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1. Indledning 
Kalundborg Refinery A/S (Raffinaderiet) har den 13. april 2022 søgt om tilladelse 
til at udskifte nødstrømsgeneratorerne. 
 
Formålet er at gøre nødstrømssystemet mere robust for at sikre, at systemet er til-
gængeligt og pålideligt i forhold til Raffinaderiets krav og performance standarder. 
 
Der er tale om 1:1 udskiftning af nødstrømssystemet. 
 
Da der er tale om et nødstrømssystem, så har anlægget begrænset driftstid. Til sik-
ring af at systemet fungerer i nødsituationer, foretages der månedligt en testkørsel 
af en times varighed. 
 
Der ændres ikke på oplaget på virksomheden, da der også i dag er tilknyttet diesel-
tanke til nødstrømsanlægget.  
 
Nødgeneratorerne placeres i en ny bygning. 2-kammer tanken placeres i tilknyt-
ning til bygningen på befæstet areal med afløb til oliekloak, hvilket skal sikre mod 
spild til jord og grundvand.   
 
Der er den 10. januar 2023 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves en supple-
rende basistilstandsrapport (BTR) i forbindelse med den ansøgte 1:1 udskiftning af 
nødstrømsanlægget. Afgørelsen er vedlagt som Bilag C.  
 
Der sker ikke ændringer i virksomhedens påvirkning af omgivelserne med 1:1 ud-
skiftningen. Der vil fortsat være udledning af røggas og støj fra generatorerne, når 
de anvendes i nødsituationer og i testtiden 1 gang pr. måned, men emissionerne er 
på samme niveau som fra det eksisterende nødstrømsanlæg.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget lever op til BAT. Se også "N – Bedst 
tilgængelige teknik". 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til miljøgodkendelsen af 1. august 2003 med til-
læg af 17. marts 2008 (miljøgodkendelse til visbreaker) som revurderet 20. decem-
ber 2013 og efterfølgende meddelte godkendelser.   
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2. Afgørelse og vilkår 
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, 
samt bilagene til godkendelsen godkender Miljøstyrelsen hermed 1:1 ud-
skiftningen af nødstrømsanlægget. 
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelses-
loven. 
 
Godkendelsen er taget i brug, når de nye tanke fyldes med diesel første 
gang. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra 
godkendelsens dato. Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis 
den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyt-
telseslovens § 78 a. 
 
Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbe-
skyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages 
dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttel-
seslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offent-
liggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens li-
stepunkt. 

A Generelle forhold 

 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante per-
soner skal kende godkendelsens indhold. 

 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne 
godkendelse ikke overholdes. 

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld med-
fører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydeligt omfang 
truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant 
omfang indstilles. 

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, 
at vilkårene igen overholdes. 

B Indretning og drift 

 2-kammer tanken tilknyttet nødstrømsanlægget skal være med dobbelt 
skrog og med alarm for lækage mellem skrogene. 

 Der skal være opsat autoværn nord for 2-kammer tanken til sikring mod 
påkørsel fra kørevejen øst for generatorbygningen.  
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 2-kammer tanken tilknyttet nødstrømsanlægget skal placeres på befæstet 
areal.  

 Tanken skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 

 Overfladevandet fra det befæstede areal under 2-kammer tanken skal af-
ledes via olieudskiller med alarm ved højt niveau.  

C Luftforurening 

Der er ikke meddelt nye luftvilkår. 

D Lugt 

Der er ikke meddelt nye lugtvilkår. 

E Spildevand, overfladevand mv.  

Der er ikke meddelt nye vilkår om spildevand, overfladevand mv. 

F Støj 

Der er ikke meddelt nye støjvilkår. 

G Affald 

Der er ikke meddelt nye affaldsvilkår. 

H Jord og grundvand 

Der er ikke meddelt supplerende vilkår vedrørende jord og grundvand. 

I Til- og frakørsel 

Der er ikke meddelt nye vilkår vedrørende til- og frakørselsforholdene. 

J Indberetning/rapportering 

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om indberetning og afrapporte-
ring. 

K Driftsforstyrrelser og uheld 

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om driftsforstyrrelser og uheld. 
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L Risiko/forebyggelse af større uheld 

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om risiko/forebyggelse af større 
uheld. 

M  Ophør 

Der er ikke meddelt supplerende vilkår om ophør. 
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3. Vurdering og 
bemærkninger 

3.1 Begrundelse for afgørelse 

Godkendelsen vedrører 1:1 udskiftning af Raffinaderiets nødstrømsanlæg.  
 
