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Ansøgning i medfør af miljøbeskyttelsesloven om tilladelse til etablering af Tanklager 
Øst, Fase 1, bestående af to råolietanke i separate tankgårde med tilhørende 
pumpegård. 
 
Raffinaderiet ønsker for at opnå større fleksibilitet i produktionen at udvide sin tankkapacitet 
med to råolietanke med hver en total kapacitet på ca. 86.000 m³ (ca. 72.000 tons).  
 
Tanke og tankegårde samt tilhørende pumpegård ønskes opført på et areal hovedsageligt 
placeret øst for Melbyvej og syd for Foreningen Danske Olieberedskabslagres (FDO) 
tanklager. Dog vil pumpegården ligge delvist ovenpå dagens Melbyvej. Dagens Melbyvej vil 
blive erstattet af en ny vej placeret i det østlige skel på Raffinaderiets ejendom. 
 
Arealet ejes af Raffinaderiet (bortset fra Melbyvej) og er i "Kommuneplan 2009-2021", der 
blev vedtaget i december 2009, udlagt som erhvervsområde til større industri som for 
eksempel udvidelse af Raffinaderiet. 
 
Det er planen, at dagens Melbyvej mageskiftes med den nye vej, der anlægges i 
Raffinaderiets østligste skel. 
 
Ansøgningen fremsendes i henhold til: 
 

• Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, specielt §§ 33 og 
35 

• Bekendtgørelse nr. 1640 af 13. december 2006 om godkendelse af listevirksomhed 
(Godkendelsesbekendtgørelsen). 

 
Ansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen Roskilde som godkendelsesmyndighed. Dette 
skyldes, at virksomheden er omfattet af pkt. C 101 i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1. 
Virksomheder under pkt. C 101 er (s)-mærkede. Det medfører jf. Godkendelses-
bekendtgørelsens § 3, stk. 2, at Miljøstyrelsen, er godkendelsesmyndighed for 
virksomheden.  

http://www.statoil.dk/�
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Ansøgningen består af: 
 

• Nærværende skrivelse og oplysninger som krævet i Godkendelsesbekendtgørelsen 
• Oversigt over forslag til vilkår og egenkontrol, bilag 1 
• Oversigtsplan, tegning nr. 007/025/A/0012/000128, rev. 1.2B 
• Hegnsplan, tegning nr. 004/006/A/0012/000090, rev. 1.2B 
• Typisk tankgård, plan og snit, tegning nr. 004/012/A/0003/000106, rev. nr. 1.2D 
• Underground, oliekloak, tegning nr. 004/010/A/0012/000240, rev. 1.2C 

 
I ansøgningen refereres til: 
/1/ Afsnit 9 "Periodiske undersøgelser af rørsystemer" fra Statoils internt styrende 

dokument WR0797 Tilstandskontrol ved raffinaderiet i Kalundborg, version 7.01, gyldig 
fra 2009-06-29 

/2/ WR9009 Beredskabsplan for Raffinaderiet, version 1.05, gyldig fra 2009-06-24 
 
Til det fremsendte materiale skal følgende bemærkes: 
 
Tankene, der søges om tilladelse til, vil blive opført som TK-1360, der efter ombygning til en 
IFRT/ADR tank (Internal Floating Roof Tank with Aluminiums Dome Roof) blev sat i service i 
juni 2009. 
 
Det bemærkes desuden, at etablering af Tanklager Øst, Fase 1, ikke indebærer 
driftsmæssige ændringer på raffinaderiet, ligesom etablering af tanklageret ikke vil ændre på 
emissionerne fra raffinaderiet.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
Statoil A/S 
 
 
 
 
Thor Inge Throndsen 
Raffinaderiets HMS Chef 
 
 
 
Bilag:  
 
Oplysninger i henhold til kravene i Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 og tegninger som 
nævnt ovenfor. 
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Oplysninger i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3: 
 

 
A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

1) Ansøgers navn, adresse og telefonnummer 
 

Ansøger er: 
 
Statoil Refining Denmark A/S, Raffinaderiet 

 Melbyvej 17 
 4400 Kalundborg 
 
 Tlf.: 59 57 45 00 
   
 
2) Oplysning om virksomheden 
 
 Statoil Refining Denmark A/S, Raffinaderiet 
 Matr. nr. 1 a under Melby, Årby sogn m.fl.  
 CVR-nummer: 29 975 884 

P-nummer: 1.012.707.823 
 

Den ansøgte udvidelse af tankkapaciteten vil blive placeret på matr. nr. 1g, 1k, 1l, 1m, 
1o, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 2a, 7000d, Melby, Årby sogn 

 
3) Oplysning om ejeren af arealet, hvor udvidelsen er beliggende  
 
 Ejer er identisk med ansøger.  
   
4) Virksomhedens kontaktperson 
 
 Virksomhedens kontaktperson vedrørende det ansøgte anlæg er 
 
  Thor Inge Throndsen 
  Melbyvej 17, 

4400 Kalundborg 
  Tlf.: 59 57 27 23 
  E-mail: tit@statoil.com 
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B. Oplysninger om virksomhedens art 

5) Virksomhedens listebetegnelse 
 

Virksomhedens listebetegnelse i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 er 
C 101, Raffinaderier, der behandler mineralolie, og anlæg for indvinding af mineralolie, 
herunder på de kystnære dele af søterritoriet (i) (s). 

 
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt 

 
Der søges om tilladelse til etablering af to råolietanke med tilhørende tankgårde, 
pumpegård og en mindre bygning til elektriske installationer. De to råolietanke har en 
diameter på ca. 75 m og en højde på ca. 36 m over terræn. Tankene udføres som 
IFRT/ADR tanke (Internal Floating Roof Tank with Aluminiums Dome Roof) for at 
minimere VOC-emissionen. 
 
