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1. INDLEDNING 
 
Statoil Raffinaderiet i Kalundborg ønsker over en periode på omkring 10 år at udvide sit tanklager 
med fire nye råolietanke og to produkttanke på et areal øst for det eksisterende raffinaderi. Råolien 
vil i fremtiden i højere grad blive sejlet til raffinaderiet fra oliefelter beliggende længere væk end de 
nuværende i Nordsøen. Der vil blive anvendt større tankskibe, og det er derfor væsentligt for 
raffinaderiets konkurrencesituation, at lagerkapaciteten er større og fleksibel. De fire råolietanke 
kan hver rumme op til 86.000 m3, og de to produkttanke kan hver rumme op til 54.000 m3. Til 
sammenligning har Statoil i dag kapacitet til at opbevare 426.000 m3 råolie. 
 
Denne miljøgodkendelse gælder for de 2 nordlige råolietanke angivet på figur 1. Hvis planen 
ønskes fuldt udnyttet skal der særskilt udarbejdes miljøgodkendelse for de resterende tanke. 
 
Den ansøgte udvidelse er omfattet af planlovens regler om VVM (Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. 
december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i 
medfør af lov om planlægning).  
Statoil Raffinaderiet er en del af den norske Statoil-koncern, der bl.a. beskæftiger sig med 
olieefterforskning, produktion, raffinering og oliehandel. Raffinaderiaktiviteten i Danmark er 
organiseret i Statoil Refining Denmark A/S. Raffinaderiet i Kalundborg er Danmarks største 
olieraffinaderi. Der må pt. behandles op til 5,6 mio. tons råolie årligt, som forædles til en lang 
række produkter. 
 
Statoil ønsker at udvide sin tankkapacitet med fire råolietanke og to olieprodukttanke for at opnå 
større fleksibilitet i produktionen. Raffinaderiets produktionskapacitet vil ikke blive udvidet som 
følge af etablering af det nye tankanlæg. 
 
Statoil ønsker de nye tanke placeret på Statoils egne arealer øst for raffinaderiområdet og syd for de 
eksisterende FDO tanke. Tankene placeres i forlængelse af Statoils eksisterende tanke, og de 
kommer således også til at ligge oven på den eksisterende Melbyvej. Det er derfor en forudsætning 
for etablering af tankene, at den nye Melbyvej er etableret som angivet i lokalplan nr. 521 og 524 
øst for det planlagte service- og administrationsområde og syd om Melby.  
 
Projektområdet er ca. 32 ha og er udlagt til større industri i byzone. Området er ubebygget, men det 
omkranses af få boliger og parkeringspladser, som ejes af Statoil. Derudover har Statoil en kontor- og 
administrationsbygning i den sydøstlige del af området. Boligerne vil blive nedlagt. 



 

 
De væsentlige problemstillinger ved udarbejdelsen af miljøgodkendelsen har været at begrænse 
luftemissionen og begrænse risikoen for udslip af råolie. 
 
En af de væsentligste miljøpåvirkninger fra et tanklager er diffus emission af lette kulbrinter 
(VOC’er), der fordamper fra tankene. For at begrænse fordampningen af VOC’er mest muligt, 
bliver tankene bygget med fast kuppeltag og indvendigt vapour tight single seal tætning, hvorved 
emissionerne forventes begrænset med op til 90 – 94 % i forhold til de eksisterende flydetagstanke.  
 
Hver af de planlagte tanke placeres i en tankgård, der opbygges som jordvolde, som kan rumme 
hele tankens volumen på ca. 86.000 m3 (råolie) Under hver tank anbringes som sekundær barriere 
en HDPE-membran. Membranen er uigennemtrængelig for olie og anbringes, så der er fald på 
membranen ind mod centrum af tanken. For at beskytte membranen dækkes den af et lag 
stabilgrus. I den resterende del af tankgårdene og op ad siderne af voldene anlægges 
lermembraner på ca. 30 cm.  

De anvendte løsninger er at betragte som bedste tilgængelige teknik. 
 

 

 

2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne afsnit 3 / bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, godkender 
Miljøstyrelsen hermed etablering af 2 råolietanke øst for det eksisterende raffinaderi. 
 



Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen er et 
tillæg til den gældende godkendelse meddelt i august 2003. De vilkår i godkendelsen, der regulerer 
virksomhedens generelle miljøforhold og som herefter også gælder for det nye tankanlæg fremgår 
af de vilkårsafsnit, de reguleringsmæssigt hører til. En komplet liste over disse vilkår findes i bilag 
B. 
 
Kun vilkår/forhold, der er specifikke for det nye tankanlæg er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra 
godkendelsens dato. 
 

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 
 
Generelle forhold 
 
A1 Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsens dato. 
 
 
Indretning og drift 
 
B1 Med mindre andet fremgår af de følgende vilkår, skal tankanlægget indrettes og drives i 

overensstemmelse med de miljøtekniske beskrivelser i miljøansøgningen af den 31. maj 
2011. 

 
 
Luftforurening 

 
Støv 

C1 Ikke relevant. 
 

 
Kontrol af luftforurening 

C2 Virksomheden skal inden 1 år efter at den første tank er taget i brug foretage måling af 
VOC-emissionen (methan og NMVOC) fra tankene. Målingernes udførelse aftales med 
Miljøstyrelsen. Resultaterne skal inden 3 måneder, efter at målingerne er gennemført, sendes 
til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.  

 
Lugt 
 
D1 Vilkår 2.16 i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 gælder herefter for hele 

virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst. 
 
 
Spildevand 
 
E1  Drænvand fra tanke, vand fra lækagedræn under tanke samt regnvand fra tank- og 

pumpegårde skal tilsluttes virksomhedens eksisterende oliekloak (OWS). (Nedgravede 
rørledninger er ikke omfattet af godkendelsen.) 

 



E2 Vilkår 4.3, 4.4, 4.8, 4.10 samt vilkår 7.7, 7.9, 9.1, 9.2,10.8 – 10.11, 11.2, 11.3 og vilkår 
11.11 i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 gælder herefter for hele 
virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst 

 
 
Støj 
 
F1 Vilkår 3.1 og 3.4 i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 gælder herefter for 

hele virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst. 
 
 Støjkildekataloget (vilkår 3.4) skal opdateres og støjberegning foretages senest 3 måneder 

efter at den første tank er sat i drift til dokumentation for at det samlede støjniveau ikke 
overskrider vilkår 3.1. 

