bekendtgørelse om lettere forurenet 

jord10.  
 
Øvrigt affald 
Den olieholdige fraktion, som tilbageholdes i API-olieudskilleren, bortskaffes 
til genanvendelse via godkendt transportør. 
 
Farligt affald skal anmeldes til kommunen, herunder type, oprindelse, 
mængde, emballering, sammensætning og egenskaber i henhold til affalds-
bekendtgørelsens regler.  
 
Øvrige affaldsfraktioner skal ligeledes bortskaffes i overensstemmelse med 
kommunens affaldsregulativ, ligesom virksomheden skal kildesortere sit 
genanvendelige affald jvf. kapitel 14 i affaldsbekendtgørelsen.  
 
Data om affaldet skal indgå i årsrapporteringen jf. vilkår.  

3.2.8 Overfladevand, Jord og grundvand 
Overfladevand 
Risici for forurening af overfladevand på virksomheden er primært forbundet 
med pumpning og oplagring af store mængder olie. Forurening af overfla-
devandet (Agersø Sund og Maderenden) kan forekomme ved utilsigtede 
hændelser i form af tekniske svigt som f.eks. brud på tanke, rør, ventiler, 
slanger, flanger, fejlkobling osv. Udslip til terræn kan forekomme under drift 
(dvs. under overførsel af olie) og vil i en periode blive tilbageholdt i tankgår-
dene. Den gennemførte risikoanalyse behandler blandt andet udslip til ter-
ræn, og det er i risikoanalysen vurderet, at alle udslip på land og alle dræ-
ninger af tankgårde føres til API anlægget, hvor olie og vand adskilles. I 
risikoanalysen er det største udslip til grøfter og tankgårde beregnet til ca. 
300 m3, og API anlægget har kapacitet til at modtage denne mængde.  
 

                                                 
8 Vejledning i Håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001, med efterfølgende rettelser. 
9 Gældende på tidspunkt for annoncering af denne afgørelse: Bekendtgørelse af lov om 
miljøbeskyttelse. LBK nr 879 af 26/06/2010. 
10 Gældende på tidspunkt for annoncering af denne afgørelse: Bekendtgørelse om 
definition af lettere forurenet jord. BEK nr 554 af 19/05/2010. 
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Virksomheden har redegjort for at olien på SOT-tanke bliver på virksomhe-
dens areal og ikke løber til recipienter. Tankgårde på GOT vil i løbet af de 
næste 4 år blive udbygget, så tankgårde kan rumme indholdet af olien i den 
største tank. Sandsynligheden for udledning til recipient nedbringes herved 
yderligere. 
 
Den største risiko for forurening af overfladevand er læk på rørføringer på 
pier, hvor rør er placeret over vandet uden mulighed for opsamling af olien. 
Forholdet er reguleret i risikoafgørelsen. Der er bl.a. krav til inspektion af 
rørføringen. 
 
Belægning under manifold 
Det er BAT at have fast belægning under manifold for de lette olier. 
Det er ikke alle manifold, hvor der er tæt belægning under rør. Det anbefa-
les i VSO at der er tæt belægning under rørene i en manifold. Det er ikke 
tilfældet på SGOT. Der stilles derfor vilkår om udarbejdelse af en redegørel-
se for etablering af fast belægning under manifold for de områder, hvor der 
forefindes lettere olieprodukter. Det gælder ikke for stoffer med viskositet 
der er større end 100 cSt ved 15 °C eller størknet ved 20 °C. 
 
Jordforurening og grundvand 
Virksomheden er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinte-
resser (OBD). Det er i forbindelse med godkendelse i 1989 af Vestsjællands 
Amtskommune vurderet, at den primære grundvandsressource dels er me-
get lidt ydende, dels er godt beskyttet, overlejret af 15 m blåler (fed moræ-
neler). Endvidere er der ingen private brønde eller boringer, der er truet.  
Miljøstyrelsen vurderer, at der kan drives et jordbehandlingsanlæg i det om 
råde, da den anvendelige grundvandsressource ikke trues.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at risikoen for grundvandsforurening er begrænse-
de, da virksomheden er placeret i et område, hvor der aldrig vil foregå ind-
vinding af grundvand og strømningsretningen i det sekundære grund-
vandsmagasin vil være mod havet.  Der er herunder også lagt vægt på, at 
GOT er placeret ovenpå et ca. 15 meter tykt naturligt lerlag, som tidligere er 
vurderet som en væsentlig barriere til sikring af grundvandet mod forurenin-
ger.  

3.2.9 Til- og frakørsel 
Af den miljøtekniske beskrivelse fremgår, at trafikken til SGOT sker via den 
fælles port for Stigsnæsværket og SGOT. Det oplyses desuden, at ad-
gangsvejen til SGOT forventes ændret, så adgangen fremover vil ske via 
den oprindelige adgangsport. Kørsel til SGOT omfatter primært person-
transport, håndværkere, konsulenter mv., og i mindre omfang materiel og 
materialer, der anvendes til de fortløbende bygge- og vedligeholdelsesar-
bejder, der finder sted på virksomheden.  
 
Miljøstyrelsen vurderer, at omfanget af kørende transporter til virksomheden 
er af et omfang, hvor disse kan ske uden væsentlige miljømæssige gener 
for omkringboende. På den baggrund finder Miljøstyrelsen det ikke relevant 
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at stille vilkår relateret til regulering af kørende transporter til og fra virksom-
heden.  

3.2.10 Indberetning/rapportering 

Med henblik på sikring af, at tilsynsmyndigheden også fremover mindst en 
gang årligt modtager indberetning om miljømæssigt relevante nøgletal, er 
der formuleret et vilkår  om årsrapportering. En del af de data, der skal ind-
gå i årsrapporten svarer til kravene til grønne regnskaber, herunder bl.a. 
oplysninger om havneomsætning og skibsanløb, udført egenkontrol med 
spildevandsudledning, jordbehandling på de tre lokaliteter, samt rapporte-
ring om driftsuheld i løbet af året.  

Der er samtidig krav om at en række oplysninger skal være tilgængelige og 
udleveres på forlangende, da tilsynsmyndigheden ved stikprøve skal kunne 
kontrollere om der foretages den krævede kontrol  

3.2.11 Sikkerhedsstillelse 
Visse godkendelsespligtige virksomheder skal etablere sikkerhedsstillelse 
over for godkendelsesmyndigheden jf. Miljøbeskyttelseslovens §§ 39 a og 
39 b. GOT er ikke omfattet af kravene om sikkerhedsstillelse. 

