
Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse for: 
 
Udvidelse af DONG Olierør A/S Råolieterminalen og øget 
udskibning på Shell Havneterminalen i Fredericia 
 
Sammenfattende redegørelse 
 
Den sammenfattende redegørelse er lavet i henhold til VVM-bekendtgørelsen § 12, stk. 1 og skal 
have følgende indhold: 
 

1. indholdet af den forventede afgørelse og de vilkår, der eventuelt er knyttet til den. 
2. de vigtigste begrundelser og betragtninger, der ligger til grund for den forventede afgørelse, 

herunder hvordan miljøhensynet er integreret i afgørelsen, og hvordan miljøvurderingen, 
udtalelser og bemærkninger, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning 

3. om fornødent en beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om 
muligt neutralisere de værste skadelige virkninger, samt 

4. oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang virkningerne på miljøet som følge af 
anlæggets etablering og tilstedeværelse forventes overvåget. 

 
Miljøstyrelsen Odense (tidligere Miljøcenter Odense) fremlagde i perioden fra den 29. september til 
den 24. november 2010 forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for en udvidelse af 
DONG Olierør A/S Råolieterminalen i Fredericia med et gasbehandlingsanlæg og en deraf 
følgende øget udskibning af gas fra Shell Havneterminalen på Fredericia Havn. Materialet 
omfattede: 
 
• Forslag til kommuneplantillæg med miljøvurdering 
• VVM-redegørelse 
• Udkast til miljøgodkendelse (udgør også VVM tilladelse) 
 
Der er i perioden indkommet kommentarer fra: 
 
• Peter Boysen, Fredericia 
• DONG Energy A/S, Fredericia 
• Fredericia Kommune 
• FredericiaC, Fredericia 
• Haderslev Stift, Haderslev 
 
Kommentarer er vedlagt som bilag. 
 
Miljøstyrelsen Odense har på baggrund af kommentarerne udarbejdet denne sammenfatning og 
forslag til afgørelse. Materialet har været sendt til høring hos Fredericia Kommune forud for 
udstedelsen af det endelige kommuneplantillæg. 
 
Kommuneplantillægget kan efter den endelige udstedelse påklages til Naturklagenævnet af enhver 
med retlig interesse i sagens udfald, samt af landsdækkende foreninger og organisationer, 
der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige 
brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Der er i planloven ingen krav om samtidighed i udstedelsen af kommuneplantillæg og VVM-
tilladelse. Disse kan således godt udstedes på forskellige tidspunkter, men der er dog krav om, at 
kommuneplantillægget skal udstedes først. 



 
I den aktuelle sag vil VVM-tilladelsen ske ved tillæg til miljøgodkendelsen for henholdsvis DONG 
Olierør A/S Råolieterminalen og Shell Havneterminalen. Tillæggene til de to virksomheders 
miljøgodkendelse skal begge til dels behandles efter risikobekendtgørelsen, hvori der er krav om, 
at de respektive afgørelser fra risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen, 
Beredskabsstyrelsen og Miljøstyrelsen Odense skal sendes til virksomheden samtidigt. Det er et 
krav fra flere af risikomyndighederne, at deres afgørelse bygger på detaljerede oplysninger for 
projektets endelige udformning, hvilket ikke foreligger på det nuværende stadie i processen. 
 
På denne baggrund har Miljøstyrelsen Odense vurderet det mest hensigtsmæssigt, at der ikke er 
samtidighed i udstedelsen af kommuneplantillæg og tillæg til miljøgodkendelse (VVM-tilladelse). 
Kommuneplantillægget udstedes således nu, mens den endelige afgørelse med tillæg til 
virksomhedernes miljøgodkendelse afventer detailprojekteringen af det endelige projekt og dermed 
at risikomyndighederne kan træffe afgørelse samtidig. 
 
 
Kommuneplantillæg med miljøvurdering 
 
Kommuneplantillæg og de tilknyttede retningslinjer 
Dette tillæg til kommuneplan for Fredericia kommune giver mulighed for etablering og udvidelse af 
anlæg på Dong Olierør A/S Råolieterminal og på Shell Havneterminal, samt forøget gasudskibning 
på Shells Havneterminal. Med vedtagelsen af kommuneplantillægget fastlægges 4 nye 
retningslinjer. Kommuneplantillægget ændrer ikke eksisterende rammer, og der udpeges således 
ikke nye rammeområder. Eksisterende retningslinjer respekteres og gælder uændret. 
 
Retningslinje 1 
Dong Olierør A/S kan etablere og udvide anlæg inden for rammerne af VVM-redegørelsen. 
 
Shell Havneterminal kan etablere og udvide anlæg samt udvide udskibningen inden for rammerne 
af VVM-redegørelsen. 
 
Retningslinje 2 
Der indføres planlægningszoner om DONG Olierør A/S Råolieterminal og Shell Havneterminal. 
Planlægningszonerne tager udgangspunkt i konsekvensafstanden for det værst mulige uheld 
(maksimal konsekvensafstand). Værst mulige uheld er karakteriseret ved det uheld som har den 
største konsekvensafstand, og som har en hyppighed større end eller lig med 1 uheld pr. 1 milliard 
år. 
 
Planlægningszonerne er vist med grøn linje på figur 2.1 og figur 2.2 
 
Inden for planlægningszonerne kan der planlægges for boliger, erhverv m.v., såfremt det ved en 
vurdering af risikoforholdene i forhold til Råolieterminalen, henholdsvis Havneterminalen kan 
godtgøres, at den samfundsmæssige risiko ligger indenfor risikomyndighedernes acceptkriterium. 
 
Inden for planlægningszonerne må der ikke planlægges for institutioner som er væsentlige i en 
beredskabssituation. 
 