Hver tankgård har et volumen, der svarer til 110 % af tankens maximale volumen. 
Tankgårdene er omgivet af et jorddige, der har en højde på ca. 7 m. I toppen vil 
digerne have en bredde på minimum 60 cm jf. et internt Statoil krav. 

 
7) Vurdering af, om det ansøgte er omfattet af Risikobekendtgørelsen 
 

Tanklager Øst, Fase 1, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. 
december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(Risikobekendtgørelsen). Der er udarbejdet en særskilt risikovurdering, som er 
fremsendt til Miljøcenter Roskilde. 

 
8) Forventet ophørstidspunkt for virksomhedens drift  
 

Virksomhedens drift er permanent. 
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C. Oplysning om virksomhedens etablering 

9) Oplysninger om bygningsmæssige udvidelser/ændringer 
 

Der søges om tilladelse til bygning af råolietanke, tankgårde, pumpegård og en mindre 
bygning til elektrisk udstyr jf. punkt 6) ovenfor. 

 
10) Tidsplan for bygge- og anlægsarbejder og start af virksomhedens drift 
 

Bygge- og anlægsarbejder forventes at starte i begyndelsen af 2012. Tanklager Øst, 
Fase 1, forventes bygget så de to tanke kan sættes i service i første halvår af 2014. 
 
I forbindelse med etablering af anlægget skal der fremføres rør for fyldning og tømning 
af tankene. Endvidere skal der etableres ledninger for oliedræn, brandvand, oliekloak, 
regnvand og damp. Disse ledninger tilsluttes eksisterende ledninger på Raffinaderiet. 
Tilslutningen sker i samme tidsrum, som tankene opføres. 
 
Alle rør, der kan indeholde olieprodukt undtagen oliekloakken i tankgårdene og 
pumpegården, vil være overjordiske og synlige for inspektion. 

 
 

  
D. Oplysning om virksomhedens beliggenhed 

11) Oversigtsplan 
 

Tanklager Øst, Fase 1, bestående af to råolietanke med tilhørende tankgårde, 
pumpegård og mindre bygning til elektrisk udstyr (Sub Station) er vist på 
”Oversigtsplan”, tegning nr. 007/025/A/0012/000128, rev. nr. 1.2 og i et større 
perspektiv på ”Hegnsplan”, tegning nr. 004/006/A/0012/000090, rev. 1.2B. Begge 
tegninger er vedlagt denne ansøgning. 
 
Området er i den nye ”Kommuneplan 2009-2021”, der blev vedtaget i december 2009 
fortsat udlagt til større industri. På området vest for arealet findes det nuværende 
raffinaderi. 
 
Nord for arealet ligger FDO’s tankanlæg bestående af 6 tanke alle indeholdende 
gasolie. 
 
Området øst for arealet er udlagt til større industri og er i dag ubebygget. 
 
Mod syd er arealet afgrænset af Melby Landsby. 
 
Sydsiden af tankgården ligger mere end 350 m fra nærmeste skel i Melby. 

 
12) Virksomhedens lokaliseringsovervejelser for det ansøgte anlæg 
 

Ved placeringen af Tanklager Øst, Fase 1, har det været væsentligt for Raffinaderiet, 
at: 
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• Der ved tankenes placering er taget hensyn til skadesafstandene for de 
identificerede personskader ved den gennemførte risikovurdering; 

• Der ved tankenes indbyrdes placering er taget hensyn til skadesafstandene for de 
identificerede dominoeffekter ved den gennemførte risikovurdering; 

• Der ved tankenes placering i forhold til det eksisterende raffinaderi er taget 
hensyn til skadesafstandene for de identificerede dominoeffekter ved den 
gennemførte risikovurdering; 

• Tankene placeres på et areal, der i forvejen tilhører Raffinaderiet; 
• Tankene placeres hensigtsmæssigt i forhold til det øvrige anlæg for at minimere 

energiforbruget til de nødvendige pumpeoperationer og for at minimere 
omkostningerne til ny infrastruktur. 

 
Landskabsmæssigt vil tankene blive opfattet som en del af de nuværende tankfarme, 
såvel Raffinaderiets som FDO’s. 
 
Området har været forpagtet ud til landbrugsformål, men hovedparten af området er i 
dag braklagt. 
 

13) Virksomhedens daglige driftstid 
 

Raffinaderiet kører i døgndrift og såvel fyldning som tømning af tanke kan ske døgnet 
rundt, alle ugens dage. 

 
14) Til- og frakørselsforhold samt støjbelastning herfra 
 

Der vil kun lejlighedsvis for eksempel i forbindelse med fyldning af tankene, den 
ugentlige rundering og vedligehold foregå bilkørsel i området. Dette vil ikke give nogen 
betydende støjbelastning. 
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E. Tegninger over virksomhedens indretning 

15) Vedlagte tegninger 
  

En typisk udformning af en enkel tank med tilhørende tankgård er vist på tegningen 
”Typisk Tankgård, plan og snit” med nr. 004/012/A/0003/000106 rev. 1.2D. 

 
 Der bliver en mindre bygning til elektrisk udstyr (Sub Station) placeret nord for 

tankene. Bygningen kan ses på tegningen ”Oversigtsplan” med nr. 
007/025/A/0012/000128, rev. 1.2. 

 
 Udformning af oliekloakken i Tanklager Øst, Fase 1, fremgår af vedlagte tegning 

”Underground, oliekloak” med nr. 004/010/A/0012/000240 rev. nr. 1.2C.  
 
