
1

Udledningstilladelse
til

LINDØ port of ODENSE A/S
Kystvejen 100, 5330 Munkebo

Munkebo By, Munkebo

CVR-nr.: 3843 7011

Tilladelse til udledning af overfladevand til Odense Fjord fra 
kajanlægget på havneudvidelsen OST via olieudskiller nr. 1-

8 (Kaj 77-85)

Del 2 - kontrolprogram

25. marts 2020

Kerteminde Kommune
Erhvervs- og arbejdsmarkedsafdelingen
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde



2

Sagsnr.: S2018-22849
Dokumentnr.: D2020-39324
Udarbejdet af: Mikkel Aagaard Rasmussen, MAR
KS: SHAN

Klagefristen udløber den: 22. april 2020

Kopi af denne tilladelse er sendt til:
 Sundhedsstyrelsen (CVR nr. 12070918)
 Danmarks Naturfredningsforening (CVR nr. 60804214, kerteminde@dn.dk)
 Greenpeace (CVR nr. 89198313)
 Dansk Ornitologisk Forening (CVR nr. 54752415, kerteminde@dof.dk)
 Danmarks Fiskeriforening (CVR nr. 45812510)
 Sportsfiskerforbundet (CVR nr. 37099015, fyn@sportsfiskerforbundet.dk)
 Friluftsrådet (CVR nr. 56230718)
 A1 Consult A/S rådgiver for JV - Lindø port of Odense (uj@a1consult.dk)

LINDØ port of ODENSE har haft mulighed for at kommentere på udkast.
A1 Consult A/S rådgiver for JV - Lindø port of Odense har haft mulighed for at kommentere på 1. udkast.

Indhold
Indhold...........................................................................................................................................................2

Kerteminde Kommunes afgørelse .....................................................................................................................3

Baggrund for tilladelsen ................................................................................................................................3

Afgørelse........................................................................................................................................................3

Generelt.....................................................................................................................................................3

Kontrol og overvågning..............................................................................................................................3

Klagevejledning og aktindsigt ........................................................................................................................6

Klagevejledning..........................................................................................................................................6

Spildevandsteknisk vurdering............................................................................................................................6

Vurdering.......................................................................................................................................................6

Metaller .....................................................................................................................................................7

Benz(a)pyren og PAH’er generelt ..............................................................................................................7

Olie.............................................................................................................................................................8

Habitatbekendtgørelsen............................................................................................................................8

Bilag 1 - Ansøgning ..........................................................................................................................................10

Bilag 2 – Oversigt prøvetagningsbrønde..........................................................................................................13

mailto:kerteminde@dn.dk
mailto:uj@a1consult.dk


3

Kerteminde Kommunes afgørelse
Baggrund for tilladelsen
LINDØ port of ODENSE udvider det eksisterende havneområde på Lindø med 400.000 kvadratmeter areal 
med én kilometer ny kaj. Kajanlægget befæstes i et areal på ca. 1.000 meters længde og 25 meters dybde.
Kerteminde Kommune meddelte den 18. december 2018 udledningstilladelse til udledning af overfladevand 
til Odense Fjord fra det nye kajanlæg, dokument id. D2018-142750 (Del 1). 

Udledningstilladelsens del 1 indeholdt indretnings- og driftsvilkår til 8 olieudskilleranlæg.

Det fremgår af udledningstilladelsens del 1, vilkår 18, at senest to måneder inden kajanlægget ønskes 
ibrugtaget, skal der fremsendes et forslag til overvågning og kontrol af driften, herunder et forslag til 
analyseprogram indeholdende de parametre som tænkes at indgå, forslag til grænseværdier samt frekvens 
for prøvetagning, eventuelt opdelt i det første år og årene derefter.

Nærværende tilladelse vedrører Del 2 - overvågning og kontrol, herunder drift og kontrol af olieudskillere.

Afgørelse
Kerteminde Kommune meddeler i henhold til miljøbeskyttelseslovens1 § 28 og spildevandsbekendtgørelsen2 

vilkår for overvågning og kontrol med udledningerne tilladt i udledningstilladelse af 18. december 2018, 
dokument id. D2018-142750.

Tilladelsen meddeles til LINDØ port of ODENSE A/S, Kystvejen 100, 5330 Munkebo og gælder for 
kajanlægget som defineret i spildevandstilladelse af 18. december 2018, dokument id. D2018-142750.

