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Indledning 
I forbindelse med renovering af tank 10, hvor driftsolie normalt lagres, vil der 
blive etableret to mindre tanke ( 2 x 80 m3) til midlertidigt oplag af driftsolie. 
Tankene vil blive etableret i den samme tankgård som Tank 10. Tankene vil 
være i drift i 4-6 måneder fra medio marts 2011.  
 
Tankene etableres med kontinuert temperaturmåler, for at kontrollere at 
temperaturen er konstant 10 °C under flammepunktet, således at luftemis-
sionen minimeres. For at mindske støj ved fyldning af tankene, er disse pla-
ceret langt fra bebyggelse og i læ af andre tanke.  
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Hvad er VVM 
VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningspro-
ces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.  
 
Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis 
det: 
 
1.enten er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 (Miljøministeriets be-
kendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010). 
 
2. eller er omfattet af VVM-bekendtgørelses bilag 2 og det på grund af dets 
art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig ind-
virkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning - 
screening - skal ske ud fra kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
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VVM-bekendtgørelsens bilag 3 er vist i skema 1 og 2. Den skematiske 
fremstilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der 
eventuelt kan udløse VVM-pligt. Skema 1 vedrører projektets karakteristika 
og geografiske placering. Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning 
og angiver således om og hvordan projektet må antages at kunne få en 
væsentlig indvirkning på miljøet.  
 

 

VVM-screening af projektet 
Enstedværket er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen, pkt 2. Etablerin-
gen af de midlertidige tanke er ikke i sig selv optaget på bilag 1, men er 
omfattet af Bilag 2, pkt 14. Anlæg og projekter angivet i bilag 2 er VVM-
pligtige, hvis det må antages, at anlægget vil påvirke miljøet væsentligt. 
 
Vurdering af miljøpåvirkning og planforhold 
I skema 1 er vist, hvilke miljø- og planmæssige kriterier, projektet skal vur-
deres ud fra i VVM-screeningen, jf. VVM-bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Skema 1  

Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

 
 Nej 

 
Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 
 

1. Projektets karakteristika    

a. Projektets dimensioner  x Tankene er på 2 x 80 m3 og derfor væsentligt mindre end de 
øvrige tanke i tankgården på op til 80.000 m3. 

b. Kumulation med andre projekter x  Kumulative effekter i forbindelse med værkets øvrige drift. 
c. Anvendelsen af naturressourcer  x Der anvendes ikke yderligere naturressourcer end normalt.  
d. Affaldsproduktion  x Der producers ikke affald. 
e. Forurening og gener x  Der vil være emissioner og støj forbundet med driften af tan-

kene. 
f. Risikoen for uheld, navnlig under hensyntagen 
til de anvendte stoffer og teknologier 

 x På baggrund af de angivne procedurer og den angivne over-
vågning, samt placering af tankene vurderes risikoen for uheld 
at være minimal. Risikobilledet vil ikke ændres, da oplaget ikke 
øges og samme placering. 

2. Projektets placering. Den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
bliver berørt af projektet.  

   

a. Nuværende arealanvendelse  x Etableres i eksisterende tankgård 
b. Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet 

og regenereringskapacitet i området 
 x Ikke relevant 

c. Det naturlige miljøs bæreevne med særlig 
opmærksomhed på:  

   

1. Vådområder/vandområder  x Ingen områder i nærheden 
2. Kystområder  x Der vil ikke ske udledning til kystområder 
3. Skovområder  x Ingen skovområder i nærheden 
4. Reservater og naturparker 

 
 
 

x Ingen reservater eller naturparker i nærheden 

5. Vadehavsområdet  x Anlægget er ikke i nærheden af vadehavsområdet 
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Kan projektet få en indvirkning på miljøet 
med hensyn til følgende kriterier?  
(Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, 
jf. skema 2).   

 
Ja 

  
 Nej Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej. 

