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Afgørelse vedr. screening af konkret projekt om etablering 
af et midlertidigt NORM-1 oplag på adressen Sahara 11, 
Esbjerg.

Hess Denmark ApS har den 22. maj 2018 fremsendt ansøgning til Esbjerg 
Kommune i henhold til miljøvurderingsloven2. Projektets placering fremgår 
af bilag 1 og ansøgningen fremgår af bilag 2.

Det nye oplag er midlertidigt og vil blive fjernet inden for en periode på 
max. 10 år. NORM-oplaget er dermed omfattet af miljøvurderingslovens 
bilag 2, pkt. 3 h) ”Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktiv 
affald”. Dette punkt omfatter iflg. Miljøstyrelsens vurdering depoter for 
radioaktivt affald, der planlægges til at vare i maks. 10 år.

NORM-oplaget er ikke omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen3. 

Virksomheden har samtidig sendt en ansøgning om godkendelse af 
anlægget iht. strålebeskyttelsesloven4 til Sundhedsstyrelsen, 
Strålebeskyttelse (SIS).

Nærværende afgørelse omhandler alene ansøgningen iht. 
miljøvurderingsloven.

Afgørelse
Esbjerg Kommune afgør på baggrund af en screening af projektet, at 
etablering af et NORM-oplag på Sahara 11 på Esbjerg Havn ikke vil påvirke 
miljøet væsentligt i negativ retning, og at det derfor ikke er omfattet af 
krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

Afgørelsen er truffet iht. miljøvurderingslovens § 21.

Der er nedenfor nærmere redegjort for de vurderinger, som ligger til grund 
for afgørelsen.

1 NORM = naturlig forekommende radioaktiv materiale. NORM-materiale er betegnelse for 
materiale med et forhøjet indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer.
2 Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM), Lbk. nr. 448 af 10. maj 2017
3 Miljøministeriets bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, bek. 1458 af 12. 
december 2017
4 Sundhedsministeriets bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer, bek. nr. 85 af 2. 
februar 2018.
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Forudsætninger og baggrund for afgørelsen
Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) varetager myndighedsopgaver 
vedrørende brug af strålekilder og stråleudsættelse og vurderer som led 
heri de strålebeskyttelsesmæssige forhold, jf. strålebeskyttelsesloven. SIS 
varetager reguleringen af håndteringen af materialer klassificeret som 
NORM, og SIS godkender som kompetent myndighed for strålebeskyttelse 
anlæggets placering, indretning og drift.

HESS Denmarks oplag af NORM-affald skal således godkendes af SIS. 
Virksomheden har derfor fremsendt en ansøgning om godkendelse af 
NORM-oplaget til SIS. Denne ansøgning omfatter bl.a. en 
sikkerhedsvurdering af NORM-oplaget, hvor strålingsrisikoen ved 
almindelig drift og evt. uheld vurderes.

Det forudsættes derfor, at SIS meddeler godkendelse til opbevaring af 
NORM materiale til Hess Denmark ApS. Det forudsættes endvidere, at 
projektet gennemføres og tilrettelægges som beskrevet i ansøgningen.

Evt. senere ændringer
Hvis projektet ændres, er virksomheden, jf. miljøvurderingslovens §18, 
forpligtet til at søge om den påtænkte ændring med henblik på at få afgjort, 
om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. 

Vurdering og begrundelse for afgørelsen
Formålet med etablering af et NORM-oplag er at sikre korrekt opbevaring 
af NORM kontamineret materiale. NORM materiale opstår som en naturlig 
konsekvens af virksomhedens olie- og gasudvindingen på Nordsøen. 
Esbjerg Havn er derfor en naturlige placering af NORM-oplaget, da 
virksomhedens NORM materiale landes i Esbjerg. 

De vurderinger, som ligger til grund for Esbjerg Kommunes afgørelse, er 
foretaget på baggrund af det ansøgte projekt og ved anvendelse af de 
kriterier, der fremgår af miljøvurderingslovens bilag 6. De relevante 
kriterier og Esbjerg Kommunes vurderinger heraf, fremgår af 
nedenstående afsnit.