3.2.12 Driftsforstyrrelser og uheld 
I henhold til § 71 i Miljøbeskyttelsesloven skal virksomheden straks under-
rette tilsynsmyndigheden i tilfælde af, at driftsforstyrrelser eller uheld giver 
anledning til væsentlig forurening eller indebærer fare herfor, og dette gæl-
der også i tilfælde af en miljøskade eller overhængende fare for en miljø-
skade. Virksomheden skal desuden straks forhindre yderligere forurening 
eller afværge den overhængende fare for forurening. 
 
Miljøstyrelsen har derfor fastsat vilkår om underretning i tilfælde af spild. 
Spild på land skal straks opsamles og forurenet jord bortgraves efter aftale 
med Miljøstyrelsen. Spild til havs skal straks anmeldes det kommunale be-
redskab og Miljøstyrelsen. Erfaringsopsamling ved uheld er væsentligt, og 
der er derfor i vilkår stillet krav til, at hændelser skal rapporteres og evalue-
res, bl.a. med henblik på forebyggende tiltag.  
 
Virksomheden skal ved rapportering af spild udarbejde en skriftlig redegø-
relse, hvori der gøres nærmere rede for årsager og håndteringen af spildet 
samt de tiltag, som virksomheden agter at gøre for at undgå lignende uheld 
fremover, jf. vilkår. 

3.2.13 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Der er udarbejdet en sikkerhedsrapport for virksomheden, bl.a. belyser: 

• Hvor stor mængde olie kan ved større uheld udledes til recipient 
• Hvad er sandsynligheden for at det sker 
• Hvad kan der gøres for at begrænse risikoen og 
• Hvad kan der gøres for at begrænse skeden ved et udslip 

  
Sikkerhedsrapporten definerer en række krav til bl.a. 
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• Udarbejdelse af Instrukser for bl.a. 
o Vedligeholdelse 
o Håndtering af nødsituationer 
o Løbende overvågning 
o Kontrol med ændringer 
o Uddanelse 
o Dræning af tanke og tanktage for vand 
o Kontrol og nedlukning 
o Oliebekæmpelse og udlægning af flydespærer 

 
Virksomheden skal ifølge sikkerhedsrapporten ved rapportering af spild ud-
arbejde en skriftlig redegørelse, hvori der gøres nærmere rede for årsager 
og håndteringen af spildet samt de tiltag, som virksomheden agter at gøre 
for at undgå lignende uheld fremover  
 
Udledning af olie til recipient/Agerså Sund fra slanger eller rør er den stør-
ste risiko for miljøet ved Stigsnæs for SGOT. 
Oplysninger der ligger til grund for sikkerhedsrapporten viser at der ved en 
lukketid på 10 min, som var virksomhedens først udspil ift. lukketider, kan i 
værste fald udledes 500 m3 olie. Hvis lukketiden er på 6 min, som er det 
virksomheden formoder at den er for nuværende kan der udledes 170 m3 
ved større uheld. Virksomheden har angivet at der kan installeres en hurtig 
lukke ventil, så udledningen kan stoppes i løbet af et minut, hvilket bevirker 
en udledning på 50 m3. Samtidig har virksomheden oplyst, at ved udlæg-
ning af flydespærrer kan udledning begrænses til under 5 m3, hvilket er det 
niveau, som Miljøstyrelsen har accepteret ift. at der ikke er lavet en konse-
kvensvurdering ift. udledningen.   
 
Afgørelsen om accepten af sikkerhedsrapporten er truffet den 29. septem-
ber 2011. 

3.2.14 Ophør 
Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden i forbindelse med ophør skal rense 
tankene i samme omfang som det sker i dag i forbindelse med, at tankene 
skal inspiceres og forinden skal GOT indsende en redegørelse for arbejdet 
med henblik på at undgå forurening. Der stilles vilkår herom.  

3.2.15 Bedst tilgængelige teknik 
Anvendelse af bedst tilgængelig teknologi – BAT-princippet – skal ligge til 
grund ved behandling af alle sager efter miljøbeskyttelsesloven, både ved 
godkendelser og revurdering af disse.  
 
Selvom SGOT ikke er en IPPC-virksomhed og ikke er omfattet af EU BREF 
(BAT reference dokumenter) vurderer Miljøstyrelsen, at BREF-dokumentet 
"Emissions from storage" kan danne vejledende retningslinjer for indretning 
og drift af SGOT.  
 
Virksomheden har i den miljøtekniske beskrivelse (bilag A) redegjort for 
SGOT's anvendelse af bedst tilgængelige teknik i forhold til emissioner fra 
oplag. I redegørelsen indgår bl.a. en vurdering af virksomhedens BAT-tiltag 
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i forhold til det tværgående BREF-dokument om emissioner fra oplag, selv-
om GOT ikke er en IPPC virksomhed, der er omfattet af BREF-noten. Heraf 
fremgår bl.a.: 
 

• At virksomhedens tankdesign lever op til BAT, herunder er tankene 
dedikeret til olieopbevaring, tankfarve reflekterer lys, og der er etab-
leret vedligeholdelses- og kontrolsystemer og planer for håndtering 
af nødsituationer 

• At kontrol og vedligehold styres via vedligeholdelsesplaner, inspekti-
onsplaner mv. 

• At virksomheden følger EEMUA-standarden ved tankinspektioner, 
som foretages af certificeret firma 

• At virksomhedens procedurer reducerer emissioner og risiko fra 
spild fra tanke, transport og håndtering af olie 

• At der ikke skal foretages VOC-monitering, da der alene opbevares 
klasse II og III produkter 

• At virksomheden har udarbejdet risikoanalyse og sikkerhedsrapport 
• At der er installeret lækageovervågning på alle tanke som er i brug 
• At der er etableret jordvolde omkring tankene. Tankgårdene kan mi-

nimum indeholde volumenet af største tank GOT 
• At brandsikring og brandudstyr findes i overensstemmelse med afta-

le med det lokale brandberedskab og at slukningsmiddel kan tilba-
geholdes 

• At virksomheden har et certificeret miljø- og sikkerhedsledelsessy-
stem, der bl.a. sikrer driftsprocedurer og træning for ansatte 

• At virksomhedens rørledninger i øvrigt er indrettet i overensstem-
melse med BAT-principperne 

• At ventiler vælges korrekt og at risikoen vurderes ved montering. 
Der anvendes ikke rotationskontrolventiler eller hastighedsvariable 
pumper, men drøvling 

• At pumper og kompressorer vedligeholdes korrekt, herunder tæt-
ningssystemer 

 
Ved denne revurdering har Miljøstyrelsen fastsat en række vilkår, som har 
til hensigt at fastholde og udvikle relevante BAT-initiativer for indretning og 
drift, herunder: Forbrug af hjælpestoffer, energi og vand skal følges og be-
grænses; tanke og rørsystemer skal kontrolleres, inspiceres og vedligehol-
des ifølge standarder; der skal være alarmer og niveaumålere på tanke; der 
skal finde overvågning sted under pumpning af olie til/fra skib, og der skal 
anvendes procedurer og instrukser til inspektioner, drift samt uheldshåndte-
ring.  
 
