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 DONG Oil Pipe A/S 

 Att. Jakob Lund 

 Teknikerbyen 25   

 2830 Virum 

  

Kun sendt pr. e-mail: jalun@dongenergy.dk og mikmi@dongenergy.dk 

Virksomheder 

J.nr. MST-1272-01393 

Ref. Subjo/johje 

Dato 18. juli 2013 

Påbud om undersøgelse af forurening med jernchlorid efter brud på 
tank V-9943X. Hændelsen fandt sted den 8. juli 2013 på DONG Oil Pipe 
A/S’ Råolieterminal ved Fredericia. 
 
Miljøstyrelsen giver hermed DONG Oil Pipe A/S påbud om undersøgelse af 
forureningen efter brud på tank V-9943X beliggende på Vejlbyvej 28, 7000 
Fredericia. 
 
Påbuddet skal være efterkommet senest 1. september 2013. 
 
Påbud gives efter jordforureningslovens§39, stk. 2, § 40, stk. 1 samt § 411. 
 
Ved undersøgelser udført af rådgivende firma med ekspertise i jord- og 
grundvandsforurening, skal forureningens omfang og udbredelse klarlægges. 
Undersøgelsen skal endvidere indeholde en risikovurdering af eventuelle 
følgevirkninger i forhold til grundvand, recipienter og arealanvendelse. 
 
Hele eller dele af forureningen kan, på eget initiativ og risiko, fjernes i forbindelse 
med undersøgelsen, hvis det ved udførelsen af undersøgelserne viser sig at være 
fordelagtigt. Miljøstyrelsen forbeholder sig ret til at inspicere eventuelle 
udgravninger. Miljøstyrelsen skal derfor kontaktes forinden eventuelle 
udgravninger reetableres. 
 
Undersøgelserne og dokumentationen heraf udføres i overensstemmelse med 
retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning om jordprøvetagning samt kemiske 
analyser: 
 

 Vejledning nr. 6 & 7 (1998), ”Oprydning på forurenede lokaliter” 

og 

 Vejledning nr. 13 (1999), ”Prøvetagning og analyse af jord” 

Undersøgelsens resultater, resultaterne af eventuelle forureningsfjernelser samt 
udgifterne hertil, skal beskrives og dokumenteres i en rapport. Rapporten skal 
også indeholde en risikovurdering af forureningens påvirkning af omgivelserne. 
Risikovurderingen skal være underbygget af konkrete data og beregninger, og den 
skal tage hensyn til nuværende og potentielle risici for arealanvendelse, 
grundvandsressource og overfladevand. Såfremt risikovurderingen viser, at hele 
eller dele af forureningen bør fjernes, skal rapporten endvidere indeholde et eller 
eventuelt flere forslag til afhjælpende foranstaltninger herfor. Forslaget til 
afhjælpende foranstaltninger skal indeholde en beskrivelse af afhjælpningsmetode, 
tidsplan for gennemførelsen og økonomi. 
 
Rapporten skal være Miljøstyrelsen i hænde senest den 1. september 2013. 
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Miljøstyrelsen vil på baggrund af rapporten vurdere, hvorvidt der er behov for 
yderligere undersøgelser. Er det ikke behov for yderligere undersøgelser vil 
Miljøstyrelsen vurdere, om der skal meddeles påbud om hel eller delvis 
oprensning af restforureningen eller andre afhjælpende foranstaltninger, eller om 
sagen kan afsluttes. 
 
Virksomheden oplyser, at den i løbet af uge 29 fremsender statusnotat udarbejdet 
af rådgiver med foreløbig risikovurdering i forhold til jord, grundvand og 
arealanvendelse samt et oplæg til miljøtekniske undersøgelser. 
 
Virksomheden bekræfter desuden, at den i tillæg til miljøredegørelsen fremsender 
en redegørelse for hændelsesforløbet inden 12. august 2013 inklusiv beskrivelse af 
årsagen til uheldet og beskrivelse af eventuelle forebyggende tiltag. 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 11. juli påbud om påbud om undersøgelse af 
forureningen efter brud på tank V-9943X. 
 
Miljøstyrelsen har modtaget følgende bemærkninger fra DONG Oil Pipe A/S den 
16. juli 2013: 
DONG Oil Pipe A/S har ingen overordnede indsigelser mod 
undersøgelsespåbuddet. Vi har via vores operatør Shell engageret rådgivende 
ingeniørfirma Jens Johan Andersen A/S, som har stor erfaring med arbejde på 
DONG Terminalen og derfor er bekendt med arbejds- og sikkerhedsprocedurerne 
på anlægget. 
 
