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Påbud om kontrol med fortrængningsluft fra skibes tanke.   
 
Miljøstyrelsen giver hermed Inter Terminals, EOT, Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa 
påbud om kontrol med fortrængningsluften fra skibes tanke ved følgende vilkår:  
 
”Ved anløb af dellastede skibe for lastning af olie skal virksomheden gennemføre 
proceduren mhp dokumentation af at indholdet af Mercaptaner er under 0,5 
ppm i fortrængningsluften under ugunstige vejrforhold : 
 
Forholdsordre til hindring af lugtgener ved lastning af skibe ved 
EOT. 
 
Der skal føres journal over dokumentationen, herunder såvel fremviste attester 
som gennemførte kontrolmålinger med dato for gennemførelse, samt 
oplysninger, der kan identificere det pågældende skib.”  
 
Påbud gives efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 11.  
 
Den anførte journal vil være omfattet af vilkår H3 om opbevaring af journaler i 
revurdering af miljøgodkendelse for EOT af 29. september 2011.  
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøstyrelsen varslede den 8. oktober 2013 påbud om kontrol med 
fortrængningsluft fra skibes tanke. 
 
Styrelsen har den 1. november 2013 modtaget bemærkninger fra Inter Terminals. 
Virksomheden fremfører bla, at Miljøstyrelsens krav om dokumentation ved alle 
dellastninger er et meget omfattende krav.  Virksomheden ønsker, at 
dokumentationen kun skal forelægge ved lastning til dellastede skibe under 
ugunstige vejrforhold. Virksomheden anfører, at sandsynligheden for en lignende 
hændelse vil ske, er yderst begrænset. Således har Inter Terminals på deres 3 sites 
kun haft en hændelse med lugtproblemer siden aktiviteten startede i 2004. Der 
har i den periode været ca. 3000 skibsanløb.  
 
Baggrund for varsel om påbud  
I perioden 8-10. april 2013 forårsagede lastningen af HSFO (High Sulfur Fuel Oil) 
til et skib ved EOT i Aabenraa væsentlige lugtgener i olieterminalens omgivelser.  
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Skibet var dellastet efter at have udført 2 STS (Ship to ship) operationer ved 
Kalundborg. Inter Terminals har vurderet, at årsagen til lugtgenerne formentlig 
skal findes i, at den fortrængte luft fra skibets tanke har indeholdt Mercaptan, i så 
stor en mængde at det har givet anledning til lugtgenerne.  
 
Mercaptaner har selv ved meget lave koncentrationer en ubehagelig lugt.  
 
Anløb af skibe, hvis foregående last på lignende vis vil kunne give anledning til 
lugtgener i olieterminalens omgivelser, kan ikke udelukkes i fremtiden. Disse 
hændelser vurderes derfor at indebære en risiko for væsentlig forurening. 
Miljøstyrelsen finder derfor, at der med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41, 
stk. 1 bør stilles vilkår om kontrollen af denne risiko for herved at undgå en 
gentagelse af hændelsen.  
 
Inter Terminals har den 4. juli 2013 fremsendt en procedure, der skal forebygge en 
gentagelse af episoden.  Proceduren omfatter, at alle anløbne dellastede skibe, der 
skal have lastet olie under ugunstige vindforhold, skal dokumentere, at 
koncentrationen af Mercaptaner < 0,5 ppm i skibets tanke. Måles der højere 
indhold af Mercaptaner end 0,5 ppm, vil lastningen enten ikke blive igangsat 
under de givne vindforhold eller skibet vil blive sendt til havs for ventilering af 
tankene. Skibet vil herefter først blive taget til kaj og lastet, når niveauet for 
Mercaptaner er under 0,5 ppm.  
 
Den 11. juli 2013 fremsendte Miljøstyrelsen supplerende bemærkninger til 
proceduren angående antallet af tanke, hvorfra der skal udtages prøver. 
 
EOT har fremsendt en fyldestgørende besvarelse den 12. juli 2013.  
 
Miljøstyrelsen anførte i varslet af påbuddet den 8. oktober 2013, at styrelsen er 
enig i en grænseværdi på 0,5 ppm, men finder ikke, at det er nok, at 
koncentrationen af Mercaptaner er dokumenteret under begyndende lastning ved 
ugunstige vindforhold. Dette skal ses i lyset af, at en lastning er oplyst at vare i 
mange timer, og i denne periode vil vinden kunne vende fra gunstige til ugunstige 
vindforhold. Miljøstyrelsen ønsker derfor at det for alle skibe skal dokumenteres at 
indholdet af mercaptaner er under 0,5 ppm.  
 
På baggrund af virksomhedens oplysninger, om at der siden 2004 har været ca. 
3.000 skibsanløb på Inter Terminals olieterminaler, hvoraf kun en lastning har 
givet anledning til problemer, tager Miljøstyrelsen ud fra en 
proportionalitetsbetragtning Inter terminals bemærkning til efterretning.  
Miljøstyrelsen lægger også vægt på, at det i proceduren fremgår, at såfremt der er 
indikation om, at vindretningen er eller drejer inden for risikogrænserne i løbet af 
lasteperioden skal målinger af Mercaptan-koncentration foretages. Påbuddets 
ordlyd tilrettes herefter.  
 
Såfremt der fremover skulle komme flere episoder med lugtgener vil 
Miljøstyrelsen lægge disse til grund for en vurdering af, om der skal ske en 
skærpelse af proceduren.  
 
Som oplyst i varslet, skal det desuden sikres, at den fremviste dokumentation er 
retvisende for indholdet af Mercaptaner i tankene ved start af lastningen. Dette 
skal ses i lyset af, at Mercaptaner kan dannes under transport. Såfremt det viser sig 
svært at håndtere, vil Miljøstyrelsen overveje andre tiltag, f.eks prøvetagning på 
hvert skib.  
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Miljøstyrelsen vurderer, at når besvarelsen af 12. juli 2013 er indbygget i 
proceduren, vil denne kunne udgøre en kontrol af risikoen for lugtgener ved 
lastning af olier og dermed foregribe gentagelse af en lignende karakter. 
 
Miljøstyrelsen ønsker på denne baggrund at træffe afgørelse om påbud, der 
fastholder den tilrettede procedure. 
 
Den tilrettede procedure skal fremsendes til Miljøstyrelsen senest 2 uger fra 
meddelelse af påbuddet. 
  
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• Sundhedsstyrelsen 
• landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret 

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 meddelt 
Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen 

 
 
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 16. december 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  7254 4000  eller 
ode@mst.dk. 
 
Påbuddet vil udelukkende blive annonceret på www.mst.dk. 
  
 
 
 
 
  
      
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Heidi Clausen  
72 54 42 07  
hecla@mst.dk  
 
Kopi til: 
Aabenraa Kommune 
 

http://www.mst.dk/
http://www.mst.dk/