Miljøstyrelsen har gennemgået besvarelserne i tjeklisten og finder ikke at 
disse på alle områder er fyldestgørende. Miljøstyrelsen har den 27. sep-
tember 2011 tilbagesendt tjekskemaet med kommentarer til DONG og for-
venter at have modtaget en opdateret udgave inden den 1. januar 2012. 
Herefter vil Miljøstyrelsen vurdere det oplyste med henblik på evt. tiltag og 
vilkårsstillelse. Dette fastholdes ved vilkår. 
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BAT for raffinaderier fra 200311 lægger op til, at sludgefarming udfases og 
at olieslam/"olieskrab" afbrændes, derfor har Sludgefarming-anlægget i 
denne afgørelse ikke fået tilladelse til at fortsætte. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Denne afgørelse for SGOT er en revurdering af eksisterende miljøgodken-
delse GOT og for Stigsnæsværket med det formål at ekstrahere vilkår, der 
relaterer sig til olieterminalens indretning og drift til egen selvstændig miljø-
godkendelse.  
Virksomheden har i sine bemærkninger til afgørelsen ønsker om flere anløb 
af skibe og andre ændringer. Hele høringssvaret til udkast til afgørelse om 
revurdering forefindes i bilag E. 
Virksomheden har mulighed for efterfølgende at ansøge om ændringer og 
udvidelser i det omfang revurderingen ikke kan dække dem fremtidige drift. 
Det er ikke muligt at indbygge alle bemærkninger i denne afgørelse, da det 
har været en forudsætning for revurderingen, at driften af olieterminalen 
fortsætter ikke udvides og samtidig har der været begrænset tid til at indar-
bejde ændringsforslag bl.a. på spildevandsområdet.  
 
De forhold, som Miljøstyrelsen ikke har kunnet efterkomme i høringssvar til 
udkast til afgørelse om revurdering, er bl.a.  

• antal anløb eller tonnage 
• støjkrav 
• regnvand/spildevand 
• opbevaring af affald 

Virksomheden opfordres til efterfølgende at ansøge om ændringer og udvi-
delser, da det fremgår af høringssvaret, at virksomheden har planer om 
ændringer bl.a. på spildevandsområdet. Det er først i forbindelse med ud-
kast til revurdering (punkt 14, bilag E) at virksomheden oplyser, at der er 
planer om at etablere ny olieudskiller ved Suez. Det kan ikke indarbejdes i 
denne revurdering, da tidsplanen for meddelelsen af revurdering er meget 
presset. Virksomheden  kan efterfølgende ansøge om forholdet og det vil 
blive vurderet. 

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Slagelse Kommune er blevet hørt i forbindelse med revurdering af miljø-
godkendelsen, og kommunen har fremsendt sine bemærkninger i mail af 
27. september 2011. Slagelse Kommune har ingen bemærkninger til de 
fremsendte oplysninger i forbindelse med revurderinger. 
 
Bereskabsmyndiger i afgørelse af 12. august 2011 stillet vilkår til virksom-
heden ift. til risikoområdet. 

                                                 
11 Reference Document on Best Available Techniques for Mineral Oil and Gas Refineries. 
February 2003 
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3.4.2 Inddragelse af borgere mv. 
Der har ikke været henvendelser fra borgere ang. virksomheden, derfor har 
der ikke været relevant at høre offentligheden i forbindelse med revurderin-
gen, da det ikke er en IPPC virksomhed.   

3.4.3 Udtalelse fra virksomheden 
De nye og ændrede vilkår har været varslet overfor virksomheden i form af 
udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75. 
Virksomhedens høringssvar til udkast til afgørelse om revurdering er gen-
givet i sin fulde længde i bilag E. 
Virksomheden har bl.a. indsigelser ift.: 

• hvor mange skibsanløb, der kan forekomme pr. år, 
• støjkrav 
• reguleringen af regnvand/spildevand 
• hvilke typer affald, der skal opbevares på virksomheden. 
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
Revurdering 
Revurderingen af miljøgodkendelsen er meddelt i overensstemmelse med 
gældende regler i godkendelsesbekendtgørelsen (§19) om, at miljømyndig-
heden kan foretage revurderinger af miljøgodkendelser, som er mere end 8 
år gamle. De overførte vilkår er enten overført uændret, eller ændret ved 
påbud efter lovens § 41. Endvidere er der ved revurderingen tilføjet nye 
vilkår ved påbud efter lovens § 41. Vilkårene træder i kraft straks ved med-
delelse af afgørelsen med mindre andet fremgår i det enkelte vilkår.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede, da de enten er ændret ved påbud (nye og 
ændrede vilkår) eller overført fra godkendelser, hvor retsbeskyttelsesperio-
den er udløbet.  
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen (kolonne 3-
virksomhed). Der er parallelt med udarbejdelse af miljøgodkendelsen fore-
taget en særskilt vurdering af risikoforholdene hos GOT og de foranstaltnin-
ger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå føl-
gerne heraf for mennesker og miljø. Risikoforholdene er behandlet i en sik-
kerhedsrapport, som er accepteret af risikomyndighederne.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen (bekendtgørelse 
nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning), punkt 21 
”Oplag af olieprodukter med en kapacitet på over 200.000 tons”.  
 
Revurderingen efter Miljøbeskyttelseslovens § 41 ikke er VVM-pligtig, da 
der er tale om en lovligt etableret og miljøgodkendt virksomhed, som revur-
deres uden driftsmæssige ændringer eller udvidelser. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af internationale naturbeskyttelsesområ-
der. I henhold til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 
at visse arter, kan der ikke træffes afgørelser i medfør af en række love og 
paragraffer, før der er foretaget en vurdering af om projektet i sig selv eller i 
forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000 om-
råde væsentligt. Bekendtgørelsen fastsætter krav om, at der ved miljøgod-
kendelser af virksomheder efter miljøbeskyttelseslovens § 33 skal ske en 
vurdering af virksomhedens placering og påvirkninger i forhold til habitatbe-
kendtgørelsens regler. Det er Miljøstyrelsen Roskildes opfattelse, at der ved 
efterfølgende revurderingen af miljøgodkendelsen bør ske en vurdering af 
de faktiske påvirkning fra virksomheden i forhold til habitatområdernes be-
varingsstatus.  
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4.2 Øvrige afgørelser 
Afgørelsen erstatter følgende, tidligere meddelte godkendelser: 

• Miljøgodkendelse GOT af 8. december 1997 med tilhørende tillæg 
(vilkårsændringer) af 27. februar 2001 samt tillæg (nye vilkår) af 10. 
august 2004, meddelt af Vestsjællands Amt 

• Miljøgodkendelse for Stigsnæsværket af 30. januar 2003 for den 
del, som relaterer sig til Stigsnæs Olieterminal. Godkendelsen er 
meddelt af Vestsjællands Amt. 