Bygningskonstruktion, -anvendelse og –indretning skal ske på en sådan måde, at den 
samfundsmæssige risiko ligger indenfor risikomyndighedernes acceptkriterium.  
 



Risikomyndighedernes acceptkriterium fastlægges p.t. ved en F-N kurve hvor acceptkriteriet er 1 
dødsfald pr. 10.000 år, faldende med kvadratet på antallet af dødsfald, svarende til 10 dødsfald pr 
1 mio. år og 100 dødsfald pr 100 millioner år. 
 
Nye anlæg må ikke medføre øget risiko for dominoeffekt. 
 
Retningslinje 3 
Der indføres sikkerhedszoner om DONG Olierør A/S Råolieterminal og Shell Havneterminal. 
Sikkerhedszonerne tager udgangspunkt i 10-6 Iso-risikokurverne, som vist med rød linje på figur 
2.1 og 2.2 
 
Inden for sikkerhedszonerne må der ikke etableres ny følsom anvendelse, som f. eks boliger, 
institutioner, forretninger, hoteller med overnatning, eller steder hvor der opholder sig mange 
mennesker. 
 
Retningslinje 4 
Der indføres et konkretiseret planlægningsområde inden for den generelle miljøkonsekvenszone 
således som vist på figur 2.3. 
 
Inden for dette konkretiserede planlægningsområde må der ikke etableres boliger. 

 

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..1 Dong Olierør A/S 
Råolieterminal.  

Planlægningszone jf. retningslinje 2 er vist med grøn (område 2). 

Sikkerhedszone jf. retningslinje 3 er vist med mørk rød (område 1). 



 

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..2 Shell Havneterminal.  

Planlægningszone jf. retningslinje 2 er vist med grøn (område 2). 

Sikkerhedszone jf. retningslinje 3 er vist med mørk rød (område 1). 
 
 
 

 

Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet..3 Konkretiseret 
planlægningsområde, jf. retningslinje 4. 
 
 



Udtalelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen 
 
Fredericia Kommune har gjort indsigelse mod det offentliggjorte forslag, idet kommunen ønsker 
projektet ændret, så det sikres, at risikoen udenfor havneterminalen ikke øges som følge af 
projektets gennemførelse. 
 
Ved den driftssituation, der fastholdes i udkastet til tillæg til havneterminalens miljøgodkendelse, vil 
udskibningen af den mængde af LPG, der kan tilskrives Hejre projektet, ske via nye lastefaciliteter 
på Jetty 2. Beregninger viser, at isorisikokurven for en stedbunden individuel risiko på 10-6 ved 
denne driftssituation ligger inden for havneterminalens område og derfor ikke påvirker størrelsen af 
sikkerhedszonen omkring Havneterminalen. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at ændringen 
af den stedbundne individuelle risiko uden for havneterminalen ikke er signifikant. 
 
Beregning af den samfundsmæssige risiko for worst case scenariet, hvor hele den fremtidige 
mængde af LPG udskibes via Jetty 1, viser en FN-kurve, der har en lidt højere risiko end for den 
nuværende driftssituation, men som fortsat ligger i det acceptable område med god margin op til 
acceptkriteriet. Beregning af den samfundsmæssige risiko for en fremtidig driftssituation, hvor 
udskibningen af den mængde af LPG, der kan tilskrives Hejre projektet, sker via nye lastefaciliteter 
på Jetty 2, viser en FN-kurve, der er stort set sammenfaldende med FN-kurven for den nuværende 
driftssituation. Miljøstyrelsen Odense vurderer på denne baggrund, at der ikke sker en signifikant 
ændring af den samfundsmæssige risiko. 
 

 
Figur 1. Samfundsmæssig risiko illustreret ved F/N-kurver. Den grønne linje angiver acceptkriteriet 
for den samfundsmæssige risiko. Området mellem den grønne og den røde linje er ALARP-
området, og såfremt kurven ligger over den røde linje er den samfundsmæssige risiko 
uacceptabel. 
 
 
Fredericia Kommune anfører endvidere, at kommuneplanens retningslinje for havneterminalen på 
Skanseodden ikke er korrekt citeret. 
 
Bemærkningen er taget til efterretning, men er uden betydning for kommuneplantillæg og de 
tilknyttede retningslinjer. 
 



FredericiaC gør opmærksom på, at den løsning, der er beskrevet i kommuneplantillæg mv. 
idenbærer, at sikkerhedszonen rammer et stykke ind på en del af FredericiaC’s ejendom 
(Syretrekanten), og at retningslinjen for denne zone pålægger ejeren særlige begrænsninger i 
anvendelsen af dette areal. 
 
Ved den driftssituation, der fastholdes i udkastet til tillæg til havneterminalens miljøgodkendelse, vil 
udskibningen af den mængde af LPG, der kan tilskrives Hejre projektet, ske via nye lastefaciliteter 
på Jetty 2. Beregninger viser, at risikoen ved denne driftssituation ikke påvirker størrelsen af 
sikkerhedszonen omkring Havneterminalen. En gennemførelse af projektet medfører således 
ingen signifikant ændring af sikkerhedszonen for de eksisterende forhold på havneterminalen. 
 
DONG Energy A/S har gjort opmærksom på, at en ens størrelse af tankene for lagring af gas på 
råolieterminalen, vil være et mere hensigtsmæssigt design. DONG Energy A/S ønskede derfor at 
ændre tankstørrelserne i projektet fra 4 tanke á 1.000 m3 og 5 tanke á 1.500 m3 (9 tanke i alt) til 8 
tanke á 1.500 m3. Vedlagt bemærkningen var dokumentationen for den sikkerhedsmæssige 
betydning ved denne ændring og konklusionen herpå er, at en ændring af tankstørrelse ikke 
indebærer forøgelse af hverken konsekvensafstande eller risiko. 
 
Risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen og Miljøstyrelsen Odense har 
gennemgået sikkerhedsdokumentationen for ændringen af tankstørrelse og er enige i 
undersøgelsens konklusion. Miljøstyrelsen Odense vurderer på denne baggrund, at ændringen vil 
kunne ske uden ændringer i kommuneplantillægget. 
 
 
VVM-redegørelse 
 
Vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de 
værste skadelige virkninger samt overvågning af virkninger på miljøet som følge af 
anlæggets etablering 
DONG Energy A/S Råolieterminalen og A/S Dansk Shell Havneterminalen er begge virksomheder, 
der er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Projektet kan derfor ikke implementeres på 
virksomhederne før der er givet en miljøgodkendelse hertil jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 33. I 
miljøgodkendelsen stilles vilkår for at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de væsentligste 
skadelige virkninger som en gennemførelse af projektet vil kunne have på virksomhedernes 
omgivelser. Endvidere stilles vilkår for, hvordan overvågningen af disse virkninger skal 
kontrolleres. Emnet er nærmere behandlet i efterfølgende afsnit om udkast til miljøgodkendelse. 
 
 
Udtalelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen 
 
Fredericia Kommune anfører, at kommunen i brev af 10. december 2009 om forslag og ideer til 
projektet blandt andet anførte: 
 
”Fredericia Kommune ønsker således, at der undersøges alternativer for udskibning af LPG-gas, 
så risikoen på Fredericia Havn ikke øges”, 
 
Og at Miljøstyrelsen i eget vurderingsnotat om indkomne ideer og forslag angiver: 
 
”Princippet om, at en ændring eller udvidelse af en virksomhed omfattet af Risikobekendtgørelsen 
ikke skal øge risikoen uden for virksomhedens egne arealer vil være grundlæggende for 
behandlingen af de risikomæssige forhold i VVM-redegørelsen”. 
 



Fredericia Kommune anfører tillige, at Kommunen i brev at 6. august 2010 med kommentarer til et 
udkast til VVM-redegørelen har anført: 
 
”Der er flere muligheder for at flytte gasudskibningen til lokaliteter, der vil reducere risikoen for 
eksisterende byområder. At etablere en ny Jetty 3 så langt imod øst som muligt for den nuværende 
Jetty 2 kunne være en oplagt mulighed. Kan en sådan løsning imidlertid ikke findes, må hele 
gasudskibningen flyttes bort fra den nuværende placering på Skanseodden”, 
 
Endelig anfører Fredericia Kommune, at der i kommunens mail af 17. september 2010 med 
høringssvar til materiale modtaget 14. og 15. september 2010 er anført: 
 
”Der bør medtages et fjerde alternativ: Jetty 3 ved Skanseodde (øst for Jetty 2)”.  
 
Ved den nuværende drift af havneterminalen sker der alene udskibning af LPG via Jetty 1. Som 
alternativ hertil peges der i VVM redegørelsen på, at denne mulighed suppleres med mulighed for 
udskibning af LPG via Jetty 2, således at den mængde, der udskibes via Jetty 1 holdes på det 
nuværende niveau, mens den øgede mængde af LPG, der kan tilskrives Hejre projektet, udskibes 
via Jetty 2. Der vil kunne gives miljøgodkendelse til denne løsning inden for rammerne af de 
acceptkriterier, som finder anvendelse i forhold til sikkerhedsniveauet omkring risikovirksomheder, 
og som det er aftalt med Fredericia Kommune at anvende i den konkrete sag. 
 
Miljøstyrelsen Odense vurderer, at ovennævnte løsning ikke vil medføre en signifikant ændring af 
sikkerhedsniveauet omkring havneterminalen og imødekommer derfor Fredericia Kommunes 
ønsker om, at der undersøges alternativer for udskibning af LPG, og at risikoen på Fredericia Havn 
ikke øges. 
 
Princippet om, at en ændring eller udvidelse af en risikovirksomhed ikke skal øge risikoen uden for 
virksomhedens egne arealer, er grundlæggende for Miljøstyrelsens arbejde med 
risikovirksomheder. Princippet er grundlæggende men ikke ultimativt, og det kan derfor blive 
nødvendigt i enhver sag at skulle afveje en ændring i sikkerhedsforholdene omkring en 
risikovirksomhed mod andre forhold i henhold til proportionalitetsprincippet. I den foreliggende sag 
har det afgørende været, at risikoberegningerne viser, at risikoen stadig ligger inden for det 
acceptable område og overholder acceptkriterierne med god margin. 
 
Fredericia Kommune har konkretiseret sit ønske fra 10. december 2009 om undersøgelse af 
alternativer for udskibning af LPG ved at pege på et fjerde alternativ med en Jetty 3 øst for den 
eksisterende Jetty 2. Dette ønske er nævnt første gang 6. august 2010.  Ønsket er modtaget 
meget sent i forhold til idéfasen, der forløb fra 18. november til 16. december 2009. Ønsket er 
fremsat på et tidspunkt, hvor kommunen var bekendt med, at fremlæggelsen af forslag til 
kommuneplantillæg med tilhørende VVM var planlagt til at ske ultimo september 2010. Det er 
derfor Miljøstyrelsens vurdering, at VVM undersøgelsen har fulgt korrekte procedurer, selv om 
dette fjerde alternativ ikke er belyst. 
 
Fredericia Kommune anfører, at der i VVM-redegørelsen er kun behandlet de tre ovennævnte 
alternative placeringer af udskibningssteder, og disse alternativer er alle fravalgt med 
begrundelsen, at de er meget dyre og kræver omlægning/etablering af nye rørledninger til en ny 
terminal. Anlægsomkostningerne for de beskrevne alternativer er i VVM-redegørelsen angivet til 
fra 0,5 mia. kr. til over over 2 mia. kr. 
 