Da der er tale om en 1:1 udskiftning af anlægget, sker der ikke en ændring af Raffi-
naderiets påvirkning af omgivelserne, hvorfor der med denne afgørelse udeluk-
kende er stillet vilkår til sikring af jord og grundvand mod spild fra dieseltankene, 
der er en del af nødstrømsanlægget. 
 
Da der er tale om 1:1 udskiftning ændres der ikke på virksomhedens risikoforhold. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at udskiftningen kan foregå uden at det påfører omgivel-
serne forurening, som er uforeneligt med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. 

3.1.1 Planforhold og beliggenhed 

Raffinaderiet er omfattet af lokalplan nr. 522 for Statoil Raffinaderiet og nød-
strømsanlægget befinder sig på Raffinaderiets område. 

3.1.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår 

A Generelle forhold 

  
Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være 
orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres, at ansvarlige 
for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer, at denne 
overholdes til enhver tid. 

  
Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 22, stk. 1 
nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren 
straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes. 

B Indretning og drift 

  
Der opstilles en to-kammer tank, hvor hvert kammer kan rumme 2000 l, dvs. 
4000 l i alt, hvor hvert kammer kan rumme 2000 liter, til diesel til brug for nød-
strømsanlægget. 
 
Raffinaderiet har som supplement til miljøansøgningen oplyst, at 2-kammer tan-
ken er indrettet med dobbelt skrog og alarm for lækage mellem skrogene, hvilket 
fastholdes med dette vilkår. 



 

Vurdering og bemærkninger 

 
Side 6 af 12 

 

 
Tankene er benævnt henholdsvis D-1504A og D-1504B. 
 
Vilkår B1 supplerer sammen med vilkårene B2-B4 de generelle vilkår i miljøgod-
kendelsen af 1. august 2003 med tillæg af 17. marts 2008 (miljøgodkendelse til vis-
breaker) som revurderet 20. december 2013 og efterfølgende meddelte godkendel-
ser til sikring af jord og grundvand. 

  
Se begrundelse til Vilkår B1. 
 
Vilkåret om påkørselssikring er fastsat med inspiration fra standardvilkårsbe-
kendtgørelsen, hvor det er et almindeligt krav. 

  
Se begrundelse til Vilkår B1. 
 
Til sikring mod spild og dermed risikoen for jord- og grundvandsforurening er der 
stillet vilkår om, at 2-kammer tanken skal placeres på befæstet areal. 
 

  
Da olietanke på Raffinaderierne ikke er omfattet af olietankbekendtgørelsen er der 
i stedet fastsat et vilkår om, at tanken skal være sløjfet senest 40 år efter tankens 
fabrikationsår. Hvilket er kravet i olietankbekendtgørelsens § 44, stk. 1 for tanke, 
der er typegodkendt som dobbeltvæggede.  
 
Vilkår B4 
Se begrundelse til Vilkår B1. 

C Luftforurening 
Der er ikke stillet nye vilkår, da anlægget ikke giver anledning til nye emissioner 
sammenlignet med det eksisterende nødstrømsanlæg. Emissioner er dermed inde-
hold i Raffinaderiets eksisterende vilkår, som fortsat vil kunne overholdes. 

D Lugt 
Der er ikke stillet nye vilkår. Anlægget giver ikke anledning til lugt. 

E Spildevand, overfladevand m.v. 
Der er ikke stillet nye vilkår. Anlægget giver ikke anledning til nye eller ændrede 
forhold vedrørende spildevand og overfladevand. 

F Støj 
Der er ikke stillet nye vilkår. Støjpåvirkningen af omgivelserne ændres ikke, da det 
nye nødstrømsanlæg erstatter et eksisterende nødstrømsanlæg. 
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G Affald 
Virksomhedens ikke genanvendelige affald skal bortskaffes i overensstemmelse 
med kommunens affaldsregulativ/anvisninger. Anlægget giver ikke anledning til 
nye eller ændrede affaldstyper. 

H Jord og grundvand 
Der er ikke stillet nye vilkår. 

I Til og frakørsel 
Der sker ikke ændringer i til- og frakørselsforholdene i forbindelse med 1:1 udskift-
ningen af nødstrømsanlægget, hvorfor der ikke stilles nye vilkår. 

J Indberetning/rapportering 
Der er ikke stillet nye vilkår. 