Tilladelsen skal være udnyttet senest 3 år efter datoen, hvor den er meddelt. Tilladelsen bortfalder hvis dette 
ikke er opfyldt.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelt
1. En kopi af denne tilladelse skal til enhver tid være tilgængelig for personalet hos LINDØ port of 

ODENSE.

2. Tilladelsen er meddelt på baggrund af ansøgning. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet 
i ansøgningen samt i overensstemmelse med de meddelte vilkår. Hvis der er stillet vilkår, der er afviger 
fra det ansøgte, skal vilkårene følges.

3. Olieudskillerne skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning eller have opnået fritagelse fra denne.

Kontrol og overvågning
4. Overfladevand afledt via olieudskilleranlæg skal ved afledning til Odense Fjord overholde følgende 

vilkår:

1 LBK nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
2 BEK nr. 1317 af 4. december 2019 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kap. 3 og 4
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Parameter Kravværdi *
[μg/l] 
Opgjort som 
årsgennemsnit 
og vurderes 
løbende 

Maksimalværdi *
[μg/l] 
Absolut værdi i 
den enkelte 
vandprøve 

Analysemetode** Kontrol 

Cadmium og 
cadmiumforbindelser 

0,2 ≤ 0,45 M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter udgår 
analysekravet, medmindre 
andet besluttes på 
opsamlingsmøde jf. vilkår 
13.***

Chrom, Chrom VI 3,4 17 DS/ISO 17294m-
ICPMS 

M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter udgår 
analysekravet, medmindre 
andet besluttes på 
opsamlingsmøde jf. vilkår 
13.***

Chrom, Chrom III 3,4 124 DS/ISO 17294m-
ICPMS 

M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter udgår 
analysekravet, medmindre 
andet besluttes på 
opsamlingsmøde jf. vilkår 
13.***

Bly og blyforbindelser 1,3 14 DS/ISO 17294m-
ICPMS 

M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter udgår 
analysekravet, medmindre 
andet besluttes på 
opsamlingsmøde jf. vilkår 
13.***

Barium 5,8 1) 145 M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter udgår 
analysekravet, medmindre 
andet besluttes på 
opsamlingsmøde jf. vilkår 
13.***

Nikkel og nikkel-
forbindelser

8,6 34 DS/ISO 17294m-
ICPMS 

M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter udgår 
analysekravet, medmindre 
andet besluttes på 
opsamlingsmøde jf. vilkår 
13.***

Kobber 1 1)

4,9 2)
2 1)

4,9 2)
DS/ISO 17294m-
ICPMS 

M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter 2 gange 
årligt, medmindre andet 
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besluttes på opsamlingsmøde 
jf. vilkår 13.

Zink 7,8 1) 8,4 1) DS/ISO 17294m-
ICPMS 

M013 – Metaller i 
spildevand

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter 2 gange 
årligt, medmindre andet 
besluttes på opsamlingsmøde 
jf. vilkår 13.

Benz(a)pyren 1,7 × 10-4 0,027 M 0250 GC-MS 4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter udgår 
analysekravet, medmindre 
andet besluttes på 
opsamlingsmøde jf. vilkår 
13.***

Olie [mg/l] 1 5 DS/R 209 mod. 

Reflab metode 
5:2014, 2. udgave

4 gange jævnt fordelt i løbet af 
det første år efter tilladelsen 
er meddelt. Herefter 2 gange 
årligt, medmindre andet 
besluttes på opsamlingsmøde 
jf. vilkår 13.

*Metaller: Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af vandprøve.
** Som analysemetode accepteres de til enhver tid gældende standarder.
***Analysekrav kan forlænges med et år såfremt der vurderes behov herfor, fx for at sikre en stabil ”baseline” for rent 
vand.
1) Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration.
2) Kvalitetskravet angiver den øvre koncentration af stoffet uanset den naturlige baggrundskoncentration.

5. Prøverne skal udtages under regn og skal udtages som en stikprøve. 

6. Prøverne udføres som blandeprøver af overfladevandet. Prøverne udtages i prøvetagningsbrøndene, 
benævnt SG1-SG8 i bilag 2. Den ene prøve sammenstikkes af vandprøver fra SG1-SG3 og den anden 
prøve af overfladevand fra SG4-SG8

7. Analyse af prøverne skal udføres af et laboratorium, der er akkrediteret til de relevante analyser. 

8. Så snart et analyseresultat foreligge skal virksomheden fremsende analyserapporten samt 
virksomhedens kommentarer hertil til Kerteminde Kommune. 