Kommunen efterlyser et beregningsgrundlag for disse overslagspriser, idet det er kommunens 
vurdering, at de er skudt langt over målet.  
 

Kommentar [klhou1]:  Dette 
har hos flere læsere efterladt tvivl 
om, hvorvidt MST ønsker flere 
alternativer undersøgt – f.eks. 
jetty 3. Teksten er dog formuleret 
i den betydning, at valget af 
udskibning af gas fra jetty 2 både 
er et alternativ til den nuværende 
situation på havneterminalen og 
en sikkerhedsmæssig acceptable 
løsning, hvilket også fremgår af 
den øvrige tekst. Præcisering kan 
overvejes.  



Anlægsomkostningerne for de tre alternativer er hentet fra de indledende arbejder for en tidligere 
VVM om en ny placering af havneterminalen. VVM-processen blev dog aldrig gennemført helt. 
Uanset om overslagspriserne måtte være reelt en del lavere, skal proportionalitetsbegrebet stadig 
anvendes. Her vil de forholdsvis beskedne nødvendige anlægsudgifter på Jetty 2 være en 
proportionalt tilstrækkelig indsats. 
 
Fredericia Kommune anfører i forlængelse af ovenstående, at en Jetty 3 øst for den nuværende 
Jetty 2 endvidere vurderes af kommunen til at kunne anlægges for et langt mindre beløb end de 
nævnte offshore løsninger. Anlægsudgiften for en Jetty-3 vurderes at være under 100 mio. kr. En 
ekstra jetty vil øge anløbskapaciteten og dermed fleksibiliteten på havneterminalen, hvilket vil 
bidrage positivt til terminalens anvendelse. 
 
Det har under udarbejdelsen af VVM redegørelsen ikke været muligt for Miljøstyrelsen Odense at 
se det materiale, som ligger til grund for denne udtalelse, idet kommunen har henvist til, at der er 
tale om en rapport bestilt af FredericiaC. Miljøstyrelsen Odense kan derfor ikke forholdt sig konkret 
til indholdet heraf. 
 
Uanset om overslagsprisen som anført måtte være reelt en del lavere end udgiften til de tre 
alternative placeringer, der er medtaget i VVM redegørelsen, skal proportionalitetsbegrebet stadig 
anvendes. Her vil de forholdsvis beskedne nødvendige anlægsudgifter på Jetty 2 fortsat være en 
proportionalt tilstrækkelig indsats. 
 
Fredericia Kommune anfører, at kommunen tidligere har foreslået en løsning, hvor al udskibning 
af LPG sker fra Jetty 2, således at der fra Jetty 1 kun sker udskibning af olieprodukter. Da 
udskibning af råolie iflg. VVM-redegørelsen forventes at falde i takt med den mindre olieindvinding 
fra Nordsøen, bør dette alternativ undersøges. VVM-redegørelsens oplysninger om fremtidig 
skibstrafik på havneterminalen indikerer klart, at det kan lade sig gøre.  
 
Hvis hele gasudskibningen flyttes til Jetty 2, vil det medføre en reduceret risiko fra 
havneterminalen, og det bør undersøges, om det kan opveje den forøgede risiko ved den større 
gasmængde, således at den samlede risiko uden for havneterminalen ikke øges. 
 
De sikkerhedsmæssige forhold ved den aktuelle udskibning af LPG via Jetty 1 er accepteret af 
risikomyndighederne Fredericia Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Arbejdstilsynet og 
Miljøstyrelsen Odense (tidligere Miljøcenter Odense) i afgørelser af 2. september 2008. 
 
Ved den driftssituation, der fastholdes i udkastet til tillæg til havneterminalens miljøgodkendelse, vil 
udskibningen af den mængde af LPG, der kan tilskrives Hejre projektet, ske via nye lastefaciliteter 
på Jetty 2. Beregninger viser, at risikoen ved denne driftssituation ikke påvirker størrelsen af 
sikkerhedszonen omkring Havneterminalen. 
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at udskibningen af LPG via Jetty 2 maksimalt vil medføre en 
mindre forøgelse af den samfundsmæssige risiko, og denne vil under alle omstændigheder fortsat 
ligge i det acceptable område med god margin op til acceptkriteriet. Det skyldes, at det worst case 
scenario, der er medtaget i VVM-redegørelsen, ligger inden for det acceptable område, og dermed 
vil udskibningen fra Jetty 2 også gøre det. 
 
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at der ikke er hjemmel til at kræve udskibningen af LPG 
fjernet fra Jetty 1. 
 
Herudover gælder, at fjerner man udskibningen af LPG fra Jetty 1 er dette ikke ensbetydende med, 
at al risiko samtidig flyttes, idet der fortsat vil være en risiko for brand og eksplosion forbundet med 
udskibningen af lette kulbrinter som f.eks. benzin. 



 
For at understøtte Miljøstyrelsen Odenses vurdering af den samfundsmæssige risiko er der 
efterfølgende sket en beregning heraf på grundlag af de driftsbetingelser, der ligger til grund for 
tillægget til havneterminalens miljøgodkendelse – se figur 1. Miljøstyrelsen Odense vurderer på 
baggrund heraf, at den samfundsmæssige risiko ikke ændres signifikant. 
 
Peter Boysen anfører, at sikkerhedsafstanden til bymæssig bebyggelse ikke bør være under 5 
kilometer for disse aktiviteter og oplagring af olie, benzin og gas. En gnist kan være nok til, at ca. 
20.000 mennesker bliver dræbt. 
 
Peter Boysen anfører også, at Fredericia er blevet et egnet terroristmål pga. olie / gas. 
 