 En tegning, der viser forlægning af Melbyvej og forløbet af interne veje omkring 

Tanklager Øst, Fase 1, er den vedlagte tegning ”Hegnsplan” med nr. 
004/006/A/0012/000090, rev. 1.2B. 

 
Der vil ikke være skorstene eller egentlige afkast på anlægget, men der vil være en 
diffus emission af lette kulbrinter fra toppen af tankene. Der henvises til 21) - 23) 
nedenfor. 
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F. Beskrivelse af virksomhedens produktion 

16) Produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, vand og væsentlige 
hjælpestoffer 
 
Der ansøges ikke om forøgelse af Raffinaderiets produktionskapacitet med denne 
ansøgning. 
 
Der anvendes el til drift af pumper, miksere, motorventiler og belysning. Det 
forventede forbrug af el vil være 0,1-0,2 MWh afhængig af sammenfaldende 
driftsmønstre for de enkelte tanke. Dette forbrug af el svarer til mellem 0,5-1,0 % af 
Raffinaderiets samlede forbrug af el. 
 
Pumpningen til og fra tankene i Tanklager Øst, Fase 1, vil være i stedet for tilsvarende 
pumpninger fra eksisterende tanke, da Raffinaderiets totale gennemløb ikke ændres. 
Disse pumpninger giver derfor ikke anledning til et samlet set større energiforbrug på 
Raffinaderiet. 
 
Ved rengøring af tankene forud for en inspektion vil der blive anvendt forskellige 
former for rensemidler afhængig af den valgte renseproces. Fælles for disse 
renseprocesser er, at en eventuel rest af olieslam opsamles i et lukket system, der gør 
det muligt at sende dette slam til destruktion på for eksempel Kommune Kemi. 
 
Der anvendes vand og skumdannende stoffer i tilfælde af brand. 
 

17) Virksomhedens procesforløb 
  

De to råolietanke fyldes fra tankskibe gennem den eksisterende råolieimportledning 
gående fra Raffinaderiets Pier i Kalundborg Havn. Råolietankenes 
indpumpningsledninger forbindes til råolieimportledningen. 
 
Indpumpning af råolie fra skib sker med en kapacitet på op til ca. 6.000 m³/hr. For at 
hindre overfyldning af råolietankene under indpumpning vil disse ud over de kendte 
sikkerhedsforanstaltninger blive forsynet med en ekstra niveauswitch, der lukker en 
ekstra uafhængig ventil i indpumpningsledningen. 
 
Råolietankene tømmes med egne pumper via ledninger til Raffinaderiets eksisterende 
system for råolie til procesanlægget. Udpumpning fra råolietankene foretages med op 
til 600 m³ råolie/hr. Der anvendes ca. 100 kWh til pumpning af 600 m³ råolie. 
 
Råolien indeholder 0,5-2 % vand, som udfældes ved henstand. Det udfældede 
olieholdige vand pumpes via oliedrænledning til en af raffinaderiets eksisterende 
skilletanke, hvor oliefasen separeres fra og pumpes tilbage til en råolietank. 
Vandfasen ledes til behandling i det eksisterende rensningsanlæg på Raffinaderiet.  
 
Regnvand fra tankgårdene pumpes til renseanlægget. Det estimerede merforbrug af el 
i rensningsanlægget til behandling af dette regnvand anslås at udgøre ca. 1 MWh per 
år. 
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Der emitteres lette kulbrinter (VOC) fra tankene (se beskrivelsen under 21) til 23) 
nedenfor). Herudover er der ingen væsentlige emissioner af stoffer. 

 
Fast affald frembringes kun ved vedligehold, som for eksempel ved oprensning af 
sand fra et sandfang i pumpegården. 
 
Ved tankeftersyn, hvor tankene renses og inspiceres indvendig, forekommer der slam 
og andet affald, der håndteres i overensstemmelse med Miljøgodkendelsens1

 

 punkt 
5.0. 

Hver råolietank vil være i service i 20 år, inden den tages ud for rensning i forbindelse 
med den lovpligtige inspektion.  
 

18) Oplysninger om energianlæg 
 

Der etableres ikke energianlæg i forbindelse med Tanklager Øst, Fase 1. 
 

19) Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre forøget forurening 
 
Væsentlige driftsforstyrrelser er: 
 
• Strømsvigt 

Ved strømsvigt vil eventuelle pumper og miksere i drift standse. Dette har ingen 
alvorlige konsekvenser for tanke eller pumper.  

• Vandsvigt 
Der bruges ikke vand ved den daglige drift af Tanklager Øst, Fase 1. 

• Lækage fra en tank 
Tankens maksimale indhold kan rummes i tankgården. 

• Overfyldning 
Tankene er udstyret med en høj-høj niveau cut out, der er uafhængig af det 
normale pejleudstyr. Høj-høj niveau cut out’en lukker en uafhængig ventil i 
tankenes importledning. 

• Brand i en tank 
Tankene forsynes med flammedetektorer, der straks vil registrere ild i tanken ved 
selv meget små flammer. Tankene er forsynet med en skumdam, så en brand 
mellem svøb og flydetag kan slukkes før den breder sig til hele tankoverfladen. 

• Eksplosion i ullagen eller under flydetaget. 
Der er installeret gasdetektorer, som måler indholdet af gas i ullagen. Disse vil 
registrere et forhøjet niveau af hydrocarboner, hvis der er sket noget med 
flydetaget. 