 
 Lavfrekvent støj og infralyd  
F2 Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til lavfrekvent 

støj eller infralyd i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier indendørs i 
bygninger hos naboer. Støjgrænsen gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 
minutter, hvor støjen er kraftigst.  

 

Anvendelse Tidspunkt A-vægtet lydtryksniveau 
(10-160Hz), dB 

G-vægtet infralydniveau 
dB 

kl. 07-18 25 85 Beboelsesrum og 
lign. 

kl. 18-07 20 85 

Kontorer og lign.  
støjfølsomme rum 

Hele døgnet 30 85 

Øvrige rum i 
virksomheder 

Hele døgnet 35 90 

 
Vibrationer  

F3 Vibrationer fra virksomheden må ikke overstige nedenstående grænseværdier i 
naboområderne.  
 

Anvendelse 
KB-vægtet 
accelerationsniveau, Llw i 
dB 

Boliger i boligområder (hele døgnet), 
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-7 
Børneinstitutioner og lignende 

75 

Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-18 
Kontorer, undervisningslokaler o.l. 

80 

Erhvervsbebyggelse 85 

 
 

Kontrol af infralyd og vibrationer 
F4 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at støjvilkåret for 

infralyd og vibrationer, jf. vilkår F2, er overholdt. 



 
Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes 
tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. 
Dokumentationen skal foreligge både i papirformat og digitalt.   
 
Infralyd- og vibrationsdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det 
påkrævet. Hvis infralyd- og vibrationsgrænserne er overholdt, kan der højest kræves én årlig 
bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.  

 
Definition på overholdte infralyd- og vibrationsgrænser 

F5 Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket 
ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes 
samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.  

 
Grænseværdierne for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer anses for overholdt, hvis de 
målte værdier er mindre end eller lig med grænseværdien.  

 
 
Affald 
 
G1 Vilkår 5.1 og 5.3 i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 gælder herefter for 

hele virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst 
 
 
Overjordiske olietanke 
 
H1 Ikke relevant 
 
 
Jord og grundvand 
 
I1 Vilkår 1.4, 1.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.13 og 7.15 i virksomhedens miljøgodkendelse 

af 1. august 2003 gælder herefter for hele virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst.  
 
I2 Arealer under evt. ventiler og flanger uden for tank- eller pumpegårdene skal være tæt 

befæstede og forsynede med opkant og kontrolleret udløb til oliekloakken. 
 
I3 Før igangsættelse af bygge- og anlægsarbejderne skal der i forbindelse med de geotekniske 

undersøgelse foretages en undersøgelse af jorden og grundvandet i området for evt. 
forurening. Undersøgelses omfang, herunder analyser og parametre skal være aftalt med 
Miljøstyrelsen, før undersøgelsen sættes i gang. 

 
 
Til- og frakørsel 
 
J1  Ikke relevant 

 
 



Indberetning/rapportering 
  
 

Opbevaring af journaler 
K1 Registreringer skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til 

tilsynsmyndigheden. Registreringer skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år. 
 
 Årsindberetning 
K2 Vilkår 11.9 i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 gælder herefter for hele 

virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst. 
 

 
Sikkerhedsstillelse 
 
L1 Er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstillelse 
 
 
Driftsforstyrrelser og uheld  
 
M1 Vilkår 8.1, 8.2 og 9.2 i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 gælder herefter 

for hele virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst 
 
 
 
Risiko/forebyggelse af større uheld 
 
N1 Virksomhedens sikkerhedsledelsessystem skal fremover også omfatte det nye tankanlæg. 

Opdatering af sikkerhedsledelsessystemet, herunder procedurer, instrukser mv. skal være 
gennemført, før anlægget tages i drift. Miljøstyrelsen skal orienteres straks om færdiggørelse 
af opdateringsarbejdet.  

 
N2 Vilkår 1 - 7, 9, 10 og 12 for Miljøstyrelsens risikoafgørelse af 7. juni 2011 gælder herefter 

for hele virksomheden inklusive det nye Tankanlæg Øst. Tidsfristen for implementering af 
vilkår 5 på Tankanlæg Øst fastsættes til 6 måneder fra det tidspunkt det enkelte anlæg er sat i 
drift. 

 
 
Ophør 
 
O1 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. 



3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Begrundelse for afgørelse 
Statoil raffinaderiet ønskes udvidet med 2 råolietanke, hvilket ikke betyder en udvidelse af driften 
på anlægget. Der er udelukkende tale om en lagermæssig udvidelse. 
 
Udvidelsen sker som en udvidelse af det eksisterende raffinaderi og vilkårene i den eksisterende 
godkendelse gælder også for det nye tanklager. 
 
Ved godkendelsen er der lagt vægt på at begrænse risikoen for jordforurening og begrænse 
mængden af VOC (dampe fra råolie). 
 
Ved konstruktionen af tankene er der lagt vægt på, at miljøbelastningen er begrænset mest muligt. 
 
Miljøstyrelsens vurdering af de enkelte miljøforhold fremgår af nedenstående. 

 

3.2 Miljøteknisk vurdering 
 
3.2.1 Planforhold og beliggenhed   
Selve arealet for tankudvidelsen er udlagt som byområde i Kalundborg Kommuneplan 2009-2021, 
og i området omkring Melbygade og Sønderstrandsgade er der hovedsagelig privat beboelse, 
samt en større maskinfabrik, A. Vølund og Søn A/S, beliggende Melbygade 11 - 15. Cirka 50 
husstande er beliggende i Melby og omegn. 

Afstanden fra tankanlægget til nærmeste beboelse på Melbygade er ca. 300 m, og der er over 300 m 
til nærmeste beboelse på Asnæsvej. 
  
Mod øst – ca. 750 m fra de nye tanke – ligger Engvejskvarteret, der er et større beboelsesområde. 
Statoils planlagte service- og administrationsområde kommer til at ligge mellem tankene og 
Engvejskvarteret.  

Melbyvej bliver i forbindelse med projektet lukket og bliver en intern vej på raffinaderiet. Også de 
eksisterende boliger langs vejen bliver afviklet. Til erstatning for Melbyvej etableres en ny vej øst 
om virksomhedens grund. Nedenstående er en oversigt over det fremtidige byggeri og vejføring. 



 
 
 
 
3.2.2 Generelle forhold 
Raffinaderiet har en samlet miljøgodkendelse fra 2003. Alle raffinaderiets miljøforhold er behandlet 
her og dermed også det eksisterende tanklager, som arealmæssigt udgør en stor del af raffinaderiet. 
Der gives godkendelse til udvidelse med 2 råolietanke, da det er dette som ønskes bygget på 
nuværende tidspunkt. 
Inden for en 10-årig periode kan der blive tale om en udvidelse med yderligere 4 tanke. 
Dette vil dog kræve et nyt tillæg til miljøgodkendelse. 
Der er sat krav om, at godkendelsen skal være udnyttet inden 2 år fra meddelelsen, hvilket skal 
forstås, som at etableringen af tankene skal være påbegyndt. 
 