VVM-redegørelsen forholder sig dels til sikkerhedsforholdene ved de nuværende forhold samt 
forholdene efter en realisering af projektet ud fra scenarier for større uheld, der er accepteret af 
risikomyndighederne. Redegørelsen forholder sig på denne baggrund til udlægning af 
planlægnings- og sikkerhedszoner omkring Råolieterminalen og Havneterminalen. Ingen af de 
scenarier der er vurderet indikerer konsekvenser eller nødvendigheden af sikkerhedszoner som 
det anførte. 
 
Det er ikke en betingelse, at projektet betydning som mål for en eventuel terrorhandling, medtages 
i en VVM-redegørelse. Der er i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag ikke modtaget 
forslag herom, og emnet er ikke nævnt i vejledningen til VVM-bekendtgørelsen. 
 
Peter Boysen anfører tillige, at gastanke er at sammenligne med en Atombombe, blot uden 
stråling. Han refererer til den skade en enkelt utæt gasflaske kan lave, blot pga. gnisten fra 
termostat på en dybfryser, hvorefter en 200 m2 bygning var næsten væk. 
 
En forudsætning for den anførte fare ved gas er, at gassen er spærret inde, at der er ilt tilstede og 
at gassen antændes. Tanke for oplag af gas samt skibstanke vil ikke i sig selv kunne forårsage en 
eksplosion, idet ilt ikke vil være til stede pga. overtryk i tankene. 
 
I vurderingen af muligheden for eksplosion ved udslip af gas er følgende anført: 
 
”Der er en teoretisk mulighed for en eksplosion i forbindelse med et udslip. Dette kan ske, hvis en 
gassky indesluttes i eksempelvis en bygning eller i et større tætpakket område. Da 
råolieterminalen er spredt ud over et stort område og strukturen generelt åben, anses en 
eksplosion som følge af antændelse af en gassky i det fri imidlertid ikke som muligt i 
procesfaciliteterne”. 
 
Peter Boysen anfører endvidere, at Raffinaderi og rørledningen fra Nordsøen aldrig burde have 
været opført i nærheden af en by, og bør flyttes til et mere afsides liggende sted. Endelig refereres 
til Shell Raffinaderiets overholdelse af vejledende grænseværdier for svovlbrinte (H2S).  
 
Raffinaderiet og olierørledningen mellem Nordsøen og Råolieterminalen er lovligt etablerede og 
fungerende virksomheder, der herudover ikke er omfattet af VVM-redegørelsen. 
 
Diskussionen af overholdelse af grænseværdier for svovlbrinte (H2S) er ikke relevant i forhold til 
det projekt, der ligger til grund for den gennemførte VVM. 
 
 



Udkast til miljøgodkendelser 
 
Udkast til miljøgodkendelse for DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen 
Følgende vilkår forventes at indgå I den endelige miljøgodkendelse af de ændrede anlægs og 
driftsforhold til råolieterminalen: 
 
Generelle forhold 
A1  Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
A2  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 indtræder. 
 
Indretning og drift 
B1 Lagertanke for propan, butan og offspec-gas etableres som jorddækkede tanke.  

 
Lagerkapaciteten må ikke overstige 12.000 m3, og hver lagertank må ikke have en 
kapacitet over 1.500 m3. 
 

B2 Anlæggets flare må kun anvendes til sikkerhedsmæssige formål. 
 

B3 Det planmæssige vedligehold skal tilrettelægges således, at det ikke bliver nødvendigt at 
benytte flaresystemet. 

 
Luftforurening 

 
C1 Afkasthøjder og luftmængder i betydende afkast skal overholde de værdier, der er anført 

her: 
 

Afkast 
 
fra 

Nr. 
Min. 

afkasthøjde 
(m) 

Max. 
luftmængde 
(Nm3/time) 

Hot-oil-anlæg 1 17 33.000 

  
Numrene henviser til bilag [bilag under udarbejdelse]. 
 
Afkasthøjder måles over terræn. 

 
Emissionsgrænser 

C2 Emissionen af stofferne må ikke overskride de anførte grænseværdier, målt som 
timemiddelværdier. 

 
Afkast 
fra Nr. Stof Emissionsgrænse (mg/Nm3 

tør røggas ved 10 % O2 ) 

Hot-oil-anlæg 1 Nitrogenoxider (NOx) 65 

 1 Carbonmonoxid CO) 75 



 En emissionsgrænse udtrykker det maksimalt tilladelige indhold af stoffet i den luft, virksomheden udsender gennem 
et afkast. Referencetilstand (0 oC, 101,3 kPa, tør gas). [For forbrændingsprocesser og visse brancher også reference % 
O2] 

 
Immissionskoncentration 

C3 Virksomhedens bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må 
ikke overskride de angivne grænseværdier (B-værdier): 

 
Stof B-værdi 

mg/m3

Nitrogenoxider (NOx) 0,125 

 En B-værdi udtrykker virksomhedens maksimalt tilladelige bidrag af stoffet i luften udenfor virksomhedens område. 
 

Kontrol af luftforurening 
C4 Virksomheden skal senest 3 måneder efter at anlægget er taget i drift gennem målinger 

dokumentere, at grænseværdierne i vilkår C1, C2 og C3 er overholdt.  
 

Dokumentationen skal inden 2 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes til 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 

 
C5 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at 

grænseværdierne i vilkår C1, C2 og C3 er overholdt.  
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt. 
 
Kontroltype og overholdelse af grænseværdi 

 Målingerne skal foretages som præstationsmålinger. 
Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme 
dag. 
 
Emissionsgrænsen anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af de 3 målinger er 
mindre end eller lig med grænseværdien. 

 
 Krav til luftmåling 

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med 
tilsynsmyndigheden. 
 
Målingerne skal udføres som akkrediteret teknisk prøvning, og målerapporterne skal 
udfærdiges som akkrediterede prøvningsrapporter. Målelaboratoriet skal være akkrediteret 
til bestemmelse af de aktuelle stoffer i røggassen af Den Danske Akkreditering- og 
Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af 
EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.  