9. Hvis maksimalværdien iht. vilkår 3 overskrides ved kontrol, skal virksomheden omgående underrette 
Kerteminde Kommune og straks forsøge at afhjælpe problemet. Senest 14 dage efter overskridelsen er 
konstateret, skal virksomheden sende en redegørelse til kommunen, hvori det beskrives, hvad årsagen 
er til overskridelsen. Redegørelsen skal indeholde beskrivelse af den akutte indsats samt forslag til 
forebyggelse af at lignende situationer opstår igen

10. Olieudskilleranlæggenes alarm for høj oliestand funktionsprøves mindst én gang årligt, jf. 
udledningstilladelsens del 1, vilkår 6.

11. Virksomheden skal føre journal, der som minimum skal indeholde følgende oplysninger: 
- Dato for tømning af olieudskilleranlæg 
- Dato for inspektion af olieudskilleranlæg samt resultat heraf 
- Dato for funktionstest af alarm samt resultat af kontrol 
- Journal over uheld og andre forhold, som kan have betydning for spildevandsafledningen
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Driftsjournaler skal opbevares på virksomheden i minimum 3 år og forevises til Kerteminde Kommune på 
forlangende.

12. Der skal foreligge driftsinstruktion fra leverandøren, jf. udledningstilladelsens del 1, vilkår 12. Denne skal 
forevises tilsynsmyndigheden ved forlangende.

13. 1 år efter opstart af analyseprogrammet, dog senest marts 2021, skal der afholdes møde mellem LINDØ 
port of ODENSE og Kerteminde Kommune. Formålet er at vurdere om programmet fortsat er relevant i 
forhold til anvendelsen af havnearealet eller om programmet skal justeres.
Virksomheden indkalder.

14. Den ansvarlige for den daglige drift på virksomheden skal underrette Kerteminde Kommune, hvis der 
sker uheld eller driftsforstyrrelser, hvor der er fare for større udledning af stoffer og kemikalier til Odense 
Fjord. Underretning skal ligeledes ske hvis anden væsentlig forurening er sket, eller der er opstået fare 
for det. Udenfor normal kontortid skal Miljøvagten kontaktes via 112.

Klagevejledning og aktindsigt 
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. 
Klageportalen ligger på https://naevneneshus.dk/ og kan tilgås via www.borger.dk og www.virk.dk. 

Klagefrist: 22. april 2020 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når klagen sendes, skal betales et gebyr, som betales 
via Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke 
indsendes via Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til dette. 
Hvis der ønskes fritagelse for brug af Klageportalen, skal klager sende en begrundet anmodning til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes. 
For yderligere information henvises til Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via 
Nævnenes Hus - www.naevneneshus.dk

Hvis kommunens afgørelse eventuelt ønskes prøvet ved domstolen, skal sagsanlæg være anlagt inden 6 
måneder efter, at denne afgørelse er modtaget, eller hvis afgørelsen påklages, inden 6 måneder efter at 
endelig afgørelse foreligger. Fristen for at anlægge søgsmål er således den 18. juni 2019. 

Reglerne for klage og søgsmål fremgår af kapitel 11 i miljøbeskyttelsesloven.

Det gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens 
egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt.

Spildevandsteknisk vurdering
Vurdering 
Udgangspunktet for vurdering af projektet er, at overfladevandet antages at stamme fra rene arealer. Det 
forudsættes desuden, at eventuelle spild på arealerne straks søges inddæmmet og opsamlet. 

Overvågning af udledning af overfladevand
Odense Fjord er omfattet af Miljøministeriets og Naturstyrelsens Vandplan for Hovedvandopland 1.13 
Odense Fjord. Vandplanen skal sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande som 
udgangspunkt opfylder miljømålet ”god tilstand”. De gældende vandplaner vil blive efterfuldt af 
vandområdeplaner for 2015-2021, der pt. endnu ikke er vedtaget og offentliggjort. Iht. den basisanalyse, der 
ligger til grund for de kommende vandområdeplaner, opfylder Odense Fjord i dag ikke målsætningen ”god 
tilstand”, for bl.a. kemisk tilstand pga. forekomst af miljøfremmede stoffer. Det vurderes derfor, at 

http://www.naevneneshus.dk/
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nærværende tilladelsen skal udformes, så den sikrer, at der ikke tillades yderligere væsentlig tilførsel af 
miljøfremmede stoffer til Odense Fjord.