• Kollaps af en tank 
Der følges jævnligt op på korrosion i tankens svøb. Det er Raffinaderiets erfaring, 
at der kun forekommer korrosion i en råolietanks svøb i bunden af tanken, hvorfor 

                                                 
1 Miljøgodkendelse af Statoil A/S, Raffinaderiet i Kalundborg, J. nr. 8-76-11-323-1013-1997, Natur & Miljø, Vestsjællands 
Amt. 
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de to nederste meter af svøbet males. Et svøb vil kun kunne kollapse, hvis der er 
en eksplosion i ullagen eller under flydetaget. Tankens indhold af råolie kan 
rummes i tankgården. 

  
Særligt hvad angår miljørisiko henvises til fremsendte risikoanalyse, specifikt faneblad 
nr. 10, "Miljørisiko rapport for Tanklager Øst, Fase 1".  

 
Se i øvrigt 38) og 40) nedenfor. 

 
20) Særlige forhold i forbindelse med opstart og nedlukning 

 
Der vil være en forøget emission af lette kulbrinter (VOC), når en tank sættes i service 
som følge af, at rummet under flydetaget fyldes med olie, mens luft indeholdende 
kulbrinter fortrænges herfra. Når en tank tages ud af service, vil der i forbindelse med 
tømning og rengøring af tanken kunne ske et større udslip af VOC end under normal 
drift. 
 
Når en tank tages ud af service for inspektion, vil der være et forøget aktivitetsniveau 
omkring og ved tankene, især hvis der er behov for at udføre vedligehold på tanken. 
  



Vor dato Vor reference 
31-05-2011 Bjarne Wessel Jensen 11 af 21 

 

 
G. Oplysninger om valg af bedst tilgængelige teknik 

21) Redegørelse for den valgte teknologi 
 
Drift af tanke til olieprodukter giver anledning til diffus emission af lette kulbrinter 
(VOC). Den totale emission over tid for en tank er afhængig af mange forhold, såsom 
tanktype, svøbtætningsformer, fyldningsgrad, vejrlig og hyppigheden af fyldning og 
tømning. 
 
For simple tanke med fasttag uden et internt flydetag vil der som minimum afblæses et 
dampvolumen, der er lig med det påfyldte volumen ved hver fyldning. I BREF-
dokumentet2

 
 ”Emissions from Storage” betragtes dette som base case. 

For at begrænse emissionen mest muligt i forhold til denne base case er der 
forskellige løsningsmuligheder. Tankene kan udføres som fasttagstanke med 
indvendigt flydetag med svøbtætninger mellem flydetag og tankvæg, eller bygges som 
åbne flydetagstanke med svøbtætninger mellem flydetag og tankvæg. Endelig kan 
tankene bygges som fasttagstanke med dampgenvinding. 
 
For at nedsætte afdampningen igennem svøbtætningen kan anvendes både primær 
og sekundær tætning på flydetaget. I forhold til en enkelt tætning reducerer dette 
afdampningen med ca. 50 %. Pejlerør og gennemføringer til ben kan forsynes med 
”strømpe” til begrænsning af emissionen af VOC. 
 
Emission fra fasttags- og flydetagstanke kan beregnes med programmet TANKS3

 

 og 
skulle dermed give et beslutningsgrundlag for valg af tanktype og svøbtætninger. 

Sammenligninger for eksisterende flydetagstanke mellem målinger af den faktiske 
emission og den ved hjælp af TANKS beregnede emission viser imidlertid stor forskel 
mellem den målte og den beregnede emission. Den målte emission er størst. Som 
forklaring på dette forhold anfører flere kilder, at data til beregningsprogrammet er 
opnået under næsten ideelle forhold (vindstille), og at vindforhold øger emissionen ved 
fysisk påvirkning af og turbulens over flydetaget, samt at tankenes fyldningsgrad og 
dermed flydetagets placering har stor betydning. 
 
For at begrænse emissionen mest muligt i forhold til en fasttagstank uden et internt 
flydetag er der følgende muligheder: 
 

1. Flydetagstank med ”mechanical shoe seal” og sekundær tætning. 
2. Flydetagstank med ”liquid mounted seal” og sekundær tætning. 
3. Fasttagstank med internt dobbeltdækflydetag med tætning. 
4. Fasttagstank med dampgenvinding. 

                                                 
2 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques on Emissions 
from Storage. July 2006 
3 TANKS Emissions Estimation Software, Version 4.09D, from US Environmental Protection Agency 
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1. Er identisk med de nuværende tanke (undtagen TK-1360) og ville umiddelbart være 
den foretrukne løsning, da den beregningsmæssigt giver en meget stor reduktion af 
emissionen i forhold til base case (fasttagstank uden et internt flydetag). Der til 
kommer, at det er en robust løsning og en alment anerkendt teknik. 
 
2. Giver i forhold til 1. beregningsmæssigt en større reduktion af emissionen. Ulempen 
er, at disse tætninger skal skiftes hvert 5. år. Dette kræver, at tanken skal ud af drift og 
tømmes for at skifte svøbtætningen. Det vurderes, at den samlede emission ikke er 
mindre end ved 1., da der er ekstra emission i forbindelse med tømning, rensning og 
idriftsættelse af tanken. Der til kommer, at denne løsning er dyr rent operationelt. 
 
3. En teknologi der vinder frem for tiden. Emissionen kan beregnes med TANKS. 
Denne løsning giver emissioner, der er ca. 60 % af emissionen for løsning 1. Fordelen 
ved denne løsning er, at der er næsten vindstille inde i tanken. Man kan derfor 
forvente, at de meget lave emissioner, der kan beregnes med TANKS, og som ikke 
genfindes i praksis med hverken løsning 1. eller 2., rent faktisk kan opnås. 
 