 
Stof Analysemetode 

Nitrogenoxider (NOx)  DS/EN 14792 - Se metodeblad MEL-03 

Carbonmonoxid (CO)  DS/EN 14789 - Se metodeblad MEL-06 

 



Dog kan andre analysemetoder benyttes, såfremt tilsynsmyndigheden har accepteret dette. 
Detektionsgrænserne for analyserne må højst være 10% af grænseværdierne. 
 
Generelle krav til kvalitet i emissionsmålinger, jf. metodeblade MEL-22, skal være 
overholdt. 
 
Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske ved OML-metoden. B-værdien 
anses for overholdt, når den højeste 99 % fraktil er mindre end eller lig med B-værdien. 
 
Kontrol af virksomhedens luftforurening skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 
påkrævet. 
Hvis vilkåret/ne er overholdt, kan der kun kræves én årlig dokumentation. Udgifterne hertil 
afholdes af virksomheden. 

 
Luftvejledningen  
Ovenstående dokumentation af virksomhedens luftforurening skal ske ved måling og 
beregning i overensstemmelse med gældende vejledning fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 2/2001. 

 
Overjordiske olietanke 
D1-? Vilkår jævnfør krav i Olietankbekendtgørelse for den valgte tankstørrelse til hot-oil. 
 
Jord og grundvand 
E1 Befæstelsen skal minimum 1 gang årligt inspiceres for revner og skader, og at eventuelle 

fuger opretholder sin vedhæftning. Konstaterede skader skal udbedres straks. 
 

Indberetning/rapportering 
Eftersyn af anlæg 

F1 Der skal føres journal over eftersyn af anlæg, med dato for eftersyn, reparationer og 
udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. 

 
Forbrug af råvarer og hjælpestoffer 

F2 Der skal føres journal over anvendte mængder af råvarer og hjælpestoffer, inklusivt forbrug 
af olie/gas/el. 
 
Der skal endvidere føres journal over frembragte mængder affald. 

 
Opbevaring af journaler 

F3 Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 
tilsynsmyndigheden.  
 
Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
 

Risiko/forebyggelse af større uheld 
G1 DONG Olierør A/S skal i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de 

nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse 
virkningerne heraf. Deraf følger, at virksomheden skal indrettes og drives i 
overensstemmelse med den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. 

 
G2 Anlægget for afgasning af råolie samt oparbejdning og oplagring af LPG skal indgå i 

virksomhedens samlede sikkerhedsrapport. 
 



Ophør 
H1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå 

fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig 
tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til 
tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 

 
 
Der tages forbehold for, at den detailprojektering af projektet, som vil ske inden den endelige 
miljøgodkendelse gives, kan foranledige behov for justeringer af ovenstående vilkår og om 
nødvendigt supplerende vilkår. Dette vil i givet fald ske inden for rammerne af 
kommuneplantillægget og den tilhørende VVM. 
 
Vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de 
værste skadelige virkninger 
Denne miljøgodkendelse gives som et tillæg til virksomhedens nugældende miljøgodkendelse. Der 
er heri sat vilkår med grænseværdier og kontrol af parametre, der omfatter en samlet påvirkning fra 
virksomheden, f.eks. støj og lugt. Udvidelsen vil udover vilkår i ovenstående tillæg til 
miljøgodkendelse også være omfattet af disse vilkår for virksomhedens samlede påvirkning, 
således at disse ikke øges over gældende grænseværdier. 
 
Kravet i vilkår B1 om, at lagertankene til gas skal etableres som jorddækkede tanke neutraliserer 
risikoen for, at der kan opstå en BLEVE1, idet tankene herved ikke kan udsættes for direkte 
varmepåvirkning fra en ekstern kilde. Vilkåret er således af stor betydning for anlæggets sikkerhed. 
 
Kravene i vilkårene G1 og G2 sikrer, at anlægget lever op til risikobekendtgørelsens krav om, 
 

at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klarlagt, 
at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt 

begrænse følgerne af sådanne uheld, 
at der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et sikkerhedsledelsessystem til 

gennemførelse af planen, 
at tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opførelsen, 

driften og vedligeholdelsen af virksomheden, 
at konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske, 

 
og at Råolieterminalen som helhed ikke udgør en uacceptabel risiko for sine omgivelser. 
 
Der er i vilkårene C2 og C3 sat grænseværdier for virksomhedens emission til luft samt bidrag til 
luftforureningen i omgivelserne (immission). Grænseværdierne er sat for de dimensionerende 
stoffer, hvorved det sikres, at overholdes grænseværdierne for disse stoffer, vil grænseværdierne 
for øvrige stoffer også være overholdt. 
 
For at undgå forurening af jord og grundvand vil der i vilkår under afsnit D blive sat vilkår i 
overensstemmelse med krav i gældende olietankbekendtgørelse. Kravene vil afhænge af den 
valgte størrelse og design af tank. Det må tillige forventes, at der stilles vilkår om befæstelse med 
tilstrækkelig opsamlingskapacitet under relevante anlægsdele. Denne befæstelse skal jævnfør 
vilkår E1 kontrolleres minimum én gang årligt for revner og skader. 
 

                                                 
1 BLEVE står for Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 

 



Overvågning af virkninger på miljøet som følge af anlæggets tilstedeværelse 
Overvågningen af virkninger på miljøet som følge af anlæggets tilstedeværelse sker primært 
gennem miljømyndighedens tilsyn med virksomheden. Tilsynet består dels af fysisk tilsyn på 
virksomheden, hvor anlæggets indretning, drift og vedligehold kontrolleres og besigtiges. 
Derudover består tilsynet af en gennemgang af virksomhedens egenkontrol af luftforureningen 
jævnfør vilkårene C4 og C5. 
 