• Revurdering af den del af Stigsnæsværkets miljøgodkendelse af 30. 
januar 2003 med tillæg af 11. januar 2004 for den del, der vedrører 
Stigsnæs Olieterminal, meddelt af Vestsjællands Amt. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen Roskilde er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Dagbladet Sjællandske Slagelse og 
kan ses på www.mst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

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

 
Nye eller ændrede vilkår, dvs. vilkår markeret med ○, kan påklages. For 
revurderede vilkår, der ikke er ændret (umarkerede vilkår), er det kun be-
slutningen om ikke at ændre disse, der kan påklages. Endvidere kan det 
påklages, at vilkår eller dele af vilkår er sløjfet. En oversigt findes i bilag D. 
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Roskilde, 
Ny Østergade 7, 4000 Roskilde eller ros@mst.dk og skal være modtaget 
senest den 1. november 2011 kl. 16.00. Miljøstyrelsen Roskilde videresen-
der 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. Klagegeby-
ret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, 
herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne op-
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krævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager 
ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behand-
lingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den an-
viste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 
behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljø-
klagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klagebe-

rettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenæv-
nets kompetence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der 
er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer 
andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse slagelse@slagelse.dk
Embedslægeinstitu-
tionen 
Sjælland 

Rolighed 7 4180 Sorø sjl@sst.dk  

Danmarks Natur-
fredningsforening Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450  København SV kreds@friluftsraadet.dk  
Danmarks Sportsfisker-
forbund 
 

Skyttevej 4  7182 Bredsten  post@sportsfiskerforbun-
det.dk

Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF) Vesterbrogade 140 1620 København V dof@dof.dk

 

Institut for Miljøvi-
denskab, Aarhus 
Universitet 

Frederiksborgvej 
399 
Postboks 358 
 

4000 Roskilde 

At.: msp@dmu.dk  
            
cc: okn@dmu.dk
 
 

Att: Marlene Plejdrup 
Britta Nielsen 
Foreningen til 
Solskinsbyens Beva-
relse 
 

 
Gaden 40 
 

4230 
 
Skælskør 
 

brini@post11.tele.dk
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5. BILAGSOVERSIGT 
 
Bilag A:   

• A1: Opgraderingsplan for tankegårde  
• A2: Måleprogram for PAH 
• A3: Kort med angivelse af afvandingsarealer til API, Maderen-

den og Suez  
• A4: Kort med angivelse af udledningspunkt til Maderenden. 

 
Bilag B:  Oversigtsplan i  

• B1: 1:25.000 
• B2: Tankoversigt med tank nr. 

 
Bilag C:  Virksomhedens omgivelser - temakort 

• C1: Natura 2000 områder, GOT 
• C2: Naturtyper og planforhold, GOT 
• C3: Drikkevandsinteresser og jordforurening (kortlægning), 

GOT 
• C4: Natura 2000 områder, SOT 
• C5: Naturtyper og planforhold, SOT 
• C6: Drikkevandsinteresser og jordforurening (kortlægning), 

SOT 
 

Bilag D:  Oversigt over revurderede vilkår 
 
Bilag E:  Virksomhedens høringssvar til udkast til afgørelse om revurde-
 ring. 
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BILAG A2 
 
Måleprogram for PAH 
 
 
PAH i biota 
 
2-methylphenanthren 
3,6-dimethylphenanthren 
Acenaphthen 
Acenaphthylen 
Anthracene 
Benzo(a)anthracen 
Benzo(a)pyren 
Benzo(b+j+k)flouranthener 
Benzo(e)pyren 
Benzo(ghi)perlyen 
Crysen og triphenylen, sum af 
Dibenz(a,h)anthracen 
Dibenzothiophen 
Flouranthene 
Flouren 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 
 
Perylen 
Phenanthren 
Pyren 
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Appendiks D – Stor version af udvalgte figurer 

 

Figur 3-3 Oversigt over placeringen af de forskellige tanke på GOT/SOT terminalerne. Flydetagstanke er markeret med lilla tal og fasttagstanke med blå tal. Side 8 

 















Bilag D  
GOT -  Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Miljøgodkendelse af 8. december 1997 med tilhørende vilkårsændringer af 27. februar 2001  
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Indretning og drift 
1.1   X  Slettet, da vilkåret ikke længere er relevant  
1.2  A1  Ændret, da der ikke længere modtages eller 

opbevares benzin og ballastvand, ligesom påfyldning 
af lastbiler ikke længere foretages. Desuden er typen 
af olieprodukter der modtages og afskibes på 
virksomheden præciseret, ligesom det er præciseret 
at kasserede tanke ikke må anvendes. Endelig er 
henvisning til miljøteknisk beskrivelse fjernet og 
spildevandsmodtager er tilrettet.  

1.3   X Slettet. Ikke relevant, da der ikke modtages eller 
opbevares benzin 

1.4  B10  Omformuleret og præciseret. Krav til redegørelsen 
for tæthed mv. er erstattet af krav om inspektions- og 
prøvningsattesten 

1.5   X Slettet. Vilkåret er ikke længere relevant.  
Luftforurening 
2.1 C2     
2.2    X   Slettet. Ikke relevant, da der ikke længere opbevares 

benzin og truckloading ikke længere forekommer 
2.3    X 
2.4    X 
2.5    X 
2.6    X 

  Slettet. Ikke relevant, da Truckloading ikke længere 
finder sted på GOT 

2.7    X   Slettet. Ikke relevant, da der ikke længere opbevares 
benzin i tankene 

Støj 
3.1   X Slettet. Vilkåret er indeholdt i vilkår om 

støjgrænseværdier, E2.  
3.2  E2,   Vilkåret er udvidet til også at dække støjkrav til 

øvrige erhvervsområder, lavfrekvent støj og infralyd. 
Spildevand 
4.1  D1, D2  Truckloading og askebassin er ikke længere en del 

af GOT og er derfor taget ud af vilkåret  
4.2 D5    
4.3  D7. D8  Vilkårets indhold indgår i vilkår D7 (om vedligehold 

og tømning) og D8 (grænseværdier) 
4.4  D8  Prøveudtagning fra API er indeholdt i vilkår D8 – 

herunder fastlæggelse af prøveprogram p.b.a. 3 
prøver det første år.  