 
3.2.3 Indretning og drift 
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 (Interval Floating Roof Tank 
with Aluminiums Dome Roof) for at minimere VOC-emissionen. 
 
Tankene, der søges om tilladelse til, vil blive opført som TK-1360, der efter ombygning blev sat i 
service i juni 2009. 

 
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. 
 



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 ifølge ansøgningen 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. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den valgte indretning er bedste tilgængelige teknik (jf. afsnit 
3.2.17). 
 
 
3.2.4 Luftforurening 
Der er ikke et egentlige afkast fra de to råolietanke i Tanklager Øst, 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.  

 
I henhold til Luftvejledningens1 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. 
 
For at begrænse emissionen generelt males alle tanke med en farve, som giver en 
strålevarmereflektionskoefficient på mere end 70 %. 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at den valgte indretning er bedste tilgængelige teknik (jf. afsnit 
3.2.17). 
  
Der er stillet vilkår om, at der skal foretages måling af methan og NMVOC til dokumentation for, at 
der sker en nedgang i emissionen i en størrelsesorden som forventet. Målingerne forudsættes at 
finde sted på tilsvarende måde som ved målingen af hele raffinaderiet i 2006. 
 
  

                                                 
1
 Luftvejledningen. Begrænsning af luftforurening fra virksomheder. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001. 



3.2.5 Lugt 
Lugtbegrænsning er for råolietanke ensbetydende med begrænsning af emission fra tankene. 
Lugtbegrænsning er dermed en del af valget af renere teknologi, som er beskrevet under afsnit 
3.2.17. 
 
 
3.2.6 Spildevand, overfladevand m.v. 
Raffinaderiet har eget spildevandsrensningsanlæg, hvorfra vandet udledes til Kalundborg Fjord via 
Sildebækrenden, som er rørlagt på denne strækning. 
 
Spildevandet består af vand fra raffineringsprocesserne, drænvand fra tanke, og regnvand fra 
procesområdet, tankgårde og de øvrige områder, grøfter, rør”gader” o. lign. 
 
Raffinaderiets spildevand samles og bortledes via 2 systemer. Det ene opsamler de olieholdige 
spildevandsstrømme og det sanitære vand (OWS), som ledes til behandling i virksomhedens 
spildevandsrenseanlæg, mens det andet anvendes til de normalt ikke forurenede regnvands- og 
kølevandsstrømme (RVB) og som ledes uden om rensningsanlægget.   
 
Spildevandsrensningsanlægget, hvor OWS kloaksystemet (”oliekloakken”) leder til består af, dels 
en API-separator, et DAF – flokkuleringsanlæg og et aktiv slamanlæg. Det mekanisk-kemisk og 
biologisk rensede vand føres til sidst igennem 2 på hinanden følgende efterklarings-
/forsinkelsesbassiner (1. og 2. Guard Pond) og ud igennem den rørlagte Sildebækrende, til fjorden.  
 
Spildevand opsamlet via RVB (rentvandskloakken) er normalt ikke forurenet og ledes derfor direkte 
til 1. Guard Pond, og videre ud til fjorden sammen med det vand, som har passeret 
spildevandsanlægget.  
 
Renseanlægget blev senest ombygget i 2005. 
 
Spildevandets belastning er primært forbundet med indhold af olie, fenol, ammoniak/ammonium og 
COD. Der er i den gældende miljøgodkendelse af raffinaderiet fastsat grænseværdier for de 
relevante parametre i udløbet til fjorden, og der er formuleret et omfattende kontrolprogram med 
konkrete krav til målehyppighed og -metoder, jf. vilkår 4.3 samt 10.8 – 10.9 i bilag B. 
 
I henhold til måleprogrammet udtages der automatisk vandprøver til analyse ved udløbet fra 2. 
Guard Pond 2 gange ugentligt. Vandflowet registreres kontinuert. Der er ligeledes fastsat krav i 
gældende godkendelse om indberetning af målinger og evt. overskridelser og om indsendelse af en 
årsrapport, jf. vilkår 11.2, 11.3 og 11. 11 i bilag B). Der er kun sjældent registeret overskridelse i 
forhold til de tilladte udlederkrav. 
 
De nye tanke mv. indrettes og drives på stort set samme vis som de eksisterende tanke. Der vil 
således fra det nye tankanlæg forekomme spildevand i form af drænvand fra tankene, da råolien 
indeholder op til 2 % vand, samt vand fra sladderdrænene under tankene og regnvand fra tank- og 
pumpegårdene. Det er oplyst, at ovennævnte spildevandsstrømme samt øvrigt regnvandet, der kan 
være forurenet med olierester vil blive pumpet over til de eksisterende bundfældningstanke og 
raffinaderiets oliekloaksystem (OSW), og blive behandlet i rensningsanlægget sammen med 
virksomhedens øvrige olieholdige spildevandsstrømme.  
 



Da raffinaderiets produktionskapacitet ikke øges, vil der ikke blive tilført renseanlægget større 
oliemængder fra drænvandet fra råolietankene, end tilfældet er i dag. Der forventes dog en stigning 
i vandmængden til renseanlægget på grund af overfladevandet fra de nye tankgårde og 
pumpegården.  
 
Det eksisterende rensningsanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at behandle dette vand, og forventes 
derfor ingen negativ påvirkning af rensningsanlægget eller af stofindholdet i udløbet fra 
rensningsanlægget. De fastsatte udlederkrav i den gældende miljøgodkendelse skal fremover også 
omfatte ovennævnte spildevandsstrømme fra det nye tankanlæg. 
 
Tilslutning af de olieholdige spildevandsstrømme fra det nye tankanlæg til virksomhedens 
rensningsanlæg fastholdes ved et anlægsspecifikt vilkår i tillægsgodkendelsen.  
 
Virksomheden ønsker, at transporten af det olieholdige spildevand til den eksisterende oliekloak 
skal ske via nedgravede røranlæg. Da anlægget endnu ikke er projekteret færdigt, er etablering af de 
nedgravede rør ikke omfattet af nærværende godkendelse. Etablering af transportledningerne vil 
blive behandlet særskilt.  
 