Ulempen er, at tankene på grund af den kuppel (dome), som udgør det faste tag, 
bliver op til 16,5 meter højere end tanke uden dome, og de dermed syner af mere i 
landskabet. Højeste punkt over terræn vil være ca. 36 m mod ca. 19 m for løsning 1. 
og 2. Leverandøren hævder, at denne type tank giver en emission, der er 6-10 % af 
den emission der opnås med løsning 1. og 2.  
 
Den erfaring Raffinaderiet har med driften af TK-1360 bekræfter, at emissionen er 
meget lav under normal drift. 
 
4. Den ultimative teknik, der næsten ikke giver emissioner. Den er teknisk kompliceret 
og kræves ikke for råolietanke i EU. Anvendelse af denne teknik på de to råolietanke 
vil kræve en investering på mindst 200 MDKK med årlige driftsudgifter på mindst 1 
MDKK. Et krav om denne teknik på de to råolietanke vil betyde, at de ikke vil blive 
bygget. 
 
På baggrund af det ovennævnte vælges løsning 3., der forventes at give en meget lav 
emission i samme størrelsesorden, som den der kan beregnes med TANKS. 
 
Som tætning mellem flydetaget og tankens svøb anvendes et vapour tight single seal, 
der regnes at være BAT (Best Available Techniques).  
 
Foranstaltninger, der reducerer diffus emission har ingen energimæssige konsekven-
ser undtagen, for løsning 4. 
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H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger 

 
Luftforurening 

22) Emissioner fra virksomhedens afkast 
 
Som anført under 15) ovenfor er der ikke et egentlige afkast fra de to råolietanke i 
Tanklager Øst, Fase 1, som der her søges om tilladelse til at etablere og drive. Dette 
er på linje med fremgangsmåden for de eksisterende tanke til råolie, som allerede 
findes på Raffinaderiet. I det følgende redegøres for de tiltag, som er vurderet 
nødvendige for at begrænse den diffuse emission, som der er nærmere redegjort for 
under 23) nedenfor. 
 
Råoliens damptryk angives ved temperaturen 38 °C, og det er op til 0,69 bara = 69 
kPa absolut. Ved de aktuelle opbevaringstemperaturer vil råolie have et damptryk, der 
er mindre end 69 kPa. 
 
I henhold til Luftvejledningens4

 

 afsnit 7, underafsnit 7.1.2 bør tanke til oplagring af 
stoffer med et damptryk større en 1,3 kPa være forsynet med et dampgenvindings-
anlæg eller med udstyr til tilbageholdelse af dampe. De to ansøgte råolietanke vil 
begge blive bygget som tanke med dome og internt flydetag med et vapour tight single 
seal til tætning af ringrummet mellem tankvæggen og flydetagets udvendige omkreds. 

Uanset om råolie henregnes til hovedgruppe 1 i Luftvejledningen som følge af deres 
indhold af benzen eller til hovedgruppe 2 i Luftvejledningen som følge af deres indhold 
af organiske stoffer, vurderes det, at det strengeste krav til tanke til opbevaring af 
produkter fra hovedgruppe 1 (afsnit 7, under afsnit 7.1.1.3) er opfyldt, fordi det aktuelle 
vapour tight single seal tilbageholder mere end 95 % af dampene, når der 
sammenlignes med afdampningen fra en fasttagstank uden flydetag. 
  
Tankene vil få en bemaling, der har en strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 
70% i overensstemmelse med den gældende Miljøgodkendelse for tankene på det 
eksisterende raffinaderi jf. punkt 2.12. 

 
Fyldningen af tankene vil bortset fra den allerførste del af fyldningen efter en total 
tømning af tankene ske ved bundfyldning, hvor væsken strømmer ind under 
væskeoverfladen. 
 

                                                 
4 Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001. 
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23) Emission fra diffuse kilder 
 

Tanklager Øst, Fase 1, betragtes generelt som en diffus kilde jf. 22) ovenfor, fordi der 
ikke er et egentligt afkast på lageret. 
 
Vurdering af emissionen er foretaget med udgangspunkt i den seneste måling af 
emissionen fra de eksisterende råolietanke udført af firmaet Spectrasyne i år 2005. 
Det er antaget, at løsning 3. giver 10 % af de nuværende tankes gennemsnitlige 
emission og ikke den ved TANKS beregnede værdi, som er lavere.  
 
Ved de nuværende tanke forstås de eksisterende råolietanke undtagen TK-1360. 
Disse tanke er alle åbne flydetagstanke med et mekanisk dobbelt seal mellem 
flydetaget og tankens svøb. 

 
Kg/time VOC Benzen Toluen Xylener Ethylbenzen 
Råolietanke 6 0,054 0,063 - - 
Nuværende 
raffinaderi 547 2,29 6,13 5,6 0,86 

 
Som det fremgår af tabellen, vil den diffuse emission fra Tanklager Øst, Fase 1, være 
forsvindende lille og i størrelsen 1 % af den samlede emission fra det nuværende 
raffinaderi. 
 

24) Afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning 
 

Der vil være en forøget emission af lette kulbrinter (VOC), når en tank sættes i service 
som følge af, at rummet under flydetaget fyldes med olie, mens luft indeholdende 
kulbrinter fortrænges herfra. Når en tank tages ud af service, vil der i forbindelse med 
tømning og rengøring af tanken kunne ske et større udslip af VOC end under normal 
drift. 
 
Det bemærkes, at udgangspunktet for tømning/idriftsættelse kun sker en gang hvert 
20. år jf. pkt. 17, derfor er emissionerne i disse tilfælde ikke gransket nærmere. Det 
skønnes, at den forøgede emission ved idriftsættelse eller tømning af en råolietank 
kan være op til 100-1000 gange højere, end den der opleves ved normal drift. 
 