Projektets karakteristika
NORM-oplaget etableres på en del af Esbjerg Havn, der er indenfor det 
ISPS-sikrede område. NORM-oplaget etableres på en lagerplads, som 
drives af Jutlandia Terminal A/S. Jutlandia Terminal A/S driver på 
nuværende tidspunkt det NORM-oplag som Hess Denmark er ansvarlig for 
på en anden adresse. Virksomheden ønsker også fremover at driften af 
NORM-oplaget skal varetages af Jutlandia og derfor ønsker virksomheden 
at NORM-oplaget fremover skal placeres på adressen Sahara 11 på Esbjerg 
Havn.

Af ansøgningsmaterialet fremgår det, at NORM-materialet emballeres i 
flere lag, hvor NORM-materialet først pakkes i en kraftig plastfolie og 
herefter en ståltromle eller plasttromle med spædelåg. Disse tromler 
emballeres igen i plastfolie inden de efterfølgende placeres i plasttromler. 
Plasttromlerne placeres sluttelig i 2-3 aflåste 20-fods containere. NORM-
oplaget udgør pt. ca. 6 tons fordelt i to containere. I projekteringen af det 
nye NORM-oplag er der taget højde for, at der kan tilføres yderligere 3 tons 



Teknik & Miljø
Industrimiljø & Affald

NORM-affald i en ekstra container. Opbevaring af NORM-affaldet foretages 
i overensstemmelse med strålebeskyttelsesloven. 

På den planlagte placering vil afstanden til havnebassin være mere end 
500 meter. Terrænets højde på lokalitet er oplyst til +4,2 meter. 

Der etableres en stålkonstruktion, der kan rumme op til 3 stk. 20-fods 
containere. Stålkonstruktionen konstrueres så den kan modstå en 
stormflod svarende til en 100 års hændelse, dvs. en vandstand på +5,2 m 
DVR90. Oversiden af stålkonstruktionen, hvorpå containerne skal placeres 
og fastgøres, vil være i kote +5,7 m DVR90. 

Stålkonstruktionen forankres til punktfundamenter i beton, der 
dimensioneres til det pågældende formål. Endvidere etableres et 
beskyttelsesværn (betonpullerter eller evt. beskyttelsesmur) rundt om 
stålkonstruktionen som værn mod drivgods i tilfælde af stormflod. 
Beskyttelsesværnet dimensioneres til at modstå en drivende 40-fods 
container.

Stålkonstruktionen får et areal på 45-50 m2 og det samlede projektareal 
(incl. beskyttelsesværn) udgør ca. 100 m2.

Esbjerg Kommune vurderer, at projektets dimensioner og udformning i 
kumulation med den eksisterende virksomhed og andre aktiviteter og 
anlæg i området, er i overensstemmelse med områdets anvendelse til 
havneerhverv.

Projektets placering
Virksomheden er i henhold til Kommuneplan 2018 – 2030 for Esbjerg 
Kommune beliggende i rammeområde 01-100-270 ”Området omkring 
Asienvej”, der fastlægger områdets anvendelse til havneerhverv uden 
boliger og området er udlagt til virksomhedsstøj op til 70 dB(A). I området 
skal der desuden sikres areal til og udfoldelsesmuligheder for risikoerhverv. 

Projektet etableres indenfor den maksimale konsekvensafstand til 
risikovirksomheden Ørsted, Esbjergværket, der producerer fjernvarme. 
Fjernvarmeværket er omfattet af risikobekendtgørelsen pga. et oplag af 
ammoniak og den maksimale konsekvensafstand er udlagt som en zone, 
hvor det værst tænkelige uheld vil medføre konsekvenser for det 
omgivende miljø – i dette tilfælde ved udslip af giftig NH3-gas. Selve 
ammoniaktanken er placeret godt 500 meter fra NORM-oplagets placering. 
Det vurderes at et evt. større uheld på ammoniaktanken ikke vil udgøre en 
risiko iht. NORM-oplaget.