Regnvand fra tanktage (ca. 5.300 m3 pr år), lige som regnvand fra veje og rørtracé fra tankene (ca. 
4.000 m3 pr år) ønskes ledt ud via et nyt regnvandssystem, som påregnes etableret i forbindelse med 
virksomhedens nye service- og administrationsområde øst for det nye tankanlæg. Det nye 
regnvandssystem planlægges til at bestå af dels et forsinkelsesbassin samt sandfang og olieudskiller 
og med udløb til Sildebækrenden. Det nye regnvandssystem vil således indgå i projekteringen af det 
nye service- og administrationsområde.  
 
Systemet er på nuværende tidspunkt ikke projekteret færdigt og indgår derfor ikke i nærværende 
godkendelse. Udledningen vil blive behandlet særskilt. 
 
3.2.7 Støj 
 
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 tanken kører 
samtidig. 
 
Som tillæg til eksisterende godkendelse er der også fastlagt krav til lavfrekvent støj og infralyd. 
Tilsynsmyndigheden kan på den baggrund bestemme, at der skal måles for denne type støj, hvis det 
skønnes relevant.  
 
Det forventes ikke, at der bliver behov for at måle for lavfrekvent lyd, så vilkåret har til formål, at 
give mulighed for at kræve målinger hvis nødvendigt. 
 
Støjberegninger 



Der er foretaget en ajourføring af datagrundlaget for beregning af de eksterne støjforhold omkring 
Raffinaderiet i Kalundborg. Ajourføringen er udført i henhold til vilkår 3.1 og 3.4 i gældende 
godkendelse. Resultaterne er afrapporteret og belyser støjforholdene pr. 1. juni 2010 ved 
raffinaderiet. 
 
Der er i december 2010 foretaget en beregning af det forventede støjbidrag fra et fuldt udbygget 
tanklager med 6 tanke og tilhørende pumpegård. 
Beregningerne er i det væsentlige baseret på støjdata fra FDO-lagerets støjkilder, som omfatter 
pumper tanksider og tanktage. For mikserne er støjdata baseret på støjværdien for TK-1360. 
 
Støjbidraget for den samlede udbygning viser i uændret bidrag i 2 af de 3 beregningspunkter (R2 og 
R3) og en stigning på 0,2 dB i det sidste beregningspunkt (R1). 
 
Støjbidraget fra de første 2 tanke må for de fleste punkter forventes at blive lavere. 
 
Tanklager Øst og/eller eventuelt eksisterende anlæg i forbindelse med Raffinaderiet vil blive 
indrettet således, at støjbelastningen efter etablering af de to nye tanke ikke giver anledning til 
overskridelse af de støjgrænser som er anført i eksisterende miljøgodkendelse for Statoil 
Raffinaderiet. 
 
Som opfølgning på den samlede støj fra raffinaderiet er der stillet krav om at støjkildekataloget 
opdateres jf. vilkår 3.4, når den første tank er sat i drift, så det kan dokumenteres, at vilkår 3.1, jf. 
bilag B, er opfyldt. 
 
Beregning af støjniveau i andre 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. 
 
Miljøstyrelsen finder på den baggrund, at der ikke er behov for at fastsætte særskilte vilkår til 
punkterne 4, 5 og 6. 
 
 
3.2.8 Affald 
Virksomhedens affald skal bortskaffes i overensstemmelse med kommunens 
affaldsregulativ/anvisninger. Der er derfor ikke stillet vilkår herom i denne miljøgodkendelse. 
Opbevaring på virksomheden fremgår af vilkår 5.3. 
 
 



3.2.9 Overjordiske olietanke  
Der forefindes kun de 2 råolietanke. 
 
 
3.2.10 Jord og grundvand 
Den overordnede geologi i området består overvejende af rimeligt godt beskyttende moræneler. 
Grundvandsspejlet i det primære magasin ligger i kote ca. 0 til 5 meter og har nordvestlig 
strømningsretning mod Kalundborg Fjord.  
 
Området er beliggende i et område med begrænsede drikkevandsinteresser. Den nærmeste 
vandindvinding er det private Årby Lyng Vandværk med boringer ca. 800 meter øst for 
tankanlægget. 
 
Til opsamling af evt. læk fra tankene, forsynes hver tank med en tankgård. Tankgården etableres i 
op til 10 m’s højde og med et volumen svarende til 110 % af tankens samlede volumen. Da 
erfaringerne viser, at korrosion oftest forekommer i en råolietanks svøb i bunden af tanken, vil de 
nederste 2 m af svøbet blive malet.  
 
Herudover lægges der under hver tank en HDPE- membran. Membranen er uigennemtrængelig for 
olie og indrettes med fald ind mod centrum af tanken, som via en lækageledning forbindes til en 
pejlebrønd, der anvendes til at kontrollere tankbundens tæthed. Pejlebrønden vil have udløb til 
oliekloakken.  
 
Membranen lægges tre meter større end selve tankperimeteren, svarende til vejen rundt om tanken. 
For at beskytte membranen dækkes den med et lag stabilgrus. For at sikre den øvrige del af 
tankgården mod forurening, vil både tankgårdsbunden og digernes inderside blive forsynet med en 
30 cm tyk lermembran. 
 
De steder i tankgården, hvor der kan forekomme spild fra ventiler og prøveudtag forsynes med 
betonbelægning og drænforbindelse til oliekloakken. Også pumpegården udføres med tæt 
betonbelægning, som ligeledes afvander til oliekloakken. 
 
Tankene vil 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, og giver derfor 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 give en indikation om 
eventuelle skader på flydetaget. Sandsynligheden for et større spild fra tankene er dermed lille. 

 
Olieledninger vil blive lagt synlige over jorden, i overensstemmelse med vilkårene for den 
gældende miljøgodkendelse, jf. vilkår 1.5 i bilag B. 
 
Der er oplyst, at virksomheden vil føre inspektion og tilstandskontrol med tankene og 
rørledningerne i overensstemmelse med vilkårene herom i raffinaderiets miljøgodkendelse fra 2003 
og som er indarbejdet i virksomhedens styrende dokument WR0797 Tilstandskontrol ved 
raffinaderiet i Kalundborg afsnit 9. Disse vilkår findes gengivet i bilag B. 

 
Med den ovenfor beskrevne indretning og sikring mod nedsivning opfylder tankanlægget og 



pumpebrønden mv. anbefalingerne i BREF-dokumentet2 "Emissions from Storage", og for den sags 
skyld også Miljøstyrelsens vejledning 2/2011 om miljøkrav til store olieoplag. Det vurderes 
dermed, at risikoen for forurening af undergrunden er meget beskeden. 
 