25) Beregning af afkasthøjder 
 

Det er ikke relevant at beregne afkasthøjder for diffus emission. 
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Spildevand 

26-29)Spildevand og spildevandsudledning 
 
 Der vil forekomme olieholdigt spildevand i form af regn- og drænvand, der kan 

indeholde olierester. Al spildevand ledes gennem Raffinaderiets rensningsanlæg før 
det ledes ud i Kalundborg Fjord. 

  
Da råolien indeholder 0,5-2 % vand, som fælder ud i tankene ved henstand, og råolien 
af hensyn til den videre proces skal indeholde så lidt vand som muligt, drænes det 
bundfældede vand fra råolietankene. 
 
Drænvand fra råolietankene pumpes i et lukket system til eksisterende 
bundfældningstanke, hvor yderligere olie frasepareres. Restvandet behandles derefter 
i Raffinaderiets eksisterende rensningsanlæg. 
 
Regnvand fra de nye tankområder bortledes på følgende måde: 
 
Regnvand fra tanktage (ca. 5.300 m3 pr år) er rent og ledes via en ny rørledning til 
forsinkelsesbassin og derfra via sildebækrenden ud i fjorden. 
 
Regnvand fra tankgårde og ny pumpegård (ca. 14.000 m3 pr år) ledes via ny oliekloak 
til Statoils rensningsanlæg, idet dette vand kan være let olieholdigt. 
 
Regnvand fra veje og rørtracé fra tanke (ca. 4.000 m3 pr år) ledes via en olieudskiller 
til forsinkelsesbassin og derfra via sildebækrenden ud i fjorden. 
 
Det eksisterende rensningsanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at behandle det ekstra 
eventuelt olieholdige regnvand og restvandet fra bundfældningstankene. 
 
Oliebelastningen på raffinaderiets spildevandsanlæg vil være uændret i forhold til den 
nuværende drift, idet raffinaderiet ikke skal processere mere råolie end det gør i dag. 
Den hydrauliske belastning vil blive øget ved etablering af Tanklager Øst. 
Spildevandsanlægget er designet til at modtage 300 m3/h og for nuværende er 
belastningen 144 m3/h. Der er dermed kapacitet i spildevandsanlægget til at håndtere 
den øgede mængde spildevand fra Tanklager Øst.   
 
Der forventes dermed ingen stigning i udledningen af miljøfarlige stoffer til Kalundborg 
Fjord fra Tanklager Øst, Fase 1. De eksisterende udledningstilladelser kan derfor 
fastholdes. 
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Støj 

30) Støj- og vibrationskilder 
 
Der genereres støj fra i alt 4 pumper, der dog ikke alle kører samtidig. Disse er 
placeret i en fælles pumpegård. Der pumpes råolie fra råolietankene til 
procesanlægget, drænvand til udfældningstanke og regnvand til rensningsanlægget. 
 
På hver af råolietankene er der monteret 3 miksere. Disse miksere frembringer støj fra 
selve mikserne og udstråling af strukturstøj fra tanksiderne og tag. De 3 miksere på en 
tank kører samtidig. 
 

31) Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger 
 
Raffinaderiet har fået udarbejdet en støjrapport for Tanklager Øst samt forslag til 
støjdæmpning i forbindelse med det nye tanklager. På dette grundlag vil Tanklager 
Øst og/eller eventuelt eksisterende anlæg i forbindelse med Raffinaderiet blive 
indrettet således, at støjbelastningen efter etablering af de to nye tanke ikke i sig selv 
giver anledning til overskridelse af de støjgrænser som er anført i eksisterende 
miljøgodkendelse for Statoil Raffinaderiet.  
 
Alt udstyr, der kan generere støj, vil blive specificeret til højest at give et lydtryksniveau 
på 80 dB(A) målt i 1 m afstand fra udstyret i overensstemmelse med Raffinaderiet 
arbejdsmiljøpolitik. 
 
Trafik til og fra anlægget vurderes til maksimalt fem biler i døgnet, og støjbelastningen 
vil derfor blive minimal for naboerne. 
 

32) Beregning af støjniveau i de mest belastede punkter 
  

Afstanden til nærmeste beboelse på Melbygade, Melby og Lerchenborgvej er mere 
end 300 m. 

 
 Der er i Miljøgodkendelsen for det nuværende raffinaderi udlagt 3 referencepunkter for 

måling af støj. Det referencepunkt, der ligger nærmest, er punkt 1 placeret i krydset 
Melbyvej/Asnæsvej. 

 
I omtalte støjrapport regnes på yderligere tre beregningspunkter (4, 5 og 6). 
Støjbelastningen vil stige mest i beregningspunkterne 4 og 6, for hvilke der ikke er 
fastsat støjgrænser i raffinaderiets miljøgodkendelse. De gennemførte støjberegninger 
viser, at driften af de to nye råolietanke bidrager til en stigning i støjniveau på 
maksimalt 0,1 dB i disse to beregningspunkter, hvilket er ubetydeligt og ikke 
registrerbart   
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Affald 

33) Affaldssammensætning og årlig mængde 
  

Mængden og typen af fast affald adskiller sig ikke fra det, der normalt fremkommer fra 
de eksisterende råolie- og produkttanke. Under normal drift består det faste affald 
hovedsageligt af sand fra diverse oliefang. 
 
Mængden og typen af flydende affald er beskrevet under 26) - 29), og det adskiller sig 
heller ikke fra det, der fremkommer fra de eksisterende tanke under normal drift. 