Virksomheden sikrer, at opbevaringen af NORM-materialet foregår i 
containere, der placeres i kote +5,7 m DVR90. Esbjerg Kommunes 
oversvømmelseskortlægning frem mod 2050 viser ikke tegn på, at der er 
oversvømmelsesrisiko ved opbevaring i den angivne kote - hverken ved 
statistisk forekommende 5, 10, 20, 50 eller 100 års hændelser. 

Området er omfattet af lokalplan nr. 381 for Esbjerg Havn, hvis 
anvendelsesbestemmelser for delområde D, hvor virksomheden er 
beliggende, er i overensstemmelse med kommuneplanens ramme-
bestemmelser. Projektet kan således udføres inden for den gældende 
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Kommune- og lokalplanlægning og er ikke i konflikt med gældende bygge- 
og beskyttelseslinjer. Der er ikke registeret fredninger eller fortidsminder i 
området. 

Ifølge Spildevandsplan 2016 – 2021 for Esbjerg Kommune er 
virksomhedens sydlige del beliggende i opland HGF, som er 
separatkloakeret. Projektet medfører ingen ændring af afløbsforholdene på 
arealet.

Området er ikke udpeget som område med drikkevandsområde og er 
beliggende udenfor indvindingsopland for almene vandforsyningsanlæg. 
Området er omfattet af kommunens områdeklassificering. Området er ikke 
kortlagt iht. jordforureningsloven5.

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 1350 m syd vest for området. 
Det drejer sig om habitatområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og 
Varde Å vest for Varde, fuglebeskyttelsesområde nr. 57, Vadehavet og 
Ramsar områder nr. 27, Vadehavet. Det er vurderet, at dette projekt ikke 
vil have nogen negativ indvirkning på Vadehavet, idet opbevaringen af 
NORM-materiale foretages i særligt indrettede aflukkede områder og 
containere mv. i overensstemmelse med godkendelsen fra SIS og at der 
ikke vil være påvirkninger af miljøet udenfor grundgrænsen.

Nærmeste beskyttede naturområde er en sø, der ligger ca. 930 m nord for 
projektområdet og et beskyttet vandløb, der ligger ca. 1625 m mod øst. 
Opbevaring af NORM-materialet vurderes, på baggrund af afstanden, ikke 
at kunne påvirke de beskyttede naturtyper.

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og 
plantearter, der kræver streng beskyttelse. Esbjerg Kommune har konkret 
vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og 
rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde, og 
hvorvidt plantearterne kan blive ødelagt som følge af det ansøgte. Til 
vurderingen af arternes udbredelse og levesteder er anvendt ”Håndbog om 
dyrearter på habitatdirektivets bilag IV” (faglig rapport nr. 635 fra 
Danmarks Miljøundersøgelser) og kommunens øvrige kendskab til arternes 
forekomst. Der er ikke i området eller i umiddelbar nærhed heraf 
registreret bilag IV-arter. Nærmeste bilag IV-art er strandtudse, der er 
observeret ca. 750 m mod nord i en have på Teglværksgade. Strandtudser 
er beskyttet af habitatdirektivets bilag IV. Esbjerg Kommune vurderer, at 
da der ikke er egnede yngle-og rastesteder for strandtudsen nær 
projektområdet, vil projektet ikke have en negativ påvirkning, af den 
strengt beskyttede art.

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger om de med projektet 
forbundne miljøpåvirkninger, vurderes det, at projektet, hverken i sig selv, 
eller i kumulation med den eksisterende virksomhed og andre planer og 
projekter, vil afstedkomme en væsentlig påvirkning af Natura 2000 
området. Samtidig vurderes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge 
yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, 
der er optaget på habitatdirektivets Bilag IV, litra a) eller ødelægge de 
plantearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b). 

5 Miljøministeriets bekendtgørelse om lov om forurenet jord, Lbk. nr. 282 af 247. marts 
2017.
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Området er ikke sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning og der er 
ikke andre kumulative forhold i området. Forventede miljøpåvirkninger vil 
ikke række ud over kommunen eller berøre nabolande. 

