
Bilag A          Skema til brug for screening (VVM-pligt) 
 

VVM Myndighed  

Basis oplysninger 
Tekst 

Projekt beskrivelse – jf. anmeldelsen: EOT ønsker at etablere et træpillefyret varmeanlæg på virksomhedens olieterminal ved Aabenraa. Da dette er en ny aktivitet, der ikke er 

reguleret af virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse, og da en varmeproducerende enhed på 3,5 MW i sig selv er omfattet af 

godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, kræver etableringen en miljøgodkendelse iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Da en træpillefyret 

varmecentral endvidere er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, skal projektet screenes iht. reglerne i VVM-bekendtgørelsen, inden der 

kan gives miljøgodkendelse til etableringen. 

 

Varmecentralen skal forsyne eksisterende tanke med varme, der gør, at de tunge olieprodukter, som virksomheden håndterer, holdes 

flydende og dermed er pumpbare. 

 

Varmeanlægget etableres på EOT’s område som en selvstændig fritliggende bygning med egen skorsten, der via underjordiske rørføringer 

forbindes til de eksisterende rørinstallationer på de tanke, der skal holdes opvarmede. 

 

I forhold til de eksisterende anlæg på EOT (produkttanke, rørføringer og pier) er der ingen anlægs- eller driftsmæssige ændringer. Forskellen 

fra den nuværende situation, hvor varmen leveres fra Enstedværket, er, at varmen, efter etablering af træpilleanlægget, produceres af EOT. 

Navn og adresse på bygherre 
Inter Terminals EOT ApS, Holtengaardsvej  25, 4230 Skælskør 

Bygherres kontaktperson og telefonnr. 
Ole Lindaa, telefonnr. 24664369, email ole.lindaa@interterminals.com 

Projektets placering Virksomheden er beliggende på adressen: Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa. 

Matrikelnummer: 385c, Stubbæk, Ensted. CVR-nummer: 31080266, P-nummer: 1013826303 

Projektet berører følgende kommuner 
Aabenraa Kommune 

Oversigtskort i målestok 
Fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse 

Kortbilag i målestok 
Tegning af anlægget fremgår af ansøgning om miljøgodkendelse 

Forholdet til VVM reglerne 
 Ja  Nej  

Er anlægget opført på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15.10 

2010 
   X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt 

Er anlægget opført på bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 af 15.10 

2010 
 

 X   
Hvis ja, skal der gennemføres en screening, hvis nej,  er anlægget ikke omfattet af VVM-

reglerne og skal derfor ikke screenes 

 Ikke 

relevant 
Ja 

Bør 

undersøges 
Nej Tekst 

  

mailto:ole.lindaa@interterminals.com
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Anlæggets karakteristika: 
     

1. Arealbehovet i ha: 
 X    

 

Bygning af træpillefyret strækker sig ikke ud over virksomhedens matrikel 

2. Er der andre ejere end Bygherre ?: 

 
   X  

3. Det bebyggede areal í m2 og bygningsmasse i m3 
 

    Max 100 m
2
 bygninger inkl. brændselssilo og max. 400 m

3
 bygningsmasse. 

4. Anlæggets maksimale bygningshøjde i m: 
 

    Kedlen bliver ca. 5 meter høj, skorstenen ca. 10 m og siloen til træpiller ca. 8,5 m høj. 

5. Anlæggets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:  

   
   Råstoffer – type og mængde: 
    

   Mellemprodukter – type og mængde:  
   
   Færdigvarer – type og mængde:  

    
Anlægget har en indfyret effetkt på ca. 3,5 MW, svarende til ca. 720 kg træpiller pr. time 

ved maksimal drift. 

6. Anlæggets kapacitet for strækningsanlæg: 
 

X    Ikke relevant  

7. Anlæggets længde for strækningsanlæg:  

 
X    Ikke relevant 

8. Anlægget behov for råstoffer – type og mængde: 

 

   I anlægsfasen: 

 

   I driftsfasen: 

 

X    
Der er tale om et præfabrikeret containeranlæg i stål, der ankommer som et samlesæt 

Der anvendes ca. 7.000 tons træpiller pr. år. 

9. Behov for vand – kvalitet og mængde:  
     

      I anlægsfasen: 

 

      I driftsfasen: 

 

   X 
Der anvendes ikke vand i processen. Anlægget leverer varme til et lukket vandkredsløb, 

der opvarmer tankene med olieprodukter. 

10. Forudsætter anlægget etablering af yderligere 

vandforsyningskapacitet:  
 

   X  

11. Affaldstype og mængder, som følge af anlægget:  

     
       Farligt affald: 
    

      Andet affald: 
   
      Spildevand: 

 

    

Der dannes ikke farligt affald i forbindelse med driften af anlægget. 