 

6. Områder, der er registreret, beskyttet eller 
fredet ved national lovgivning, EF-
fuglebeskyttelsesområder og –
habitatområder 

 
 

  x Nærmeste natura – 2000 område (nr. 96, Bolderslev Skov og 
Uge Skov) er beliggende ca 4,5 km fra værket.  

7. Områder, hvor de fastsatte 
    miljøkvalitetsnormer allerede er    
    overskredet 

 
 

 x Der vil ikke ske udledninger til områder 

8.  Tætbefolkede områder  x Etableres på Enstedværkets grund  
9.  Vigtige landskaber set ud fra et historisk, 

kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geo-
logisk synspunkt 

 
 

 x Ikke relevant 

 
Skema 2 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og væsentligheden af de 
miljøpåvirkninger der er indfanget i skema 1. 
 

Skema 2  
Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.  
Angiv med kryds hvis det, jf. ja´erne fra skema 1, 
vurderes at anlægget kan få en væsentlig indvirk-
ning på miljøet i relation til påvirkningens:  

1b 1e 

• Omfang (geografisk område og antal personer der 
berøres) 

- - 

• Grænseoverskridende karakter - - 

• Grad og kompleksitet - - 

• Sandsynlighed - - 

• Varighed, hyppighed og reversibilitet - - 

 
 
I forhold til den normale drift ved oplagring af driftsolie i tank 10 vurderes 
det, at den midlertidige anvendelse af de to mindre tanke ikke vil være til 
skade for miljøet. 
 
Der vil være kumulative effekter i forhold til de øvrige aktiviteter på værket, 
men på baggrund af det fremsendte materiale vurderes det ikke at ville få 
betydning for overholdelse af gældende krav. 
 
Der vil i forbindelse med drift af tankene være emissioner i forbindelse med 
fortrængningsluft. Dette er minimeret ved at holde tanktemperaturen kon-
stant på 10 ° C under flammepunkt. Temperaturen registreres kontinuert og 
registreringen er tilknyttet værkets SRO-system. 
 
Tankene vil blive fyldt 3-4 gange om måneden med olie fra tankbil. Det er 
vurderet, at støj fra denne aktivitet vil være minimal i forhold til støjen fra 
værkets øvrige aktiviteter. Derudover vil tankningen foregå fjernt fra bebyg-
gelse og i læ af øvrige tanke. 
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Natura 2000 områder og bilag IV arter 
Det vurderes, at projektet ikke kan påvirke det nærmeste beliggende Natura 
– 2000 område (Bolderslev Skov og Uge Skov) væsentligt eller kan øde-
lægge levestederne for de bilag IV-arter, der er registreret i området ved 
Aabenraa. Der er derfor ikke krav om at der skal foretages en nærmere 
konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000 – området 
eller bilag IV-arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning 
og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse af visse arter. 
 
Det skyldes, at Bolderslev Skov og Uge Skov er beliggende mere end 4.5 
km fra Enstedværket. Der er i Håndbog om dyrearter på habitatdirektivers 
bilag IV1 fundet en række dyrearter, som er registreret i området ved Aa-
benraa. Det drejer sig om række flagermusarter, frøer, markfirben, vandsa-
lamander og odder samt marsvin. Det er vurderet, at den midlertidige etab-
lering af de 2 tanke (som erstatning for Tank 10) ikke vil have indflydelse på 
disse dyrearters levesteder, da tankene etableres i samme tankgård på 
værket og forureningen ved drifts af tankene ikke vil være væsentligt ander-
ledes end ved drift af Tank 10.  
 
 
Sammenfatning og konklusion 
Screeningen viser, at opstillingen og midlertidigt brug af 2 x 80 m3 tanke til 
driftsolie i en periode til 4-6 måneder ikke vil påvirke miljøet væsentligt.  
Miljøstyrelsen konkluderer derfor, at projektet ikke er VVM-pligtigt.  
Screeningsresultatet kan ændres, hvis projektet eller andre forudsætninger 
ændres. Bygherre kan i tvivlstilfælde kontakte Miljøstyrelsen Odense for at 
få en vurdering. 
 
 

                                                
1 Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 
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