Transport af råolie og produkter til og fra tanklageret vil foregå i rørledninger fra raffinaderiet. 
Grundliggende er der risiko for, at der kan ske et udslip til rørtracéet som følge af, at skibets pumpe 
har for høj pumperate eller fejlagtig lukning af ventil. Der er installeret alarm på pier og 
importledning og ledningerne er designet til højere tryk end arbejdstrykket. Opstår der en lækage vil 
trykket falde hurtigt. Ledningerne er under tryk kun under operationerne. På rørledningen sikres, at 
antallet af ventiler og flanger er minimeret, hvorfor det mest sandsynligt er, at et eventuelt udslip vil 
ske til tankgården.  
 
Eksisterende transportledninger er anlagt med en underliggende 4 m dyb rende, hvor evt. olieudslip 
kan tilbageholdes. De nye rør etableres ligeledes med underliggende rende indrettet med 
lermembran og udformet således, at evt. udslip/spild opsamles. Afvanding af rørtracéet på det 
eksisterende raffinaderi sker via en olieudskiller til virksomhedens rentvandskloak, jf. 
spildevandsafsnittet. Afvanding fra de nye rørrender ønskes bortledt via et nyt system etableret øst 
om tankanlægget, fælles med det planlagte administrationsbyggeri. Dette system er endnu ikke 
projekteret, og indgår dermed ikke i nærværende miljøgodkendelse. 
 
Der er i den gældende miljøgodkendelse fastsat krav om inspektion og vedligehold af rørledninger, 
som fremover også skal gælde for de nye transportrør, jf. vilkårene i bilag B. 
 
Under forudsætning af, at anlægget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet, 
vurderes det, at vilkårene i den gældende miljøgodkendelse er tilstrækkelige til at sikre, at det nye 
anlæg ikke vil medføre forurening af undergrunden. Det er derfor ikke nødvendigt at stille 
anlægsspecifikke krav i tillægsgodkendelsen i forhold til jord- og grundvandsbeskyttelsen. 
 
Det meste af raffinaderiets område er V2 kortlagt i henhold til Jordforureningsloven. Området, 
hvorpå det nye tankanlæg ønskes placeret er ikke kortlagt som forurenet og anvendes i dag til 
jordbrugsformål. Da området ikke tidligere har været benyttet til industri, forventes det ikke, at 
jorden er forurenet. I forbindelse med bygge- og anlægsarbejderne vil der blive foretaget en 
geoteknisk undersøgelse.  
 
Der stilles krav i tillægsgodkendelsen om, at boreprøverne undersøges for evt. forurening. 
Resultaterne vil danne grundlag for reguleringen og håndteringen af eventuelle fremtidige spild 
eller uheld med forurening af jorden til følge. Undersøgelses omfang og analyseprogram skal være 
aftalt med Miljøstyrelsen, før undersøgelsen sættes i gang. 
 
 
3.2.11 Til og frakørsel 
Støjbelastningen fra kørsel bliver minimal, og giver ikke anledning til vilkår.   
 
 
3.2.12 Indberetning/rapportering 
Rapportering vil følge den eksisterende årlige rapportering.  
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3.2.13 Sikkerhedsstillelse 
Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse ved denne type virksomhed. 
 
 
3.2.14 Driftsforstyrrelser og uheld 
Rapportering vil følge den eksisterende rapportering. 
Se i øvrigt afsnit 3.2.10 og afsnit 3.2.15.  
 
 
3.2.15 Risiko/forebyggelse af større uheld 
Statoil Raffinaderiet er omfattet af risikobekendtgørelsen3 hvilket betyder, at virksomheden skal 
træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge større uheld og begrænse 
virkningerne for mennesker og miljø af sådanne uheld.  
 
Miljøstyrelsen har derfor i samarbejde med de øvrige risikomyndigheder: Arbejdstilsynet, 
Beredskabsstyrelsen og Kalundborg Beredskab og Midt- og Vestsjællands Politi gennemgået 
virksomhedens sikkerhedsledelsessystem og sikkerhedsrapport, og vurderet risikoforholdene på 
virksomheden. Risikoafgørelserne blev meddelt den 7. juni 2011. 
  
Udvidelsen af raffinaderiet med det nye tankanlæg indebærer én forhøjelse af oplaget af 
brandfarlige væsker og er dermed omfattet af Risikobekendtgørelsen. Virksomheden har derfor 
risikovurderet det nye anlæg og indsendt en sikkerhedsrapport (dateret januar 2011) sammen med 
miljøansøgningen. Et opdateret Faneblad 10 blev sendt i maj 2011.  
 
Den gennemførte risikovurdering omfatter en systematisk identifikation af mulige farekilder 
(HAZOP analyse4 og erfaringsindsamling), en vurdering af hyppighederne for de forskellige 
uheldsscenarier, og konsekvenserne deraf på mennesker og miljø. 
 
Større uheld i forbindelse med tankanlægget og de dertil knyttede aktiviteter, herunder modtagelse 
af råolien fra pieren og overførelse af olien til de eksisterende tank- og produktionsanlæg på 
raffinaderiet er primært knyttet til brand og eksplosion samt udslip af olie eller olieholdige 
produkter til jord eller vandmiljøet.  
 
Hver myndighed træffer afgørelse inden for eget kompetenceområde.  
 
Miljøstyrelsens myndighedsområde er alene relateret til beskyttelse af det eksterne miljø, herunder 
beskyttelse af personer uden for virksomhedens grund mod udslip af giftige produkter, der kan 
medføre alvorlige skader, og beskyttelse mod udslip af miljøfarlige stoffer og produkter, her olie 
og/eller olieholdige produkter der kan medføre uoprettelige eller langvarige skader på natur, vand, 
eller virksomhedens undergrund. Risici forbundet med brand og eksplosion behandles af de øvrige 
risikomyndigheder.  
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4 HAZard and OPerability’, kan oversættes med ‘fare’ og ‘funktionsevne’ 



Nærværende tillægsgodkendelse omhandler således kun Miljøstyrelsens ovennævnte 
kompetenceområde, og skal ses i sammenhæng med Miljøstyrelsens afgørelse og vilkår meddelt 
den 7. juni 2011. Vilkårene for risikogodkendelsen af eksisterende virksomhed kan ses i bilag C. 
 
Ud fra den stedfundne gennemgang vurderer Miljøstyrelsen, at virksomhedens sikkerhedsrapport 
for tankanlægget opfylder risikobekendtgørelsens krav. 
 