 
Der dannes aske som resultat af forbrænding af træpiller. Der produceres ca. 7 kg/time, der 
opbevares i en lukket container. Asken genanvendes, hvis det er muligt, efter reglerne i 

bioaskebekendtgørelsen. Alternativt disponeres asken i overensstemmelse med Aabenraa 
Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. 
 

Der dannes ikke spildevand fra processen. 

12. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af 
bestående ordninger: 

 

   X  

13. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj: 
    X 

Støj  
Varmtvandsanlægget har en række støjkilder i form af 



forbrændingsluft, stokerenheden, snegle og skorsten. Mulige 
støjproblemer kan reduceres ved en række tiltag. Anlæggets 
støjbidrag skal vurderes sammen med de øvrige støjkilder på EOT. 
Hvis det viser sig nødvendigt, vil der blive foretaget den fornødne 
støjdæmpning af varmtvandsanlægget, så anlæggets drift ikke 
medfører en forøgelse af EOT's samlede støjbelastning af 
omgivelserne. 

  



 
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening: 

 
   X Jf. miljøansøgningen overholdes gældende grænseværdier for bidrag af støv og CO. 

15. Vil anlægget give anledning til vibrationsgener:: 
 

   X  

16. Vil anlægget give anledning til støvgener: 
 

   X 
Træpillerne leveres med lastbil, der blæser pillerne ind i siloen i et lukket system. Transport 
af piller fra silo til kedel samt udtag af aske fra kedlen foregår ligeledes i lukkede systemer. 

17. Vil anlægget give anledning til lugtgener:  

 
   X  

18. Vil anlægget give anledning til lysgener:  
 

X     

19. Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld:  
 

   X 

Der oplagres ikke stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen og et uheld på kedelcentralen 
har ikke alvorlige konsekvenser for øvrige oplag på virksomheden af stoffer omfattet af 
risikobekendtgørelsen. 

Værst tænkelige uheld på anlægget vil være en brand i træpillesiloen. Da siloen er af 
beskeden størrelse vil en evt. brand hurtigt kunne håndteres af de lokale 
brandmyndigheder. Det er således ikke sandsynligt, at en silobrand vil have dominoeffekter 

til oplaget af olie på terminalen. 

Anlæggets placering 
 

     

20. Forudsætter anlægget ændring af den eksisterende 
arealanvendelse:  
 

   X  

21. Forudsætter anlægget ændring af en eksisterende lokalplan for 
området:  

 

 xXx  

 

Anlægget placeres inden for et område, der er omfattet af lokalplan S 16 for et område 

omkring Enstedværket i Styrtom, af 28. september 1993.  ” i ansøgningsmaterialet 
henvises til at Aabenraa Kommune ved brev af 10. november 2010 har 
bekræftet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor 
lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, uanset om oplaget 
sker til brug for Enstedværket eller som oplag for tredjemand.” Denne 
udtalelse vedr. lokalplanforhold er vedr. ændrede ejerforhold / oplag i 
tanke og ikke etablering af varmecentral. 
 
Plan har d. 22.3 2013 gjort MST opmærksom på at varmecentral er 
projekteret uden for byggefelt. Plan vurderer at der skal dispenseres til 
LP16 i forbindelse med byggesag. Plan gjorde ved samme lejlighed MST 
opmærksom på at der skal tages kontakt til kommunens BYG mht 
byggeansøgningsproces pga den pressede tidsplan for byggeriet.  
 

22. Forudsætter anlægget ændring af kommuneplanen:  
 

   

X 

Varmtvandsanlægget placeres på EOT's område, der i Aabenraa Kommunes 
Kommuneplan 2009-2021 benævnes rammeområde 1.1.221.E. Rammeområdet er udlagt 

til erhverv, nærmere bestemt kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, 
olietanke og rekreativt strandområde. Opførelsen af varmtvandsanlægget vurderes at være 
i overensstemmelse med områdets udlægning som erhvervsområde jf. kommuneplanen. 

23. Indebærer anlægget behov for at begrænse anvendelsen af 
naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og 
lokalplaner: 

 

   

X 
Kedelcentralen etableres på areal, der allerede er udlagt til erhvervsmæssigt formål. 
Anlægget vil ikke have betydende effekter for jord og grundvand. 

24. Vil anlægget udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af    X Kedelcentralen etableres på areal, der allerede er udlagt til erhvervsmæssigt formål. 



områdets råstoffer og grundvand:  
 

Anlægget vil ikke have betydende effekter uden for virksomhedens areal. 

25. Indebærer anlægget en mulig påvirkning af sårbare vådområder: 

 

   
X 

Kedelcentralen etableres på areal, der allerede er udlagt til erhvervsmæssigt formål. 

Anlægget vil ikke have betydende effekter uden for virksomhedens areal. 