Der sker ingen ændringer i til- og frakørsel til virksomheden. Det vurderes, 
derfor, at trafikken i forbindelse med til- og frakørsel ikke vil give anledning 
til væsentlig forøget miljøbelastning.

Esbjerg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke kan påvirke bilag IV-
arter eller nærliggende naturområder, og at projektet i øvrigt ikke vil give 
anledning til betydelig miljøpåvirkning. 

Arten af og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning
Med baggrund i det ovenfor anførte om projektets karakteristika og 
placering vurderes det, at de med projektet forbundne miljøpåvirkninger 
alene vil have betydning i et område, der er afgrænset indenfor 
virksomhedens område, og at anlægget vil kunne drives uden at 
afstedkomme risiko for dels menneskers sundhed, dels forurening og 
gener, der er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed. 

Konklusion.
Esbjerg Kommune vurderer, at det anmeldte projekt ikke vil kunne give 
anledning til væsentlig påvirkning af miljøet, og er derfor ikke omfattet af 
krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM) iht. miljøvurderingslovens § 21. 

Høring
Esbjerg Kommune har sendt et udkast til afgørelse til Sundhedsstyrelsen, 
Strålebeskyttelse (SIS), som berørt myndig, jf. miljøvurderingslovens § 
35, stk. 1. SIS har bemærket/noteret flg.:

1. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at Hess Denmark ApS´ NORM-lager 
udelukkende vil omfatte opbevaring af emballeret NORM-affald. Der er ikke tale om 
et anlæg til oparbejdning af NORM-affald eller deponering af NORM-affald. 
Det noteres, at Hess Denmark ApS har oplyst, at NORM-lageret er midlertidigt og vil 
blive fjernet inden for en periode på max. 10 år.

2. Sundhedsstyrelsen noterer, at Hess Denmark ApS er ejere af NORM-affaldet og at 
Jutlandia Terminal A/S skal stå for driften af NORM-lageret.

3. Det noteres, at NORM-affaldet er emballeret i plastspændelågsfade, der er placeret 
i lukkede ståltromler i overensstemmelse med stk. 3 i § 31 i Sundhedsstyrelsens 
bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer (bek nr. 
85/2018), for at sikre mod utilsigtet spredning af radioaktive stoffer til 
omgivelserne”.

4. SIS noterer, at containere, hvor i NORM-affaldet skal opbevares, placeres på og 
fastgøres til en stålkonstruktion, og at oversiden at stålkonstruktionen er i kote + 
5,7 m DVR90. Dette er i overensstemmelse med §32 i bek. nr. 85/2018, hvorved 
det sikres at NORM-affaldet opbevares sikkert mod oversvømmelse og lignende 
miljømæssige påvirkninger.

5. Det noteres, at NORM-lageret er placeret i et området for risikoerhverv. Med 
henvisning til § 32 i bek. nr. 85/2018 gør Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at der 
stilles krav om, at radioaktivt materiale opbevares sikret mod brand, herunder at 
NORM-affald ikke opbevares sammen med eksplosive eller stærkt brandbare stoffer, 
eller andre stoffer, der kan kompromittere sikkerheden ved opbevaringen.

6. Det noteres at NORM-lageret jf. Esbjerg Kommunes afgørelse, ligger inden for den 
maksimale konsekvensafstand til flere risikovirksomheder, men at det er vurderet at 
større uheld ved fx udslip af ammoniak mv. ikke vil udgøre en risiko i forhold til 
NORM-lageret.

Esbjerg Kommune har følgende bemærkninger til nogle af punkterne fra 
SIS:
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1. Esbjerg Kommune kan oplyse at det er Miljøstyrelsen, der har meddelt Esbjerg 
Kommune, at NORM-oplaget vil være omfattet at Miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 
3 h), som omfatter ”Anlæg til oparbejdning og deponering af radioaktiv affald”. 