Sikkerhedsledelsessystem 
Virksomheden har et sikkerhedsledelsessystem og -organisering som indeholder samtlige 
procedurer til forebyggelse af større uheld, som foreskrevet i Risikobekendtgørelsen. Systemet blev 
gennemgået i forbindelse med sikkerhedsvurderingen af den eksisterende virksomhed og der er i 
Miljøstyrelsens afgørelse af i 7. juni 2011 stillet vilkår om jævnlig evaluering og opdatering af 
systemet min. 1 gang om året og om jævnlig afprøvning af procedurer, beredskab mv. gennem 
interne audits. Der stilles vilkår i tillægsgodkendelsen om, at det nye tankanlæg omfattes af 
virksomhedens eksisterende sikkerhedsledelsessystem. De fastsatte krav til 
sikkerhedsledelsessystemet i den gældende risikoafgørelse skal fremover også omfatte indretningen 
og driften af det nye tankanlæg. Gældende vilkår kan ses i bilag C. 
 
Sikkerhedsniveau – Udslip af giftige dampe 
Risikovurderingen viser, at der ikke kan forekomme udslip af giftige dampe fra anlægget i en 
mængde, der kan medføre risiko for alvorlige sundhedsskader for personer uden for virksomhedens 
skel. Afstanden fra tankanlægget til nærmeste beboelser på Melbygade er i øvrigt ca. 300 m, og der 
er over 300 m til nærmeste beboelse på Asnæsvej. 
 
Sikkerhedsniveau - Større oliespild på jord 
Olietanke er placerede i tankgårde, der kan rumme 110 % af tankens indhold. Samtlige tanke er 
udstyrede med alarmgivende dobbelte niveaumålere, der standser overpumpning ved for højt 
niveau. Tankgårdene er udført med HDPE-membran i bund med sladredræn samt lermembran i 
resten af tankgården og sidevægge, og med kontrolleret dræn. En nærmere beskrivelse af 
sikkerhedsforholdene fremgår af afsnit vedr. beskyttelse af jord og grundvand. 
 
Der indrettes opsamling af evt. spild under olieledninger. Ved større spild af olie ved brud eller en 
alvorlig lækage på en olieledning, stoppes pumperne straks, og blokventiler lukkes for at isolere 
lækagen. Pumpegården etableres i beton og med kontrolleret afløb der tilsluttes oliekloakken.  
 
Større oliespild kan fjernes med bærbare eller mobile pumper, som virksomheden har til rådighed.  
 
Større læk eller brud på olieledningerne til og fra pieren kan føre til større oliespild på jord og på 
dele af strækningen vil dog kunne være til fare for forbipasserende eller biltrafikken på Asnæsvej. 
Disse forhold er blevet vurderet og i forbindelse med risikoafgørelsen af 7. juni 2011 og der er 
fastsat konkrete vilkår, jf. bilag C. Da etableringen af tankanlægget ikke medfører håndtering af 
større mængder råolie på raffinaderiet, herunder på pieren, vil risikoforholdene være stort set 
uændrede. Der stilles derfor ikke særlige risikokrav i tillægsgodkendelsen. Kravene i den gældende 
afgørelse fra juni 2011 om eftersyn, vedligeholdt og runderinger vil fremover også omfatte 
transportledningerne til og fra det nye tankanlæg.  
 
 
 



Sikkerhedsniveau - Større oliespild til fjorden 
Alle olieholdige strømme kobles på det eksisterende oliekloaksystem og passerer gennem 
virksomhedens spildevandsrensningsanlæg, før det når Kalundborg Fjord. Der er flere 
afspærringsmuligheder indbygget i spildevandssystemet, der sikrer mod evt. større udslip af 
forurenet vand til fjorden. 
 
Risici ved uheld forbundet med pieraktiviteterne er blevet vurderet i forbindelse med behandlingen 
af sikkerhedsforholdene på den eksisterende virksomhed, og er reguleret af afgørelsen af 7. juni 
2011. Vilkårene kan ses i bilag C. 
 
Større læk eller brud på olieledningerne til og fra det sted, hvor de kobles på de eksisterende 
ledninger, der løber op til pier, vil blive samlet ind i de rør”gader”, der etableres under 
rørledningerne. Afvanding af rørgrøfterne ønskes ledt ud via et nyt regnvandssystem, som påregnes 
etableret i forbindelse med virksomhedens nye service- og administrationsområde øst for det nye 
tankanlæg og med udløb til Sildebækrenden. Det nye regnvandssystem er ikke projekteret endnu og 
indgår derfor ikke i nærværende godkendelse, jf. også spildevandsafsnittet 3.2.6. 
 
Der er i ovennævnte afgørelse bl.a. stillet krav til at vand fra egne sikkerhedsforanstaltninger 
(sluknings-, køle- og sprinkleranlæg) og/eller fra den eksterne beredskabsindsats (slukningsvand), 
pga. indehold af miljøskadelige stoffer skal sikres mod udsivning til undergrunden eller mod 
udledning urenset til Kalundborg Fjord/Sildebækrenden. Procedurerne herfor skal desuden afprøves 
jævnligt og indgå i virksomhedens øvelser af den interne beredskabsplan. Disse krav vil fremover 
også omfatte det nye tankanlæg. 
 
Det kan på foreliggende grundlag konkluderes, at virksomheden har truffet de beredskabsmæssige 
tiltag, der sikrer en effektiv indsats ved et evt. større spild af olieprodukter fra tanke eller 
olieledninger. På det grundlag vurderes endvidere, at sandsynligheden for at et oliespild fra tanke 
eller anlæg på virksomhedens område kan løbe ud gennem spildevandsanlægget og ud til 
Kalundborg Fjord er forsvindende lille. 
 
Virksomheden skal i henhold til gældende afgørelse årligt sende en risikoårsrapport som indeholder 
dokumentation for udført kontrol, som anført ovenfor og fremgår af vilkårene. Dette krav vil 
fremover også omfatte det nye tankanlæg. 
 
Ud fra den stedfundne gennemgang vurderer Miljøstyrelsen, at virksomhedens sikkerhedsrapport 
for det nye tankanlæg opfylder risikobekendtgørelsens krav, og at sikkerhedsniveauet ud fra 
rapportens indhold suppleret med de hermed stillede vilkår er acceptabel, både i forhold til de 
omkringliggende boligområder, undergrunden og Kalundborg Fjord.  
 
 
3.2.16 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. 
 
Miljøstyrelsen finder, at der hermed er truffet de nødvendige miljømæssige foranstaltninger i 
forbindelse med ophør. 
 