 
34) Affaldets håndtering og behandling 

 
Der forventes jf. 33) ingen ændringer i forhold til de eksisterende forhold. Affald vil 
også i fremtiden blive behandlet som angivet i den gældende Miljøgodkendelse for 
Raffinaderiet. 
 

35) Affaldsmængder til nyttiggørelse og bortskaffelse 
 

Affald behandles, så mest mulig olie fraskilles og genprocesses, mens et minimum 
ledes til biologisk nedbrydning på Raffinaderiets sludgefarm. Det er ikke muligt at 
angive en præcis fordeling. 

 

 
Jord og grundvand 

36) Foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand 
 
For at sikre jord og grundvand mod forurening som følge af nedsivende olie anbringes 
som sekundær barriere en HDPE-membran under tanken. Membranen er 
uigennemtrængelig for olie og anbringes, så der er fald på membranen ind mod 
centrum af tanken. Membranen har en udstrækning, der er tre meter større end selve 
tankperimeteren, svarende til vejen rundt om tanken. For at beskytte membranen 
dækkes den af et lag stabil-grus.  
 
Der anlægges en lækageledning fra tankens centrum til en pejlebrønd ved tankens 
periferi. Pejlebrønden forbindes til oliekloakken. 
 
Findes der olie i pejlebrønden, er det en indikation af, at der kan være en utæthed i 
tankens bund. Ved konstateret utæthed tages tanken ud af drift, tømmes og 
repareres. 
 
I tilfælde af at tanken sprænger læk eller kollapser, opsamles udslippet i tankgården, 
der kan rumme 110 % af tankens maximale indhold. For at forhindre at olie siver ned i 
jorden, er der både på tankgårdsbunden og på digernes inderside lagt en lermembran, 
der har en meget lav gennemtrængelighed for råolie. Denne lerbarriere vil have en 
tykkelse på 0,3 m. Lerbarrierens tykkelse samt den meget lave permeabilitet for råolie 
betyder, at der selv ved det størst mulige spild vil være muligt at opsamle den spildte 
olie inden den trænger igennem lermembranen.  
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Tankbunden bliver udført af jernplader med minimum 6 mm tykkelse, ligesom tanken 
vil blive malet i bunden og 2 meter op af svøbet for at undgå korrosion.  
 
Med den ovenfor beskrevne sikring mod nedsivning opnås et pointtal på over 100 i 
henhold til BREF-dokumentet5

 

 "Emissions from Storage". Risiko for forureningen af 
jord og grundvand betragtes derfor som negligibel. 

Ved uheld med spild vil tankgården blive oprenset, og den afgravede jord kørt til 
rensning og deponering i overensstemmelse med Raffinaderiets miljøgodkendelse. 
 
Under området i tankgården, hvor ventilerne og prøveudtag er placeret, og hvor der 
kan forekomme mindre spild, vil der blive lavet en betonbelægning med 
drænforbindelse til oliekloakken. 
 
Pumpegården udføres med tæt betonbelægning med drænforbindelse til oliekloakken. 
 
Da området ikke tidligere har været benyttet til industri, forventes det ikke, at jorden er 
forurenet. I forbindelse med en geoteknisk undersøgelse vil boreprøver blive vurderet 
visuelt for forurening.  
 
To forhold bør desuden tages i betragtning i forbindelse med fastsættelse af vilkår 
vedrørende beskyttelse af jord og især grundvand mod forurening. 
 
For det første er hele den eksisterende raffinaderigrund, som ligger vest for Melbyvej, 
men grænser op til Tanklager Øst, Fase 1, registreret som forurenet.  
 
For det andet er området omkring Raffinaderiet i henhold til den kortlægning, som blev 
udført af det tidligere Vestsjælland Amt, ikke af væsentlig interesse som 
drikkevandsindvindingsområde jf. Regionplan 2005 (område med begrænsede 
drikkevandsinteresser). De øverste ca. 20 m af geologien i området består primært af 
moræneler, som vil yde en delvis beskyttelse mod nedsivning til grundvandet. Hvad 
angår risikoen for jord og grundvand ved utilsigtede hændelser henvises til fremsendte 
risikoanalyse, specifikt faneblad nr. 10, "Miljørisiko rapport for Tanklager Øst, Fase 1".  
 

 

 
I. Forslag til vilkår og egenkontrol 

37) Forslag til vilkår for egenkontrol 
 

Der er udarbejdet et bilag 1 med forslag til vilkår og egenkontrol for de to nye tanke 
med tilhørende anlæg (tankgårde og pumpegård).  

                                                 
5 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques on Emissions 
from Storage. July 2006 
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J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 

38) Særlige emissioner ved de under 19) nævnte driftsforstyrrelser og uheld 
 
I tilfælde af store lækager eller ved kollaps af en tank, hvor hele tankgården bliver 
fyldt, vil der blive en kraftig forøget emission af VOC. Det må forventes, at B-værdien6

 

 
for eksempel for benzen i umiddelbar nærhed af tanken bliver overskredet i sådanne 
tilfælde.  

Det område, hvor B-værdien overskrides, vil afhænge af vejrforholdene og vil vare 
ved, indtil tankgården er dækket med skum eller tømt for olie. Skumafdækningen 
foretages for at forhindre antændelse og efterfølgende brand. 

 
Ved brand vil der udvikles røggasser, der indeholder sodpartikler. 
 
I den sidste del af en brand kan der i forbindelse med opvarmning af eventuelt vand i 
bunden af tanken ske en kraftig dampudvikling, der kan få det sidste af tankindholdet 
til at koge over. Så sent i brandforløbet anses det for sikkert, at området er blevet 
evakueret.  