Inspektion af virksomhedens sikkerhedsmæssige forhold foregår i et samarbejde mellem det 
kommunale beredskab, Arbejdstilsynet og miljømyndigheden. 
 
Udtalelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen 
 
DONG Energy A/S har i forbindelse med videreudviklingen af projektet ønsket den samme 
størrelse for alle lagertanke for gas. På denne baggrund foreslås udkastets vilkår B1 ændret fra: 
 
Lagertanke for propan, butan og offspec-gas skal etableres som jorddækkede tanke. 
 
Lagerkapaciteten for propan må ikke overstige 4.000 m3, hvor hver lagertank ikke må have en 
kapacitet over 1.000 m3. 
 
Lagerkapaciteten for butan må ikke overstige 6.000 m3, hvor hver lagertank ikke må have en 
kapacitet over 1.500 m3. 
 
Lagerkapaciteten for offspec-gas må ikke overstige 1.500 m3, hvor hver lagertank ikke må have en 
kapacitet over 1.500 m3. 
 
til: 
 
Lagertanke for propan, butan og offspec-gas etableres som jorddækkede tanke. 
 
Lagerkapaciteten må ikke overstige 12.000 m3, og hver lagertank må ikke have en kapacitet over 
1.500 m3. 
 
Vedlagt forslaget var dokumentationen for den sikkerhedsmæssige betydning ved denne ændring 
og konklusionen herpå er, at en ændring af tankstørrelse ikke indebærer forøgelse af hverken 
konsekvensafstande eller risiko. 
 
Risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen og Miljøstyrelsen Odense har 
gennemgået sikkerhedsdokumentationen for ændringen af tankstørrelse og er enige i 
undersøgelsens konklusion. Miljøstyrelsen Odense vurderer på denne baggrund, at ændringen vil 
kunne ske uden ændringer i kommuneplantillægget. 
 
 
Udkast til miljøgodkendelse for A/S Dansk Shell Havneterminalen 
Følgende vilkår forventes at indgå I den endelige miljøgodkendelse af de ændrede anlægs og 
driftsforhold til råolieterminalen: 
 
Generelle forhold 
A1 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. 

Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 
 
A2  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 indtræder. 
 
Indretning og drift 
B1 Udskibning af LPG fra Havneterminalen kan ske via Jetty 1 og Jetty 2. 

 
B2 Den årlige udskibningen fra Jetty 1 må maksimalt andrage X tons LPG. 

 
Indberetning/rapportering 
C1 A/S Dansk Shell skal føre journal for de mængder af LPG, der udskibes via Jetty 1 og Jetty 

2. 
 
C2 A/S Dansk Shell skal for hvert kalenderår indsende oplysninger om de samlede mængder 

LPG udskibet fra henholdsvis Jetty 1 og Jetty 2. Oplysningerne kan indsendes særskilt 
senest 1. februar eller via A/S Dansk Shells miljøredegørelse. 
 

 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
D1 A/S Dansk Shell skal i overensstemmelse med risikobekendtgørelsen træffe de nødvendige 

foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og at begrænse virkningerne 
heraf. Deraf følger, at virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med den 
til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. 

 
D2 Anlægget for udskibning af LPG fra Jetty 2 skal indgå i virksomhedens samlede 

sikkerhedsrapport. 
 
Ophør 
E1 Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå 

fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig og 
sikkerhedsmæssig tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal 
fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 

 
 
 
Der tages forbehold for, at den detailprojektering af projektet, som vil ske inden den endelige 
miljøgodkendelse gives, kan foranledige behov for justeringer af ovenstående vilkår og om 
nødvendigt supplerende vilkår. Dette vil i givet fald ske inden for rammerne af 
kommuneplantillægget og den tilhørende VVM. 
 
 
Vigtigste foranstaltninger til at undgå, nedbringe og om muligt neutralisere de 
værste skadelige virkninger 
Denne miljøgodkendelse gives som et tillæg til virksomhedens nugældende miljøgodkendelse. Der 
pågår p.t. en revision af den nugældende miljøgodkendelse og der vil heri blive sat vilkår med 
grænseværdier og kontrol af parametre, der omfatter en samlet påvirkning fra virksomheden, f.eks. 
støj og lugt. Revisionen vil være afsluttet inden der gives miljøgodkendelse af udvidelsen. 
Udvidelsen vil udover vilkår i ovenstående tillæg til miljøgodkendelse også være omfattet af disse 
vilkår for virksomhedens samlede påvirkning, således at disse ikke øges over gældende 
grænseværdier. 
 



Der er i vilkår B1 og B2 stillet vilkår til placering og mængde for udskibning af gas. Resultatet heraf 
er, at forøgelsen i udskibningen sker via Jetty 2. Herved fastholdes sikkerheden på det nuværende 
niveau. 
 
Kravene i vilkårene D1 og D2 sikrer, at anlægget lever op til risikobekendtgørelsens krav om, 
 

at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgørelsen er klarlagt, 
at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge og bedst muligt 

begrænse følgerne af sådanne uheld, 
at der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et sikkerhedsledelsessystem til 

gennemførelse af planen, 
at tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af konstruktionen, opførelsen, 

driften og vedligeholdelsen af virksomheden, 
at konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske, 

 
og at Havneterminalen som helhed ikke udgør en uacceptabel risiko for sine omgivelser. 
 
Overvågning af virkninger på miljøet som følge af anlæggets tilstedeværelse 
Overvågningen af virkninger på miljøet som følge af anlæggets tilstedeværelse sker primært 
gennem miljømyndighedens tilsyn med virksomheden. Tilsynet består dels af fysisk tilsyn på 
virksomheden, hvor anlæggets indretning, drift og vedligehold kontrolleres og besigtiges. 
Derudover består tilsynet af en gennemgang af virksomhedens egenkontrol af luftforureningen 
jævnfør vilkårene C1 og C2. 
 