 
3.2.17 Bedst tilgængelige teknik 

 
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-dokumentet5 
”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 TANKS6 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. 

 
 

1.  Er identisk med de nuværende tanke på raffinaderiet (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). Dertil kommer, at det er en robust 
løsning og en alment anerkendt teknik. 
                                                 
5 Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques on Emissions 
from Storage. July 2006 
6
 TANKS Emissions Estimation Software, Version 4.09D, from US Environmental Protection Agency 



 
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. Dertil 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. 

 
 
Løsning 1 har været den anvendte løsning i en række år. Oprindelig var der kun enkelt seal på disse 
tanke, hvilket gav en forholdsvis stor emission.  
Udbygning med en sekundær tætning gav anledning til at emissionen faldt, men dog ikke så meget 
som man kunne forvente beregningsmæssigt.  
 
Den målte emission viste sig ved målinger i 2006, at være flere gange større end den beregnede 
emission. 
 
Det gav baggrund for drøftelser mellem miljømyndigheden og Statoil om at bruge en anden metode 
til begrænsning af emissionen ved etablering af nye tanke. 
 
Løsning 3 som er angivet i BREF for store oplag blev valgt. 
 
I den mellemliggende tid er der ombygget to tanke (tk-1375 og tk-1360) med dome på raffinaderiet. 
Der er ikke foretaget målinger af emissionen på disse tanke, men det skønnes, at der er tale om en 
stor nedgang i emissionen. 
 
Der er stillet krav om, at der skal foretages emissionsmålinger på de to råolietanke til 
dokumentation for nedgangen i emissionen. 
 



3.3 Udtalelser/høringssvar 
 
3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder 
Udarbejdelse af kommuneplantillægget og VVM er foregået i tæt samarbejde med Kalundborg 
Kommune. Kommunen har ikke haft bemærkninger.  
 
 
3.3.2 Udtalelse fra borgere mv. 

• Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste gjorde opmærksom på, at den fremtidige 

anvendelse af større tankskibe i fornødent omfang bør indarbejdes i beredskabsplaner, 

herunder beredskabsplaner i forhold til havmiljøet.  

• Birgitte Albrechtsen indsendte forslag til, hvordan symbiosen i Kalundborg kan forbedres.  

 
3.3.2 Udtalelse fra virksomheden 
Statoil har oplyst ved høring om miljøgodkendelsen, at der planlægges med indpumpning på 7.000 
m³/hr i stedet for som angivet i ansøgningen 6.000 m3/hr. Dette kræver en ny miljøvurdering og kan 
derfor ikke indgå i nærværende godkendelse. Øvrige bemærkninger er indarbejdet i forslaget. 



4. FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
 
4.1.1 Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de 
miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 1. august 2003 og gives 
under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte 
godkendelse overholdes. 
 
Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. 
miljøbeskyttelseslovens § 78a. 
 
4.1.2 Listepunkt 
C 101  
 
4.1.3 Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet i overensstemmelse med gældende regler i 
godkendelsesbekendtgørelsen om, at en miljøgodkendelse skal revurderes senest 8 år efter, at 
godkendelsen er meddelt første gang. Revurderingen vil således senest ske i 2019. 
 
4.1.4 Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af 
risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og 
imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
4.1.5 VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, 
at de 2 råolietanke er VVM-pligtige, og der er efterfølgende gennemført en særskilt VVM af 
anlæggets virkning på miljøet  
 
4.1.6 Habitatdirektivet  
Statoil Raffinaderi, herunder Tanklager Øst, er beliggende ca. 3,5 km øst for det nærmeste 
internationale naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område N166, Røsnæs, Røsnæs Rev og 
Kalundborg Fjord. Natura 2000-området omfatter EF-Habitatområde H195, Røsnæs, Røsnæs Rev 
og Kalundborg Fjord.  

På grund af afstanden (ca. 3,5 km) vurderes det, at anlægsfasen for etablering af Tanklager Øst ikke 
medfører en negativ påvirkning af Natura 2000-området. 

Der er gennemført en detaljeret vurdering i forhold til habitatdirektivet i den udarbejdede VVM. 

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder: 
Miljøgodkendelsen af raffinaderiet af 1. august 2003. 
 



4.3 Tilsyn med virksomheden 
Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 

 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning7 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i [avis] og kan ses på www.mst.dk. 
 

Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

� ansøgeren 
� enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
� kommunalbestyrelsen 
� Sundhedsstyrelsen 
� landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete 

afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100  
� lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative 

interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 
 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen [afdeling], [gadenavn og nr., 
postnr. og by.] eller [e-mailadresse]. Klagen skal være modtaget senest den [dato= 4 uger fra 
annonceringstidspunktet] inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen [afdeling] videresender klagen til Natur- 
og Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler 
et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 
3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget 
klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og 
Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og 
inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi 

klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for 
efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 
tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
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Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet 
behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden 
opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog 
ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra 
offentliggørelsen. 
 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen8 
[Her anføres hvem der har modtaget kopi af afgørelsen]. 
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5. BILAG 
 

Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 
 

 

Bilag B: Vilkår fra miljøgodkendelse af 1. august 2003 
 

Bilag C: Vilkår fra risikoafgørelse af 7. juni 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
       
      
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilag A 
Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 
(Findes i separat dokument) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilag B 
 
Vilkår for miljøgodkendelsen af 1. august 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilag C 
 



Vilkår fra risikoafgørelsen af 7. juni 2011 
 
”Vilkår for afgørelsen: 
 
Sikkerhedsledelsessystemet 
 
1. Virksomheden skal evaluere og ajourføre sikkerhedsledelsessystemet, når forholdene 

begrunder det, og minimum 1 gang om året. Referat af evalueringsmødet skal sendes til 
tilsynsmyndigheden sammen med årsrapporten. 

 
Aktioner og korrigerende tiltag på baggrund af evalueringen skal være fastholdt i 
sikkerhedsledelsessystemet og en oversigt deraf skal sendes ind sammen med årsrapporten, 
jf. vilkår 12. 
 
Anmærkninger fra evalueringen, som vedrører forhold af afgørende betydning for 
sikkerhedsniveauet på virksomheden, skal dog indberettes til Miljøstyrelsen senest 1 måned 
fra evalueringsdatoen. 
 
Status over implementeringen af ovennævnte tiltag skal til enhver tid kunne dokumenteres over 
for tilsynsmyndigheden på forlangende.  

 
 
2. Virksomheden skal min. 1 gang om året afholde interne audits og beredskabsøvelser 

vedrørende uheld med udslip af olie til henholdsvis spildevandsanlægget og havnen. 
Dokumentation herfor, resultater og implementeringsstatus for evt. igangsatte aktioner på 
baggrund af øvelserne skal indgå i årsrapporten, jf. vilkår 12. 