Overfladevandet, der udledes fra de nye arealer til Odense fjord, må derfor ikke have et indehold af 
forurenede stoffer, end hvad der sædvanligvis tilføres regnvandet i forbindelse med afstrømning på veje, 
parkeringspladser m.v. Der tages i nærværende tilladelse udgangspunkt i, at det udledte vand er 
overfladevand fra rene arealer. 

Kontrolprogrammet skal omfatte udvalgte metaller, benz(a)pyren og olie.

Metaller
En væsentlig del af det samlede areal på LINDØ port of ODENSE har i mange år været anvendt som 
skibsværft. Der kan derfor opstå tvivl om hvorvidt målte niveauer af indholdsstoffer i udledt overfladevand 
kan fortolkes. Skyldes en høj værdi for et specifik stof en historisk påvirkning af arealet eller svarer den målte 
værdi i virkeligheden til regnvandets indhold af stoffet.

Kerteminde Kommune har derfor ønsket at udnytte nærværende udledning til at skabe en baseline for 
indhold af relevante stoffer i rent vand, da området er helt nyetableret og dermed garanteret fri for historisk 
påvirkning.

LPO omfatter stadig en væsentlig del af tung industri med metalbearbejdning og det er derfor kommunens 
vurdering, at der i udledninger bør analyseres for udvalgte metaller. Med områdets historik vurderer 
kommunen, at især metaller kan medføre fortolkningsproblemer.

Der stilles derfor vilkår om kontrolprogram for barium, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink i det 
udledte vand. De valgte metaller indgår alle som parametre i eksisterende tilladelser på LPO (ikke 
nødvendigvis alle stoffer i alle tilladelser). Kontrolprogram for andre metaller end kobber og zink begrænses i 
første omgang til kun at gælde for det første års drift af arealerne. Kobber og zink forbliver i det fremtidige 
kontrolprogram, som indikatorstoffer for metaller generelt.

Grænseværdierne vil blive fastlagt med udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om 
fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, bilag 2. 
Bekendtgørelsens miljøkvalitetskrav for de valgte metaller gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den 
opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm-filter eller behandlet tilsvarende, jf. bilag 2, 
del 2, afsnit 4, pkt. 6.

Bekendtgørelsens miljøkvalitetskrav fastsættes 1:1 som grænseværdier i vilkår i denne tilladelse. Det vil 
sige, at der ikke indregnes en eventuel fortynding i en blandingszone ved fastsættelse af grænseværdierne. 
Da det er en forudsætning, at der er tale om afledning fra rene arealer bør der ikke være behov for fortynding 
i en blandingszone i forhold til at opfylde miljøkvalitetskravene. Det indledende udvidede kontrolprogram skal 
blandt andet anvendes til at vurdere om denne tilgang til bekendtgørelsens miljøkvalitetskrav er retvisende.

Kvalitetskravet for kobber og zink er bilagets koncentration af stoffet tilføjet den naturlige 
baggrundskoncentration. Som naturlig baggrundskoncentration anvendes i første omgang 0,0 µg/l for begge 
stoffer, idet den naturlige baggrundskoncentration ikke er umiddelbart kendt. Hvis der opstår problemer med 
at overholde udledningskravene for disse stoffer, er der dermed mulighed for ansøger for at lave en 
nærmere redegørelse for den naturlige baggrundskoncentration og derved muligvis opnå højere 
grænseværdier.

Der fastsættes vilkår om, at analyseprogrammet tages op til vurdering efter første års drift. Hvis der ikke 
umiddelbart kan konkluderes noget endeligt på baggrund af de eksisterende målinger, fx pga. store udsving i 
målte værdier, kan analyseprogrammet udvides med et år for det eller de pågældende stof(fer).