4.4.1   X  
4.5   X Slettet. Ikke relevant, da der ikke finder vask af biler 
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Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 
sted på GOT 

4.6  X  Vilkåret er indeholdt i krav i afsnit 2.2 Øvrige forhold. 
4.7   X Slettet. Ikke relevant, da der ikke modtages 

ballastvand på GOT 
4.8   X Slettet. Vilkåret er erstattet af vilkår 4.8.1. jf. 

tilsynsnotat af 17. juni 2008 fra Miljøcenter Roskilde. 
4.8.1  B4  Der er suppleret med krav om installationsplan for 

spionrør, som skal følge plan for tankinspektion 
4.9  D1, D2  Vilkårets indhold er indeholdt i vilkår D1 (om 

udledningssteder) og D2 (om regnvand via 
olieudskillere) 

4.10  D7, H1  Krav om, at der skal udarbejdes instrukser er fjernet, 
da det er omfattet af vilkår H1. Det er præciseret, at 
tømning omhandler olieudskillere 

4.11  D3  Omtalen af benzin udeladt, da der ikke opbevares 
benzin på GOT. Vilkåret er desuden udvidet med 
visuel kontrol af olie/oliefilm i tankgårde forinden 
drænvand lukkes ud jf. vilkårsforslag i udkastet til 
vejledning om miljøkrav til store olielagre 

4.12  D1  Ændret som anført i vilkår D1 
Sludgefarming 
5.1   X 
5.2   X 
5.3   X 
5.4   X 
5.5   X 
5.6   X 
5.7   X 
5.8   X 
5.9   X 
5.10   X 
5.11   X 
5.12   X 
5.13   X 
5.14   X 
5.15   X 

Aktiviteten er nedlagt hvad angår modtagelse af 
olieslam fra tankrensning.  

Mellemdeponi for forurenet jord 
6.1  G2, G4  Materialer til og indretning af mellemdeponiet er 

omfattet af vilkår G2 og G4 
6.2   x  
6.3  G6   
6.4   X  
6.5   X Vilkåret er slettet. Hvad angår jord, er det fremover 

retningslinjerne for flytning af forurenet jord i 
Slagelse Kommune, der er gældende 
 

6.6  H4  Tallene skal fremover indgå i årsberetningen 
6.7   X Hvad angår prøvetagning og analyser af jord skal 

Jordflytningsbekendtgørelsen være gældende, mens 
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Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 
jordklasser følger Sjællandvejledningen 

Affald 
7.1  H2  Vilkårets indhold er indarbejdet i vilkår om 

driftsjournal 
7.2  G1, G2  Håndtering af jord og slam er indeholdt i vilkår G1 

(om slam) og G2 (om behandlingspladser) 
7.3   X Affald indgår i afsnit 2.2 Øvrige forhold  
Ressourceanvendelse 
8.1   X Kravene er indarbejdet i vilkår H2 om journalisering 
Forebyggelse af uheld og beredskab 
9.1   X Som følge af, at GOT er omfattet af 

risikobekendtgørelsen er indsendelse af 
beredskabsplan ikke relevant i revurderingen, 
hvorfor kravet er fjernet 

9.2  I2   
9.3  I3, I5  Håndtering af udslip er omfattet af vilkår I3 (om 

straksindsats) og I5 (om meddelelse til myndigheder) 
9.4  B14  Vilkår om vedligehold af ventiler indgår i vilkår om 

funktionstest 
9.5  B2  Vilkåret er indholdsmæssigt (tætte tanke og rør samt 

krav om termiske sikkerhedsventiler) indarbejdet i 
vilkår B2.  

9.6  B2, 
B14 

 Vilkåret er indholdsmæssigt videreført i vilkår B2 
(niveaupejleudstyr og alarmer) og B14 (eftersyn og 
vedligehold af samme)  

9.7   X Slettet, da nummeret ikke er anvendt 
9.8   X Vilkåret er slette, da der på virksomheden ikke findes 

nedgravede tanke der anvendes til opbevaring af 
olieprodukter/fyringsolie  

9.9   X  
Uheld 
10.1  I4  Myndighed er rettet til de aktuelle forhold, desuden 

er truckloading fjernet, da denne aktivitet ikke finder 
sted på GOT 

10.2  I5  Myndighed er rettet til de aktuelle forhold. Desuden 
er krav om underretning ved spild på land hhv. til 
havet præciseret i overensstemmelse med indgået 
aftale med Miljøstyrelsen jf. tilsynsnotat af 24. april 
2009 fra Miljøcenter Roskilde 

Tilsyn 
11.1   X Vilkåret er slettet, da tilsynsmyndighed er omtalt i 

revurderingens kapitel om forholdet til loven (afsnit 
4.3) 

11.2  H2  Vilkåret er videreført og udvidet med krav om øvrige 
relevante driftsinstrukser jf. udkast til vejledning om 
miljøkrav for store olielagre.  

11.3  E3, D4   Myndighedens muligheder for at kræve kontrol af 
vilkår er indarbejdet i de respektive vilkår vedr. støj, 
spildevand og regnvand 
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Vilkår nr. Uændret  
Nyt nr. 

Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

11.4  H2  Vilkåret er indholdsmæssigt videreført i vilkår  H2 
(journaler). Krav til føring af journal over emissioner 
til luft er fjernet, idet det ikke længere vurderes 
relevant, da der ikke er genvindingsanlæg på 
virksomheden 

Rapportering 
12.1   X Kontrol af udløb fra API er indeholdt i vilkår D8, 

herunder skal fremtidige måleprogram udformes  
12.2  H4  Vilkåret er indholdsmæssigt videreført i vilkår om 

årsindberetning, hvor krav til indholdet er præciseret 
 
Miljøgodkendelse af [dato og titel] 
08.12.1997   X Godkendelserne ophæves og erstattes af denne 

revurdering af miljøgodkendelserne 
27.02.2001   X Godkendelserne ophæves og erstattes af denne 

revurdering af miljøgodkendelserne 
10.08.2004   X Godkendelserne ophæves og erstattes af denne 

revurdering af miljøgodkendelserne 
 
Nye vilkår for GOT er (helt eller væsentligt) ændret som følge af revurdering:  
 
Alle vilkår er nye eller ændrede på nær D5 
 

SOT - Oversigt over revurdering af vilkår 
 
Revurdering af den del af Stigsnæsværkets miljøgodkendelse af 30. januar 2003 med tillæg 
af 11. januar 2004, der vedrører Stigsnæs Olieterminal  
Vilkår nr. Uændret  

Nyt nr. 
Ændret 
Nyt nr.  

Slettet 
 

Bemærkninger 
 

Risiko 
6.1   X Vilkåret slettes, da dette vilkår kun vedrører 

aktiviteter knyttet til Stigsnæs Olieterminal.  
 