Inspektion af virksomhedens sikkerhedsmæssige forhold foregår i et samarbejde mellem det 
kommunale beredskab, Arbejdstilsynet og miljømyndigheden. 
 
Udtalelser og bemærkninger indkommet i offentlighedsfasen 
 
Fredericia Kommune finder det ikke korrekt, at mer-sejladsen af LPG-skibe ikke indregnes i den 
samlede miljøpåvirkning. Efter kommunens opfattelse er den forventede udvikling i antallet af 
anløb med råolieskibe uden sammenhæng med Hejre projektet og kan derfor ikke bruges som 
argument for at se bort fra miljøpåvirkningerne ved et stigende antal anløb af LPG-skibe. Havde 
der været denne sammenhæng, burde der i øvrigt have været stillet vilkår om, at antallet af øvrige 
skibe skal nedsættes, sådan som det, jf. det anførte, er forventningen. Hvis der ikke stilles vilkår 
om begrænsning antallet af øvrige skibe, skal miljøpåvirkningen vurderes under maksimal aktivitet. 
 
I forbindelse med lastningen af LPG-skibe vil der ikke være nogen betydende miljøpåvirkninger fra 
landbaserede anlæg, idet gassen pumpes i lukkede systemer og ved brug af pumper placeret ved 
Råolieterminalen. Miljøvurderingen af LPG-skibene skal derfor rettes mod skibet selv, og mens 
skibet ligger ved kaj relaterer miljøpåvirkningen sig her til støj fra skibets hjælpemotor. 
 
Ved vurdering af støj er det praksis, at vurderingen sker imod en grænseværdi for en virksomheds 
samlede støjbelastning af omgivelserne. For havneterminalen er dette senest sket i forbindelse 
med udarbejdelsen af udkast til en revision af havneterminalens miljøgodkendelse, hvor den 
nuværende besejling af terminalen også indgår. 
 
Det er ikke Miljøstyrelsen Odenses intention at fastholde antallet af skibe, der besejler 
havneterminalen, på det nuværende eller andet niveau. I stedet er det ønsket, at der indføres 
grænseværdier for havneterminalens samlede støjbelastning af omgivelserne inkl. bidrag fra skibe. 
Herved sikres en acceptabel belastning af omgivelserne uanset om der ligger skibe ved kaj eller 
ikke. 



 
Da LPG-skibe ikke gør brug af dækspumper, vil anløb heraf kunne ske inden for rammerne af de 
vejledende grænseværdier i kommuneplanen. 
 
Det skal endvidere bemærkes, at projektet ikke medfører, at antallet af skibe, der kan ligge ved kaj 
samtidig, øges, samt at kriterier for støj fra virksomheder kan overholdes for alle gældende 
lokalplaner og forslag til lokalplaner. 
 
Fredericia Kommune finder det helt afgørende, at der i tillægsgodkendelsen for Havneterminalen 
stilles vilkår om det maksimale støj- og emissionsbidrag fra LPG-skibenes hjælpemaskineri, idet 
det forøgede antal LPG-skibe ikke forventes at indgå i den igangværende revision af 
miljøgodkendelsen. 
 
Det er praksis, at vilkår om støj fra en virksomhed kun stilles ét sted i virksomhedens 
miljøgodkendelse, idet disse vilkår omfatter den samlede støjbelastning af omgivelserne. For 
havneterminalen vil dette også inkludere bidrag fra skibe. 
 
Da der i Vejle Amts miljøgodkendelse af havneterminalen fra 2000 ikke indgår vilkår om støj fra 
virksomheden, har Miljøstyrelsen Odense valgt, at dette skal indføres ved den igangværende 
revision af havneterminalens miljøgodkendelse. 
 
Fredericia Kommune anfører, at det i udkastet til miljøgodkendelse angives som vilkår B2 at: 
 
”Den årlige udskibning fra Jetty 1 må maksimalt andrage en mængde svarende til den årlige 
produktion af LPG fra Shell Raffinaderiet.”  
 
For at sikre, at risikoen fra gasudskibning på Jetty1 ikke forøges i forhold til den nuværende drift, 
må det præciseres, hvilken gasmængde, der årligt må udskibes fra Jetty 1. 
 
Miljøstyrelsen Odense er enig med kommunen i, at en konkretisering af de mængder af gas, som 
kan udskibes fra Jetty 1, vil lette håndhævelsen af at bevare sikkerheden på det nuværende 
niveau. En sådan konkretisering er sket på baggrund af en årlig udskibningsmængde svarende til 
den gennemsnitlige årlige udskibningsmængde over årene X - Y. På denne baggrund er vilkår B2 
ændret fra: 
 
” Den årlige udskibningen fra Jetty 1 må maksimalt andrage en mængde svarende til den årlige 
produktion af LPG på Shell Raffinaderiet” 
 
til: 
 
” Den årlige udskibningen fra Jetty 1 må maksimalt andrage X tons LPG”. 
 
Som konsekvens heraf ændres vilkår C2 fra: 
 
”A/S Dansk Shell skal for hvert kalenderår indsende oplysninger om de samlede mængder LPG 
udskibet fra Jetty 1 og Jetty 2 samt årets produktion af LPG på Shell Raffinaderiet til 
tilsynsmyndigheden. Oplysningerne kan indsendes særskilt senest 1. februar eller via A/S Dansk 
Shells miljøredegørelse” 
 
til 
 



”A/S Dansk Shell skal for hvert kalenderår indsende oplysninger om de samlede mængder LPG 
udskibet fra henholdsvis Jetty 1 og Jetty 2. Oplysningerne kan indsendes særskilt senest 1. februar 
eller via A/S Dansk Shells miljøredegørelse”. 
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