 
39) Foranstaltninger til imødegåelse af driftsforstyrrelser og uheld 

 
Tankene vil som nævnt under 19) blive forsynet med en høj-høj niveau cut out, der 
lukker for yderligere indpumpning til tanken i tilfælde af et meget højt niveau i tankene. 
Denne høj-høj niveau cut out er uafhængig af det øvrige niveaumåleudstyr på 
tankene. Dette giver en meget høj grad af sikkerhed mod overfyldning. 
 
Der vil blive installeret gasdetektorer, som kontinuert vil måle udslippet af kulbrinter fra 
rummet mellem domen og flydetaget. Disse detektorer vil tidligt kunne give en 
indikation om eventuelle skader på flydetaget. 
 
For at imødegå lækager på grund af tæring, vil tankenes bundzoner, i en højde på 2 m 
over bunden, blive malet. 
 
Tankene vil blive inspiceret visuelt udvendigt 1 gang om året. Tanksvøbet vil minimum 
hvert 5. år blive inspiceret udvendigt fra med ultralyd. Minimum hvert 20. år tages 
tankene ud af drift og inspiceres indvendigt. 
 
Tankgårde og pejlebrønde vil blive inspiceret mindst hver 7. dag. 
 
Rørledninger, der indeholder olie undtagen oliekloakken, vil blive lagt synlige over 
jorden, så de kan inspiceres. Inspektionen vil blive foretaget i henhold til Statoils 
styrende dokument WR0797 Tilstandskontrol ved raffinaderiet i Kalundborg afsnit 9. 

                                                 
6 B-værdivejledningen. Oversigt over B-værdier. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2002. 
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Den ovenfor anførte inspektion er i overensstemmelse med Raffinaderiets 
miljøgodkendelse.  
 
Spildevandsledninger vil blive inspiceret i henhold til kravene i Miljøgodkendelsen. 
 
Til imødegåelse af havari på tankene, projekteres de efter den anerkendte standard 
DS/EN 14015 "Specification for the design and manufacture of site build, vertical, 
cylindrical, flat-bottomed, above ground, welded, steel tanks for storage of liquids at 
ambient temperature and above, Nov 29, 2004”, der for denne størrelse af tanke 
henviser til API Std 650 ”Welded Steel Tanks for Oil Storage 11th Edition, American 
Petroleum Institute,1st June 2007". 
 

40) Foranstaltninger til begrænsning af virkningen på mennesker og miljø af 
driftsforstyrrelser og uheld 
 
Til begrænsning af skader i tilfælde af en brand vil tankene blive forsynet med et 
manuelt betjent skumsystem, der er udformet, så en brand langs tanksvøbet kan 
slukkes, før den udvikler sig til en fuld overfladebrand. Der installeres 
flammedetektorer, som kan detektere en lille brand ved svøbtætningen. Denne lille 
brand kan slukkes, før den udvikler sig til en fuld overfladebrand. 
 
Endvidere kan tankgårde og pumpegården belægges med skum. Nabotanke vil, hvis 
nødvendigt, blive kølet med vand. 

 
 Foranstaltninger, der er truffet til at begrænse virkningerne for mennesker og miljø, 

anses for dækket af Raffinaderiets gældende beredskabsplan WR9009. 
 
 Tanklager Øst, Fase 1, er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. 

december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer 
(Risikobekendtgørelsen). Der er udarbejdet en særskilt risikovurdering. 

 

 
K. Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør 

41) Planlagte foranstaltninger ved virksomhedens ophør 
  
 Ved eventuelt ophør vil tankene blive renset for olie, og såfremt det aftales blive 

nedrevet. Overjordiske rør og udstyr vil blive fjernet. Tankgårdene vil få fjernet og 
oprenset eventuelt forurenet jord. Efter en komplet nedrivning af tankene vil digerne 
omkring tankene blive jævnet ud. 
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L. Ikke-teknisk resume 

42) Raffinaderiet i Kalundborg ønsker at opføre to nye fasttagstanke med indvendigt 
flydetag til råolie på arealet øst for Melbyvej lige syd for FDO’s 6 store tanke ved 
Asnæsvej.  

 
Tankene vil blive af samme type som TK-1360, der har været i service med sit 
nuværende udseende siden juni 2009. Tankene udføres på denne måde for at 
reducere VOC-emissionen og for at sikre, at tankene ikke overfyldes i forbindelse med 
en import til tankene. 
 
Det vurderes, at påvirkningerne på mennesker og miljø vil være minimale, og at disse 
vil kunne rummes inden for Raffinaderiets nuværende miljøgodkendelse. 
 
Tankene er vigtige af hensyn til Raffinaderiets fremtidige forsyningssituation, hvor 
råvarer har længere transportvej, og de kommer i større skibe og dermed i sidste ende 
også vigtige for Raffinaderiets fremtidige konkurrencesituation. 
 
Da der ikke er ledige arealer i den nuværende tankfarm, placeres tankene øst for 
Melbyvej. Her er også FDO’s tanke, som Raffinaderiet fører tilsyn med og benytter til 
færdigproduceret gasolie, placeret.  
 

 
Øvrige oplysninger: 
 

Ud over denne miljøansøgning er der fremsendt følgende separate ansøgninger:  
 

• Risikoanmeldelse for Tanklager Øst, Fase 1, til Risikomyndighederne. 
 
• Ansøgning om tilladelse til etablering af Tanklager Øst, Fase 1, 

brandforebyggende forhold til Kalundborg Kommune ved Brand & Redning. 
 
Der vil senere blive fremsendt: 
 
• Ansøgning om byggetilladelse til Kalundborg Kommune. 

 