3.,2  E1, E2, 

E3,E4 
 Støjgrænserne omfatter ikke aktiviteter, der er 

knyttet til Stigsnæs Olieterminal 
6.2   X (delvis) 2. afsnit slettes, da det vedrører Stigsnæs 

Olieterminal 
 
 
Nye vilkår for SOT er (helt eller væsentligt) ændret som følge af revurdering:  
 
Alle vilkår er nye eller ændrede ift. til Stignæsværkets godkendelse 
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DONG Energy A/S 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 
Danmark 
 
Tlf. +45 99 55 11 11 
Fax +45 99 55 00 01 
 
www.dongenergy.dk 
CVR-nr. 36 21 37 28 
 

 

26. september 2011 

Vores ref. JETLA/JETLA 
Dok. nr. 1044549  
(ver. nr. 1044549A) 
Sagsnr. 910-08-0018-01  
 

 
Miljøstyrelsen  
Att.: Karin Larsen 
   
   
 

 
Høringssvar til udkast til afgørelse om revurdering - SGOT 
  
 
På baggrund af varsel om påbud om revurdering af miljøgodkendelse for DONG 
Energy Oil Terminals (SGOT) fra Miljøstyrelsen dateret 20. september 2011, 
har DONG Energy Oil Terminals (SGOT) bemærkninger for så vidt angår 
følgende forhold: 

jetla@dongenergy.dk 
Tlf.  +45 99 55 28 74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. s. 1: Virksomhedens navn er SGOT ApS.  

Adresser: GOT: Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør. SOT: 
Holtengårdsvej 30, 4230 Skælskør.  
Matrikelnummer (GOT): 9a Holten By, Magleby.  
Matrikelnummer (SOT): 22 Holten By, Magleby. CVR-nummer: 
31080258. P-nummer: 1013826281.  

2. s. 1: Der bør også refereres til Stigsnæsværkets miljøgodkendelse, da 
SOT jo er en revurdering af del af denne miljøgodkendelse. 

3. s. 3, linje 1: DONG Energy A/S rettes til DONG Energy Power A/S. Det 
bemærkes, at navnet generelt bør konsekvensrettes i dokumentet, evt. 
kan i starten anføres "DONG Energy Power A/S, herefter DONG 
Energy".  

4. S. 5 øverst: Ditto ovenstående kommentar nr. 2 
5. Vilkår A1: Første del af sætningen ønskes formuleret analog til 

nugældende miljøgodkendelse, der siger:  
”GOT må modtage og afskibe olieprodukter af klasse II og klasse III 
med et flammepunkt større end 31 grader i transshipment i en mængde 
på 1.500.000 tons/år.”  I transshipment betyder, at der foreligger 
godkendelse til at modtage 1.500.000 tons olie/år og afskibe 1.500.000 
tons olie/år.  

6. Vilkår A1, begrænsning af antal skibsanløb: Udkastet til revurderede 
miljøgodkendelser for AOT ApS, EOT ApS og SGOT ApS indeholder 
alle vilkår med begrænsninger på antal skibe der må anløbe 
terminalerne, jf. vilkårene B1 for AOT og EOT og A1 for SOT. Med 
hensyn til GOT-delen af SGOT ApS vedrører begrænsningen 
mængden af modtaget og afskibet olie. 

 

 

 
Hovedkontor 
Kraftværksvej 53 
7000 Fredericia 

 



  

Det er DONG Energy Powers vurdering, at der ikke er grundlag eller 
behov for, at der fastsættes vilkår der begrænser omsætningen på 
AOT, EOT og SOT, herunder at der ikke skal fastsættes vilkår om 
antallet af skibsanløb. Dette uddybes nedenfor. 
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DONG Energy har forståelse for, at en revurdering ikke medfører, at 
virksomheden må øge sit aktivitetsniveau i et sådant omfang, at det 
giver anledning til øget forurening. En egentlig begrænsning på antallet 
af skibe eller en begrænsning på omsætningen, er dog hverken 
nødvendig, sædvanlig eller hensigtsmæssig i forhold til at varetage 
dette formål. 
 
Antallet af skibe og mængden af omsatte produkter varierer meget i 
forskellige perioder og i forhold til konjunkturerne. En fiksering heraf i en 
tilfældig periode kan medføre unødige restriktioner og begrænsninger i 
forhold til det eksisterende omfang af olieterminalernes virksomhed.  
 
Hensynet til miljøet, herunder begrænsningen af forurening, er 
varetaget i de øvrige vilkår der vil blive fastsat for virksomheden, 
herunder særligt de fastsatte emissionsvilkår.  
 
Som beskrevet i DONG Energy Powers brev af 1. september 2011 til 
Miljøstyrelsen, så har DONG Energy Power rettet henvendelse til den 
europæiske brancheorganisation for tankoplagring (FETSA) om andre 
europæiske landes praksis med regulering af aktivitetsniveau. FETSA 
har svaret DONG Energy Power i form af det vedhæftede brev. Som 
det fremgår af brevet, så fastsættes der i Tyskland, Holland, Belgien, 
Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien ikke 
omsætningsbegrænsninger i tilladelserne for olieterminaler i disse 
lande. En omsætningsbegrænsning, herunder i forhold til antal årlige 
skibsanløb, er således usædvanlig i Europa og kan - hvis den 
gennemføres i Danmark - medføre en reel begrænsning af danske 
olieterminalers internationale konkurrenceevne. Det understreges, at 
VVM direktivet også er implementeret i de lande, der nævnes i brevet. 
Dette afspejler også, at VVM reglerne ikke dikterer en vilkårsregulering 
af aktivitetsniveauet. 
 
Olieterminalerne har desuden pligt til at modtage skibe i henhold til 
havnelovens § 5. Et vilkår med maksimumsgrænse på antallet af 
skibsanløb vil derfor kunne kollidere med havnens pligter efter 
havneloven. 
 
DONG Energy Power mener således ikke, at der skal fastsættes 
omsætningsbegrænsninger for AOT, EOT og SOT. Alternativt til et 
vilkår der begrænser omsætningen foreslår DONG Energy Power, at 
der i miljøgodkendelsernes afsnit, der beskriver forudsætningerne for 
revurderingen, foretages en beskrivelse af omfanget af det 
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eksisterende aktivitetsniveau i overensstemmelse med den beskrivelse, 
der er indeholdt i Dong Energy Powers brev til Miljøstyrelsen af 1. 
september (SOT ca. 140-240 anløb/år, AOT ca. 290-350 anløb/år og 
EOT ca. 125-225 anløb/år som rullende gennemsnit over 3 år), eller at 
der indsættes en generel sætning om at olieterminalernes nuværende 
aktivitetsniveau ikke må forøges uden Miljøstyrelsens godkendelse.  
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7. Vilkår B8: Det foreslås, at vilkåret omformuleres til "Tankgårde, som 
indeholder produkter med en viskositet, der er større end 100 cSt ved 
15 °C eller er størknede ved 20 °C skal minimum have en 0,5 m høj 
mur/jordvold".  