 
Væsentlige anmærkninger fremkommet på baggrund af audits og øvelserne, skal dog 
indberettes til Miljøstyrelsen senest 1 måned fra afholdelsesdatoen. 
 
 

Sikkerhedsbarrierer 
 

3. Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at alle fysiske barrierer 
(foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning/kritisk udstyr) er omfattet af et 
forebyggende vedligehold. Vedligeholdsplanen skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden på 
forlangende. 
  

4. Alle fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning/kritisk udstyr) skal 
endvidere løbende funktionstestes og dokumentation for udført test skal være fastholdt i 
virksomhedens sikkerhedsledelsessystem. Dokumentationen skal kunne forevises for 
tilsynsmyndigheden på forlangende.  
  

 
5. Inden udgangen af 2011 skal virksomheden have indsendt en oversigt over de fysiske barrierer 

(foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning/kritisk udstyr), der er relevante i forhold til 
udslip af større mængder olie og olieprodukter til spildevandsanlægget og til Kalundborg Fjord, 
samt for udslip fra olieledningerne, der forbinder pieren med tanklageranlæggene, med 
angivelse af planlagt hyppighed og omfang for kontrollen nævnt i vilkår 4.  

 
En oversigt med status over den afholdte kontrol for disse barrierer skal sendes ind sammen 
med årsrapporten, jf. vilkår 12. 



 
 
Ændringer 
 
6. Ved enhver anlægsændring skal der foretages en vurdering af mulighederne for yderligere 

forbedring af sikkerhedsniveauet og fjernelse af unødvendige risici. 
  

Ved enhver anlægsændring udover 1:1 skal der foretages en risikovurdering. Dette gælder 
også midlertidige anlægsændringer.  

 
Ovennævnte vurderinger skal begge kunne dokumenteres over for tilsynsmyndigheden på 
forlangende. 

 
 
Vandmiljøet 
 
7. Virksomheden skal til enhver tid sikre den fornødne opsamlingskapacitet til de vandmængder, 

som kan opstå fra egne sikkerhedsforanstaltninger (køle- og sprinkleranlæg), herunder 
sprinkler og vandgardin ved ammoniaktankanlægget, og/eller fra det eksterne beredskabs 
indsats (slukningsvand). Der skal foreligge procedurer og instrukser, der sikrer at ovennævnte 
vand ikke bliver ledt ud til Kalundborg Fjord.   

 
Procedurerne og/eller instrukserne skal være accepterede af Miljøstyrelsen, og skal indgå i 
øvelserne af den interne beredskabsplan. 

 
 
8. Samtlige tanke og beholdere på pieren, der indeholder farlige stoffer for vandmiljøet, skal være 

forsynede med mulighed for opsamling af spild, der sikrer mod udslip af stofferne/produkterne 
til fjorden. 

 
 
9. Pierkontrolrummet og NCC skal være konstant bemandede under lastning/losning af skibe. 
  

Dokumentation for runderinger afholdt under lastning eller losning af skibe (de såkaldte 90, 
henholdsvis 60 min runderinger) skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden på forlangende.  

 
Samtlige nødstop knyttet aktiviteterne på pieren og de ventiler og pumper, der ved aktivering 
standser tilførslen til og fra pieren er omfattet af kravene i vilkår 4 og 5. 

 
 
Transportrør 
 
10. Virksomheden skal min. hvert 2. år udføre kontrol af tilstanden af olieledningerne der forbinder 

ind/udskibningsinstallationerne på pieren med tanklageret på virksomheden, herunder 
rørbroens konstruktion.  

 
Der skal foretages korrosionskontrol af nævnte olieledninger mindst hvert 8. år. Dokumentation 
og resultater deraf skal sendes ind sammen med årsrapporten, jf. vilkår 12. 
 
For den del af rørledningerne på pieren, som ikke har opsamlingsmulighed, skal virksomheden 
inden 1.oktober 2011sende en uvildig ekspertudtalelse om, hvorvidt der er behov for hyppigere 
tilstands- og/eller korrosionskontrol, end anført ovenfor. 

 



 
Øvrige anlæg 
 
11. Virksomheden skal inden 1. oktober 2011 sende en oversigt over planlagt korrosionskontrol for 

henholdsvis ammoniaktanken og svovlbrinteanlægget. Resultaterne af gennemførte 
korrosionskontroller skal sendes ind sammen med årsrapporten, jf. vilkår 12.  

 
Førstkommende indvendige korrosions kontrol af ammoniaktanken skal være gennemført 
inden udløbet af 2012.  

 
 
Afrapportering 
 
12. Virksomheden skal 1 gang årligt senest 1. marts indsende en årsrapport til miljømyndigheden 

indeholdende: 
 
1. Dokumentation for afholdte audits og beredskabsøvelser vedr. udslip af olie til fjorden fra 

pier og udslip af olie til rensningsanlægget vedlagt plan og status for evt. afledte aktioner 
og korrigerende tiltag. 

 
2. Afholdt korrosionskontrol ved ammoniaktank og svovlbrinteanlægget. 

 
3. Resultat af tilstandskontrollen mv. af olieledninger til pier. 

 
4. Referat af sikkerhedssystemets evalueringsmøde vedlagt plan og status for evt. 

igangsatte aktioner og korrigerende tiltag. 
 

5. Oversigt med status over afholdt kontrol af kritisk udstyr nævnt under vilkår 5. 
 
 
Øvrige bemærkninger 
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de foranstaltninger, der 
fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport.  
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til regelmæssigt at gennemgå 
sikkerhedsrapporten. Virksomheden skal fremsende ajourført sikkerhedsrapport til 
kommunalbestyrelsen, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år.  
 
Den interne beredskabsplan skal afprøves årligt og opdateres minimum hvert 3. år. 
 
Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker væsentlige ændringer i de 
tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand eller ændringer i de processer, hvor de 
anvendes. 
 
Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) 
meddele tilsynsmyndighederne de oplysninger, som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7. 
Pligten til indberetning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have 
været involveret. 
 
Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller de aktiviteter, der 
medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen ophører.  



 
Endelig skal virksomheden underrette miljømyndigheden, såfremt der uden at være tale om en 
ændring, der falder ind under Risikobekendtgørelsens § 5 om væsentlig udvidelse eller væsentlig 
ændring, sker en ændring, der vil kunne indvirke på risikoen for større uheld. “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