Jens Johan Andersen A/S har dog meddelt, at de på grund af ferieperioden ikke vil 
være i stand til at færdiggøre en komplet undersøgelsesrapport inden den 12. 
august 2013, hvorfor vi anmoder om udsættelse af fristen til 1. september 2013. Vi 
foreslår i stedet, at vi inden ugens udgang fremsender statusnotat udarbejdet af 
Jens Johan Andersen A/S med foreløbig risikovurdering i forhold til jord, 
grundvand og arealanvendelse samt et oplæg til miljøtekniske undersøgelser. 
 
For en god ordens skyld skal vi genbekræfte, at vi i tillæg til miljøredegørelsen 
fremsender en redegørelse for hændelsesforløbet inden 12. august 2013 inklusiv 
beskrivelse af årsagen til uheldet og beskrivelse af eventuelle forebyggende tiltag. 
 
Baggrund for påbuddet 
Mandag morgen den 8. juli 2013 konstaterer Shell, som er driftsoperatør, at der er 
sket spild fra en tank med jernchlorid. DONG Oil Pipe A/S fremsender en kort 
redegørelse for uheldet, og supplerer oplysningerne telefonisk den 9. samt den 10. 
juli 2013. Det oplyses blandt andet, at tankgården ikke har kunnet rumme 
indholdet af tanken, og at en delmængde derfor er løbet til ubefæstet areal. 
Indholdet af tanken var på uheldstidspunktet 11,5 m3. En delmængde vurderes 
fortsat at være tilbageholdt i tanken. 
 
I forhold til spildet til det ubefæstede areal, blev det umiddelbart tildækket med 
absorberende materiale, såkaldt ”kattegrus”. I løbet af den 10. juli 2013 er de 
øverste 5-10 cm jord blevet gravet af, og jorden er placeret på befæstet areal inden 
videre håndtering. 
 
Selv om der er lavet en umiddelbar afgravning af forurenet jord, så er det 
Miljøstyrelsens vurdering, at der fortsat kan være tilbageværende forurening. Med 
henblik på at sikre, at det forurenede område kan blive reetableret, har 
Miljøstyrelsen vurderet, at undersøgelserne er nødvendige for at afdække 
forureningen og at udgifterne til undersøgelserne er proportionale med 
forureningens forventede omfang og risikoen forbundet hermed. 
 
Endvidere har Miljøstyrelsen den 9. juli 2013 bedt DONG Oil Pipe A/S fremsende 
en uddybende redegørelse for uheldet, herunder årsagerne til uheldet samt 
identificerede forebyggende foranstaltninger. 
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DONG Oil Pipe har til det varslede påbud bemærket, at de på grund af 
ferieperioden ikke vil være i stand til at færdiggøre en komplet 
undersøgelsesrapport inden den 12. august 2013, hvorfor de anmoder om 
udsættelse til den 1. september 2013. 
 
Henset til at virksomheden i løbet af uge 29 fremsender statusnotat udarbejdet af 
rådgiver med foreløbig risikovurdering i forhold til jord, grundvand og 
arealanvendelse samt et oplæg til miljøtekniske undersøgelser og virksomheden 
bekræfter, at de i tillæg til miljøredegørelsen fremsender en redegørelse for 
hændelsesforløbet inden 12. august 2013, kan Miljøstyrelsen acceptere 
fristforlængelsen til 1. september 2013. 
 
Klagevejledning  
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af  
  

 virksomheden  
 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald  
 

 kommunalbestyrelsen  
 

 Sundhedsstyrelsen  
 

 Regionsrådet  
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, 
C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller ode@mst.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 15. august 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 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 klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 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.  
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet 
bestemmer andet.  
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder, fra påbuddet er meddelt.  
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Offentliggørelse og annoncering  
Afgørelsen kan ses på www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til Miljøstyrelsen 
Virksomheder. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 40 00 eller 
ode@mst.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Jørn Hessellund Jeppesen  
Civilingeniør 
72 54 42 47  
johje@mst.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
 
Region Syddanmark miljoe-raastoffer@rsyd.dk 
Sundhedsstyrelsen, 
Embedslægeinst. Syddanmark 

syd@sst.dk 

Fredericia kommune kommunen@fredericia.dk 
Fredericia Brandvæsen    bepost@fredericiakom.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3 at@at.dk 
Beredskabsstyrelsen brs@brs.dk 
Sydøstjyllands Politi OPA sojyl-opa@politi.dk 
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