8. Vilkår B11, afsnit 2, linje 5: Der foreslås følgende omformulering: 
"…udvendige og indvendige undersøgelser af tanke planlægges 
gennemført."  Omformuleringen tjener alene til præcisering af, at 
EEMUA 159 kun omhandler inspektion af tanke. 

9. Vilkår B11, afsnit 7 ønskes omformuleret således, at der en gang årligt 
indsendes dokumentation for tanksyn udført det foregående år. Dette 
svarer til den aftale og praksis, som olieterminalen har aftalt med MST.     

10. Vilkår B13: Dette vilkårsnummer er anvendt to gange til forskellige 
vilkår. Nummereringen bør opdateres.  

11. Vilkår D: Nummereringen er ikke fortløbende og bør opdateres.  
12. Vilkår D1: Vilkårsteksten foreslås omformuleret til:  

"Udledning af regnvand til Agersø Sund skal ske via API eller anden 
effektiv typegodkendt olieudskiller".  
Forslaget til omformulering begrundes med, at miljøgodkendelsen af 
SGOT ikke bør omfatte regulering af afledningen af sanitært 
spildevand. Miljøstyrelsen anfører på s. 27, afsnit om sanitært 
spildevand, at Slagelse Kommune nyligt har vurderet, at virksomheden 
overholder spildevandsplanen. Endelig bemærkes, at SGOT ønsker at 
forbedre udløbene til Maderenden og via Suez med effektive 
typegodkendte olieudskillere, hvorfor tilføjelsen om "anden effektiv 
typegodkendt olieudskiller" er relevant med henblik på forbedring af 
rensningseffektiviteten af det bortledte vand.  
Der opgives følgende koordinater for afløb: API (N N 55°12.04 Ø 
11°15.54), Suez (N 55°12.02 Ø 11°16.13) og Maderenden (N 55°12.25 
Ø 11°16.24 og N 55°12.38 Ø 11°16.7). Der er tidligere alene oplyst 
koordinater for ét afløb til Maderenden. Omtalte udløb i positionen N 
55°12.38 Ø 11°16.7 afleder regnvand fra Haldor Topsøes område, men 
grøften er fremført til Maderenden på SGOT's område. Idet vandet 
stammer fra en nabovirksomhed, skal udløbet ikke reguleres i 
miljøgodkendelsen for SGOT. 

13. Vilkår D2: Kravet i vilkåret er indeholdt i ovenstående forslag til ny 
formulering af vilkår D1 og kan derfor fjernes. 

14.  Vilkår D4: Det foreslås, at vilkåret omformuleres til:  
"Der skal etableres typegodkendte effektive olieudskillere ved udløb til 
Maderenden og Suez.  Olieudskillerne skal udstyres med 
alarmovervågning af olieindhold med automatisk lukning af udløbsventil 
ved for højt olieindhold. Indtil de nye olieudskillere er etableret, skal 
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virksomheden inden udledning af regnvand via Suez foretage 
indberetning og udtage vandprøve af det opstuvede vand, som sendes 
til analyse på akkrediteret laboratorium for N, P og de i bilaget angivne 
stoffer (de 19 PAH'er). Det skal aftales med tilsynsmyndigheden, 
hvilken analysemetode, der skal anvendes til de enkelte stoffer. 
Virksomheden skal efterfølgende inden for 2 måneder til 
miljømyndigheden redegøre for nødvendigheden af udledning gennem 
Suez."  
Forslaget til omformulering er begrundet i virksomhedens ønsker om 
etablering af yderligere typegodkendte olieudskillere, som vil betyde en 
miljømæssig forbedring i form af forøget renseeffektivitet.   
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15. Vilkår D8: Det foreslås, at dette vilkår erstattes af et vilkår, der 
fastsætter kravværdier for vand fra API og andre typegodkendte 
olieudskillere, jf. tidligere miljøgodkendelse.  
Begrundelsen er, at der miljømæssigt bør fastsættes kravværdier til 
olieudskillere. Endvidere indebærer vores forslag til vilkår D4 om 
etablering af yderligere olieudskillere en aflastning af API udskilleren, 
hvorfor en redegørelse for kapaciteten af API er mindre aktuel. 
Desuden bemærkes, at det foreslåede måleprogram i vilkår D8 for 
første år indeholder krav til måling i perioder med maksimal udledning 
(jf. tekst i vurderingskapitlet s. 27). Det er ikke muligt på forhånd at 
kende nedbørsmængderne, hvorfor kravet ikke praktisk kan honoreres. 
Endelig bemærkes, at afledning af vand, der opsamles i tankgårde, kan 
styres via et ventilsystem og udledes kontrolleret via olieudskillere.  

16. Vilkår E1, 2. afsnit: ”som angivet i vilkår E1” skal rettes til ”som angivet i 
vilkår E2”. Endvidere anmodes om, at frist for fremsendelse af 
støjredegørelse fastsættes til 1. januar 2012.  

17. Vilkår E2: Det ønskes præciseret, at støjvilkåret ikke omfatter skibes 
egen støj, herunder støj fra hjælpemaskineri. Vi anmoder om, at dette 
præciseres i vilkåret f.eks. ved at det i vilkår E2, 1. linje tilføjes 
”Virksomhedens støjbidrag ekskl. skibenes egenstøj (ex. 
hjælpemaskineri) må…….”.  
En sådan tilføjelse vil hermed også bringe vilkårsteksten i 
overensstemmelse med Miljøstyrelsen brev af 31. maj 2010 vedr. 
regulering af støj fra skibe i havn, hvoraf fremgår, at ”i de situationer 
hvor en havnevirksomheds støjgrænser inkluderer støjbidrag fra skibe, 
bør der ligeledes udskilles et særskilt vilkår om støjen fra 
hjælpemaskineri”.  

18. Vilkår E2, Lavfrekvent støj og infralyd. Analog til ovenstående ønskes 
præciseret, at vilkåret ikke omfatter skibes egenstøj, herunder støj fra 
hjælpemaskineri. Vi anmoder om, at dette præciseres i vilkåret f.eks. 
ved, at det i 1. linje i vilkår om lavfrekvent støj tilføjes ”…virksomhedens 
samlede bidrag ekskl. skibenes egenstøj (ex. hjælpemaskineri) til…….”.  