Benz(a)pyren og PAH’er generelt
Generelt forekommer der PAH-forbindelser i overfladevand, der afstrømmer fra veje og parkeringsarealer. 
Kilder til PAH’er kan være oliespild, da mineralolier indeholder PAH’er samt trafik med motorkøretøjer (asfalt, 
udstødningsgas fra køretøjer, aflejringer af dækmateriale m.v.). Desuden udgør atmosfærisk disposition en 
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mindre kilde til PAH’er i overfladevand. PAH’er er karakteriseret som A-stoffer. A-stoffer er stoffer, der 
potentielt kan medføre uhelbredelige skadevirkninger over for mennesker, og/eller stoffer der ikke er let 
nedbrydelige, og som samtidig har en høj giftighed over for vandlevende organismer. A-stoffer betegnes 
derfor som uønskede i spildevand. Virksomheden skal altid tilstræbe at minimere udledningen af PAH’er 
mest muligt, da overfladevand, der udledes til Odense Fjord, som udgangspunkt skal være rent. 

Af bekendtgørelse nr. 1625/2017, bilag 2, tabel 5 (28), fodnote 11 fremgår at benz(a)pyren kan betragtes 
som markør for de øvrige PAH’er;  naphthalen, acenphthylen, acenaphten, fluoren, phenanthren, anthracen, 
fluoranthen, benzo (b+j+k) fluoranthen, indeno(1,2,3-cd)pyren, benzo(g,h,i)perylen. Derfor behøves der kun 
at blive overvåget for benz(a)pyren med henblik på sammenligning med kvalitetskravet for biota eller de 
tilsvarende generelle kvalitetskrav i vand.

Som for metallerne, fastsættes grænseværdien for udledning af benz(a)pyren på baggrund af 
miljøkvalitetskrav i bekendtgørelse 1625/2017. 

Analysekravet begrænses til det første år, da der ikke er tale stærkt trafikeret areal. Arealet må kun 
anvendes til almindeligt uforurenet gods.

Olie
Generelt kan der forekomme olie i overfladevand, der afstrømmer fra veje og parkeringsarealer. Kilder til olie 
er spild og dryp fra køretøjer. 

Ansøger har oplyst, at de installerede olieudskillere er klasse I med mulighed for omløb. Olieudskillerens 
evne til at rense vandet aftager med stigende hydraulisk belastning.

Ansøger har foreslået at grænseværdierne sættes som henholdsvis 5 mg/l i gennemsnit og 10 mg/l i 
maksimal værdi.

Kerteminde Kommune vurderer, at det ikke er retvisende at acceptere indhold af olie efter olieudskiller helt 
op til 10 mg/l på et område, der efter tilladelsen skal være rent. Klasse I udskillere skal teoretisk kunne sikre 
et maksimalt indhold på 5 mg/l. Da der er tale om afledning fra rene overfladearealer og der i 
udledningstilladelsens del 1 er sat krav om tømning og inspektion af olieudskillerne, er det ikke urealistisk at 
forestille sig, at værdier over 5 mg/l kan være indikator for større spild eller fejl på olieudskilleranlæggene. 
Kerteminde Kommune vurderer derfor, at der ikke bør sættes en højere max grænseværdi end 5 mg/l. 

Da der er tale om et rent område og olie kun bør forekomme efter spild, bør der normalt ikke forekomme olie 
i spildevandet efter olieudskiller. Kerteminde Kommune og LPO er tidligere ved en lignende udledning (U7) 
enedes om, at fastsætte en vejledende grænseværdi på 1 mg/l. Kerteminde Kommune vurderer, at denne 
værdi passende kan indsættes som grænseværdi for årsgennemsnit.

I forlængelse heraf sættes vilkår om, at virksomheden skal fremsende en redegørelse for årsag til indhold af 
olie, når indhold af olie er analyseret til over 1,0 mg/l. 

Habitatbekendtgørelsen3

Før der træffes afgørelse i medfør af Miljøbeskyttelseslovens §28, skal der jf. habitatbekendtgørelsen, 
foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan 
påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet udleder i et område der grænser op til Natura2000-område nr. 110 Odense Fjord - habitatområde 
nr. H94 og fuglebeskyttelsesområde nr. F75.

Kerteminde Kommune vurderer, at aktiviteten ikke vil medføre påvirkninger af Natura 2000-områder og vil 
ikke have en negativ indflydelse på beskyttede arter.

3 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter
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Kerteminde Kommune har i vurderingen bl.a. lagt vægt på, at:
 Der må kun udledes overfladevand fra rene arealer. I praksis svarer dette til at den regn der inden 

udvidelsen landede i fjorden nu lander på land og herefter udledes til fjorden. Påvirkningen er 
dermed uændret.



10

Bilag 1 - Ansøgning 
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Bilag 2 – Oversigt prøvetagningsbrønde 
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