26. Er anlægget tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen: 
 

   
X 

Kedelcentralen etableres på areal, der allerede er udlagt til erhvervsmæssigt formål. 
Anlægget vil ikke have betydende effekter uden for virksomhedens areal. 

27. Forudsætter anlægget rydning af skov:  
 

   
X  

28. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af 

reservater eller naturparker:  
 

   

X  

29. Tænkes anlægget placeret i Vadehavsområdet:  

 

   
X  

 
30. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede 

områder –  
 
      Nationalt:     

      
      Internationalt (Natura 2000): 
   

      Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 
      Forventes området at rumme danske rødlistearter: 
 

   

X 

Der er ingen naturbeskyttelsesinteresser knyttet til matriklen, hvor anlægget placeres. 

Nærmeste områder med naturbeskyttelse jf. naturbeskyttelseslovens § 3 er et sø- og 
engområde, der ligger ca. 100 m sydøst for olieterminalen. Igennem dette område løber 
desuden et § 3-vandløb, der har udløb til Aabenraa Fjord. 

 
Nærmeste Natura 2000 område ligger 5 km syd for anlægget: EF-habitatområde H84 og 
fuglebeskyttelsesområde F58 "Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark" og vil 

ikke blive påvirket ved driften af træpilleanlægget. 
Se også kommentar til punkt 35. 
Der er ikke registreret bilag IV arter eller rødlistearter i området. 

31. Kan anlægget påvirke områder, hvor fastsatte 
miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: 
 

      Overfladevandt:     
      
      Grundvand: 

   
      Naturområder: 
 

      Boligområder (støj/lys og Luft): 
 

    

X 
Anlægget påvirker ikke overfladevand, grundvand og naturområder. Anlægget medfører 
ikke, at virksomheden overskrider de vejledende grænseværdier for støj hos nærmeste 

naboer. 

32. Tænkes anlægget etableret i et tæt befolket område: 

 

   

X 

Nærmeste beboelse til olieterminalen er "Laksmølle" på Varnæsvej 35, beliggende lige syd 

for kølevandskanalens udløb til Aabenraa Fjord. Nærmeste boligområde er Møllevænget, 
der ligger ca. 500 m sydøst for olieterminalen. 

33. Kan anlægget påvirke: 

 
      Historiske landskabstræk: 
      

      Kulturelle landskabstræk: 
 
 

      Arkæologiske værdier/landskabstræk: 
 
      Æstetiske landskabstræk: 

 
      Geologiske landskabstræk: 
 

   

X 
Det nye anlæg ligger på virksomheden. Set udefra vil anlægget ikke være synligt.  

 

    Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning   
 

      
  

34. Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den    X  



forventede miljøpåvirkning:  

 

35. Er der andre anlæg eller aktiviteter i område, der sammen med 

det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold): 

 

   

X 

Etableringen af varmeforsyningsanlægget sker på baggrund af lukning af Enstedværket, 
der hidtil har forsynet olieterminalen med varme til tanke og rør. Den emission til luft af CO, 
støv og NOx, der kommer fra forbrænding af træpiller, er størrelsesordener lavere, end 

emissionen af samme stoffer fra Enstedværket. Den samlede emission til luften i området 
falder derfor markant med lukning af Enstedværket, og dermed falder også evt. deposition 
af stoffer, der vil kunne påvirke nærliggende naturområder. 

Indtil videre må Enstedværket dog betragtes som værende i drift, da miljøgodkendelsen 
fortsat er gældende. 
Bidraget  fra  træpileanlægget er dog så begrænset, at den kumulative effekt er begrænset 

selv med Enstedværket i drift. 

36. Er der andre kumulative forhold? 
 

   
X  

38. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal: 
 

 
  

 Der er kun helt lokale påvirkninger (inden for egen matrikel). 

39. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen: 

 
 

  
 

Anlægget medfører en meget lille påvirkning af omgivelserne. og kun indenfor 

virksomhedens skel, hvor der ikke er arealfølsom anvendelse. 

40. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over 
kommunen/MC’s område: 

 

   
X  

  



41. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande: 
 

   
X  

42. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – 

    
      Enkeltvis: 
 

      Eller samlet: 
 

   

X 

 

43. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks: 

 

   
X 

 

44. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen: 
 

   
X 

 

45. Er påvirkningen af miljøet – 
 
      Varig: 

 
      Hyppig: 
 

      Reversibel: 
 

   

X 

Anlægget medfører en meget lille påvirkning af omgivelserne. og kun indenfor 

virksomhedens skel, hvor der ikke er arealfølsom anvendelse. Påvirkningen vil være varig i 
hele anlæggets anvendelsestid. 

Konklusion 

 

   
 

 

Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det 
anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der 

er VVM-pligtigt: 
 
 

 
 
 

 

   

X 

 

 

 
 
Dato:19. juni 2013  ___________________________ Sagsbehandler: Knud Erik Gorrmose__________________________________________ 