19. Vilkår G3: Udlægning af klasse IV jord på jordbehandlingsanlægget: 
Det bør i vilkåret specificeres, at den vestlige del af 
jordbehandlingsanlæggene omfatter mellemdeponi og betonbassin.  
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20. Vilkår G4: Det bør specificeres, at krav i vilkåret omfatter mellemdeponi 
og betonbassin og ikke sludgefarming, idet vilkåret da også svarer til 
gældende krav i nuværende miljøgodkendelse.    
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21. Vilkår G8 mangler. Det foreslås, at nummereringen af G vilkår 
opdateres.  

22. Vilkår G9: Det foreslås præciseret, at vilkåret om journalføring omfatter 
mellemdeponiet og betonbassinet.  

23. Vilkår G10: SGOT anmoder om, at dette vilkår frafaldes, idet der efter 
vores opfattelse ikke er miljømæssige forhold der begrunder, at der skal 
foretages en nærmere vurdering af muligheder for belægning under 
manifold. Dels er risikoen for uheld yderst begrænset jf. risikorapporten 
og dels er jord og grundvand på SGOT beskyttet af det 15-30 m lerlag, 
ligesom alt spild på SGOT ledes til API olieudskilleren. Vi finder på 
baggrund heraf, at der ikke er miljømæssige forhold, der begrunder den 
foreslåede redegørelse.   

24. Vilkår H1: Der anmodes om fastsættelse af en frist for udarbejdelse af 
nævnte procedurer til 1. april 2012. 

25. Vilkår H4: Det foreslås, at rapporteringsfristen ændres til 15. maj hvert 
år, da dette er i overensstemmelse med samme vilkår for øvrige 
olieterminaler.  

26. Vilkår H5: Vilkåret bør slettes eller omformuleres, da der ved afgørelsen 
ikke er fastsat grænseværdier for udløb fra API-bassin. 

27. Vilkår I4 mangler. Det foreslås at nummereringen af I vilkår opdateres.  
28. s. 15, vilkår om slopolie mv:  Foreslås omformuleret til: "Slopolie og 

maskinslop fra skibene skal opsamles i særskilt tank eller tankbil og 
bortskaffes efter aftale med Slagelse Kommune” for hermed at være 
overensstemmende med faktiske forhold. 

29. s. 16: Ditto ovenstående kommentar nr. 2 
30. s. 17, afsnit 1 og 3: "SGOT" rettes til "GOT". Desuden bemærkes 

generelt, at STV's miljøgodkendelse bør omtales i dokumentet – det 
fremgår ikke for nuværende.  

31. s. 17: Ditto ovenstående kommentar nr. 2 
32. s. 20, 3.1.3, afsnit 3 og 4: "Ensted Olieterminal" rettes til SGOT. Bør 

endvidere konsekvensrettes i dokumentet.  
33. s. 21, linje 1: "EOT" rettes til "SGOT".  
34. s. 21, 3.1.4. 1. afsnit: "GOT” skal rettes til "SGOT" . Bør generelt 

kontrolleres i dokumentet, da denne fejl indgår flere steder.  
35. s. 22, afsnit 7, linje 5: Teksten skal omformuleres til: "Installation af 

spionrør i tanke med pumpesump…"  
36. s. 24, 4. afsnit: Det foreslås, at afsnittet udgår, idet oplysningerne 

refererer til forhold, som er behandlet og reguleret af risikoafgørelsen. 
Det kan være ”forvirrende”, at der her omtales forhold, som ikke er 
reguleret af denne revurdering, men af risikoafgørelsen.  

37. s. 24, 5. afsnit, 1. linje: "opkast" bør erstattes med "opkant".  
38. s. 24, 6. afsnit, 3. linje: Sidste sætning bør omformuleres sprogligt 
39. s. 25, 3.2.4: Afsnittet er beskrevet, som om det kun omhandler GOT, 

men bør tekstmæssigt opdateres så det også dækker SGOT.  
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40. s. 25-27, afsnit 3.2.5 om spildevand: Der anmodes om tekstmæssige 
justeringer af beskrivelsen, således at de forhold, som er nævnt i 
kommentar nr. 12 - 15 også indarbejdes i teksten.  

Dok. nr. 1044549 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41. s. 25, 3.2.5: I opremsningen af spildevandstyper, der ledes til API'en 
bør følgende punkt tilføjes: "Processpildevand fra tankdræn og 
afværgeboringer". I opremsningens punkt 3 bør tekst  i parentes 
fjernes, idet det kun er en del af det sanitære spildevand, der føres til 
septiktank og videre til API.   

42. s. 26, afsnit 4, linje 2: Fejloplysninger, der bør ændres til "…har overløb 
af regnvand til rør, som fører til API.” 

43. s. 27, sanitært spildevand: Tekst i afsnit 2 er ikke i overensstemmelse 
med vilkår D1, hvor der oplistes 3 lokaliteter, hvor regnvand og sanitært 
spildevand kan udledes.  

44. s. 27, afsnit 3.2.6 om støj: Foreslås omformuleret til "…anvendes 
pumper installeret på SGOT".  

45. s. 27-28, afsnit 3.2.6 om støj: Der anmodes om tekstmæssige 
justeringer af beskrivelsen, således at de forhold, som er nævnt i 
kommentar nr. 17 og 18 også indarbejdes i teksten.  
Vi skal også gøre opmærksom på, at de støjgrænseværdier, som for 
område III er fastsat i udkastet til revurdering (45/40/35) er skærpede i 
forhold til Miljøstyrelsens vejledende kravværdier for boliger i det åbne 
land (55/45/40) og i forhold til SOT’s nuværende miljøgodkendelse, 
men er identiske til støjgrænseværdierne for område III i GOT’s 
nuværende miljøgodkendelse. Vi anmoder om, at der gøres 
opmærksom på dette i teksten til støjafsnittet, gerne suppleret med en 
begrundelse for hvorfor støjkravene for område III er skærpet i den 
oprindelige miljøgodkendelse, hvis muligt.   

46. s. 28, afsnit 8, linje 4-5: Det bemærkes, at eventuelle skærpede krav til 
værkets drift ikke vedrører nærværende revurdering. Sidste sætning i 8. 
afsnit bør derfor slettes.   

47. s. 31, 3.2.9, afsnit 2, sidste sætning: Det er vanskeligt at forstå hvad der 
menes. Sætningen bør omformuleres. 

48. s. 34, 3. bullet: SOT skal rettes til GOT. 
 
 

”For så vidt angår støj skal DONG Energy A/S endvidere gøre opmærksom 
på, at man i ovenstående kommentarer ikke har forholdt sig til en eventuel 
efterfølgende regulering af støjbelastningen fra Stigsnæsværket, samt 
støjkrav i skel mellem kraftværket og terminalen”  
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Vi står til rådighed med yderligere oplysninger i det omfang Miljøstyrelsen finder 
behov for dette.  

Dok. nr. 1044549 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
DONG Energy 
 
 
Jette Larsen 
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