6. NORM-oplaget ligger alene inden for den maksimale konsekvensafstand for én 
virksomhed, nemlig Ørsted, Esbjergværket.
Ørsted, Esbjergværket er omfattet af risikobekendtgørelsen (pga. ammoniakoplag 
100 tons) og har i den forbindelse udarbejdet et sikkerhedsdokument, som i 
slutningen af 2017 blev godkendt/accepteret af risikomyndighederne. 
Risikomyndighederne for Esbjergværkets er: Sydvestjysk Brandvæsen, 
Miljøstyrelsen (som miljømyndighed for værket), Arbejdstilsynet og Syd- og 
Sønderjyllands Politi.
I forbindelse med udarbejdelse af dette sikkerhedsdokument, er der lavet 
beregninger for hvad det værst tænkelige uheld kan medføre konsekvenser for det 
omgivende miljø – dette betegnes for den maksimale konsekvensafstand. Det 
scenarie, der giver det værst tænkelige uheld vil være ved udslip af giftig 
ammoniak-gas fra værkets ammoniak tank, hvor alle barrierer svigter og hvor hele 
tankens indhold tømmes. I det tilfælde kan der lægge sig en giftig gas i det 
pågældende område, som kan være farligt for mennesker at opholde sig i i 
længere tid. 
NORM-oplagets placering er drøftet med Sydvestjyske Brandvæsen, og vi vurderer 
at et uheld med ammoniaktanken ikke kan udgøre en risiko ift. NORM-oplaget. 
Dels vil en giftig gas alene have betydning for personer der opholder sig i 
nærheden af anlægget og dels vil en evt. brand i tanken ikke medføre en 
påvirkning af et oplag, der placeres mere end 500 m fra ammoniaktanken. 

Et udkast til afgørelse har endvidere været forelagt Hess Denmark ApS og 
Esbjerg havn til kommentering.

Hess Denmark ApS har haft mindre bemærkninger som er indarbejdet i 
afgørelsen og Esbjerg havn har ikke haft bemærkninger til udkastet.

Der har været foretaget en intern høring i Esbjerg kommunes Planafdeling 
samt i Natur- og vandmiljøkontor. Bemærkninger fra Planafdelingen og 
Natur- og vandmiljøkontoret er indarbejdet i afgørelsen.

Esbjerg Kommune har vurderet, at der ikke forekommer andre parter i 
sagen end virksomheden, som i henhold til forvaltningslovens § 19 har en 
væsentlig individuel interesse i sagens udfald.

Klagevejledning
Afgørelsen af, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, kan 
påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter reglerne i 
Miljøvurderingslovens § 49, stk. 1, af Miljø- og Fødevareministeren og 
enhver med retlig interesse i sagens udfald. 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage indgives til 
Miljø- og fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder 
et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på 
www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller 
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes 
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Du betaler gebyret 
med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, 
der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til 
det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179901
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sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse 
i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen 
kan imødekommes.

Klagefristen udløber den 18. juni 2018. 

En klage har ikke opsættende virkning, men klagenævnet kan bestemme, 
at en afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 ikke må udnyttes samt at 
et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses, jf. lovens §53.

Afgørelser efter miljøvurderingsloven kan inden 6 måneder fra 
meddelelsesdato indbringes til domstolsafgørelse.

Offentliggørelse
Afgørelsen offentliggøres på Esbjerg Kommunes hjemmeside 
www.esbjergkommune.dk – den 20. juni 2018. 

Venlig hilsen

Bodil Damsgaard Kristensen
ingeniør

Bilag
1. Projektets placering
2. Virksomhedens ansøgning (excl. bilag)

Kopi til:
 Danmarks Naturfredningsforening, dnesbjerg-sager@dn.dk
 Friluftsrådet, sydvestjylland@friluftsraadet.dk
 Styrelse for Patientsikkerhed i Region Syd, sesyd@sst.dk
 Esbjerg Havn, adm@portesbjerg.dk
 Esbjerg kommune, plan@esbjergkommune.dk
 Sydvestjysk Brandvæsen, post@sv-jb.dk
 Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS), sis@sis.dk

http://www.esbjergkommune.dk/
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mailto:sesyd@sst.dk
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mailto:plan@esbjergkommune.dk
mailto:post@sv-jb.dk
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Bilag 1.
Projektets beliggenhed.
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Bilag 2.
Virksomhedens ansøgning.
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