K Driftsforstyrrelser og uheld 
Der er ikke stillet nye vilkår 

L Risiko/forebyggelse af større uheld 
Raffinaderiet er omfattet af risikobekendtgørelsen. 
Da der er tale om en 1:1 udskiftning af nødstrømsanlægget sker der ikke ændringer 
i risikobilledet for den samlede virksomhed.  

M Ophør 
Der er ikke stillet nye vilkår. 

N Bedst tilgængelige teknik 
Der er tale om et nødstrømsanlæg, der f.eks. er nødvendigt for at sikre en kontrol-
leret nedlukning i en situation, hvor strømforsyningen til Raffinaderiet måtte 
svigte. 
 
Til nødstrømsanlægget er knyttet to dieseltanke i form af en enkelt dobbeltskroget 
2-kammer tank. Hvert kammer kan rumme 2000 l. Det er miljøstyrelsens vurde-
ring, at tanken lever op til BAT. 
 
Generatormotorrene lever op til EU fase 2 emissionerne fastsat i EU's direktiv 
97/68/EU om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaters lovgivning om foranstalt-
ninger mod emission af forurenende luftarter og partikler fra forbrændingsmoto-
rer i ikke-vejgående maskiner samt lever op til TA-luft - 50%'s regler for udstød-
ningsemissioner. 
 
Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at anlægget lever op til BAT. 



 

Vurdering og bemærkninger 

 
Side 8 af 12 

 

3.2 Udtalelser/høringssvar 

3.2.1 Udtalelse fra andre myndigheder 

Kalundborg Refinery A/S har til Miljøstyrelsen fremsendt ansøgning om udskift-
ning af 2 nødstrømsgeneratorer hos Kalundborg Refinery A/S, Melbyvej 17, 4400 
Kalundborg. Af ansøgningen fremgår det, at der er tale om en 1:1 udskiftning. 
  
Kalundborg Kommune har ingen bemærkninger til ansøgningen vedr. planmæs-
sige forhold, affald, trafikale forhold, bilag IV-arter i naturbeskyttelsesloven samt 
vand- og naturplaner. 
 
Der gøres opmærksom på, at Kalundborg Refinery A/S bør kontakte kommunens 
byggeafdeling for at afklare, hvorvidt det ansøgte kræver sagsbehandling efter byg-
gelovgivningen. 

3.2.2 Udtalelse fra virksomheden 

Raffinaderiet har den 8. februar 2023 oplyst, at Raffinaderiet ikke har bemærknin-
ger til udkastet til miljøgodkendelse. 
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4. Forholdet til loven 
4.1 Lovgrundlag 

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En 
oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i Bilag B. 

4.1.1 Miljøgodkendelsen 

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.  
Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 1. 
august 2003 med tillæg af 17. marts 2008 (miljøgodkendelse til visbreaker) som 
revurderet 20. december 2013 og efterfølgende meddelte godkendelser. 

4.1.2 Listepunkt 

Equinor Refining Denmark A/S er omfattet af bilag 1, pkt. 1.2. Raffinering af mine-
ralolie og gas. (s) 

4.1.3 Basistilstandsrapport 

Der er tidligere i 20181 udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden. 
 
Miljøstyrelsen traf den 10. januar 2023 afgørelse om, at Kalundborg Refinery A/S 
ikke skal udarbejde en supplerende basistilstandsrapport, som omhandler det an-
søgte projekt.  
 
Afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport, er vedlagt som 
Bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.  

4.1.4 BAT 

Equinor Refining Denmark A/S er omfattet af raffinaderi-BREF'en2.  
 
Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forure-
ningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk ”Best Availa-
ble Techniques” eller BAT. 
 
EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan 
opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår 
i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for ”BAT reference documents”. 
BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af 
lovgivningen.  

                                                             
1 Equinor Renining Denmark a/S, Melbyvej 17, Kalundborg – Basistilstandsrapport, december 2018 

2 Raffinaderier (Refining of Mineral Oil and Gas, REF) - Raffinaderier (mst.dk) 

https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/raffinaderier/
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BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af 
ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner ( 
”direktivet for industrielle emissioner” ) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7. 
januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres 
miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år 
efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. 

4.1.5 Revurdering 

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklu-
sion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 
8-10 år. 

4.1.6 Risikobekendtgørelsen 

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. 1:1 udskiftningen af nød-
strømsanlægget ændrer ikke ved risikoforholdene på virksomheden. 

4.1.7 Miljøvurderingsloven 

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Kalundborg Refinery A/S i hen-
hold til § 18 i miljøvurderingsloven.  
 
Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning.  

4.1.8 Habitatbekendtgørelsen 

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet 
hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå 
områderne eller påvirke arterne.  

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud 

Vilkårene i miljøgodkendelsen af 1. august 2003 med tillæg af 17. marts 2008 (mil-
jøgodkendelse til visbreaker) som revurderet 20. december 2013 og efterfølgende 
meddelte godkendelser er fortsat gældende. 

4.3 Tilsyn med virksomheden 

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 
66, inkl. direkte udledning af spildevand.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:DA:PDF
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4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås 
på www.mst.dk. 
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, 
der følger af lovgivningen. 
 
Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

• afgørelsens adressat 

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• kommunalbestyrelsen 

• Styrelsen for Patientsikkerhed 

• 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 un-
derretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1. 

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Ne-
mID/MitID.  
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/). 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 10. februar 2023.  
 
Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport 
Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med 
klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.  
 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
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Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til 
Miljø- og Fødevareklagenævnet: 

 afgørelsens adressat 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 
Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.  
 
Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og 
Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestem-
mer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for 
Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen 
om miljøgodkendelse. 
 
Orientering om klage 
Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage 
over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. 
Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en 
klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarekla-
genævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen. 
Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 
retssag ved domstolene. 

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

• Kalundborg Kommune 

• Friluftsrådet 

• Danmarks Naturfredningsforening 

• Dansk Ornitologisk Forening 

• Arbejdstilsynet 

• Midt- og Vestsjællands Politi 

• Vestsjællands Brandvæsen 

• Beredskabsstyrelsen 

http://www.domstol.dk/
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Bilag 

Bilag A. Lovgrundlag – Referenceliste 

Love 
Miljøbeskyttelsesloven (MBL): 

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 5 af 3. januar 2023. 
  Miljøvurderingsloven (MVL): 
Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), nr. 1225 af 3. januar 2023.  
 
Bekendtgørelser 

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK): 
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1317 af 20. november 
2018. 

Standardvilkårsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 
15. november 2019. 

Miljøvurderingsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. 
for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelse nr. 1376 af 
21. juni 2021.  

Affaldsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021. 

Risikobekendtgørelsen (RK): 
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 
372 af 25. april 2016.  

Miljøtilsynsbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1536 af 9. december 2019.  

Olietankbekendtgørelsen: 
Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og 
pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019. 
 

Bilag B. Liste over sagens akter 

1. Miljøansøgning af 13. april 2022. 

2. Risikovurdering af udskiftning af EG-1502 og EG-1503 nødgenerator frem-
sendt 1. april 2022. 

3. Supplerende oplysninger om depositioner af 22. april 2022. 

4. Oplysning om antal test og test varighed af 18. maj 2022. 

5. Supplerende oplysninger om dieseltankene af 24. oktober 2022. 

6. Oplysning om tankstørrelse af 22. november 2022. 
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Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport 

 
  
 Kalundborg Refinery A/S 
 Melbyvej 17 
 4400 Kalundborg 
 

Virksomheder 
J.nr. 2022-27570 
Ref. Kigni/Chccl 
Den 10. januar 2023 

 
 
 
 
 
Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes supplerende basistilstands-
rapport for Kalundborg Refinery A/S 
 
Miljøstyrelsen har den 13. april 2022 modtaget en ansøgning om udskiftning af 
nødgeneratorerne på Kalundborg Refinery A/S (Raffinaderiet). 
 
Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i 
trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport3. 
 
Raffinaderiet er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.2 – Raffinering af mineralolie og 
gas (s) i godkendelsesbekendtgørelsen4. 
 
Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, 
hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes supplerende basistilstands-
rapport jf. § 15, stk. 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktivite-
ter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed jf. godkendelsesbe-
kendtgørelsens § 15 stk. 1. 
 
Virksomheden har udarbejdet en basistilstandsrapport for hele virksomheden da-
teret den 30. august 20185 og opdateret i dec. 20186.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke skal udarbejdes en supplerende basistilstands-
rapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 15, stk. 1. 
 
                                                             
3 Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra 

side 3 og frem: https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf 

4 Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021 

5 Equinor Refining Denmark A/S - Basistilstandsrapport, august 2018 

6 Equinor Renining Denmark a/S, Melbyvej 17, Kalundborg – Basistilstandsrapport, december 2018 

https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf
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Oplysninger 
Raffinaderiet har i forbindelse med miljøansøgningen oplyst, at der fortsat vil blive 
anvendt diesel til driften af nødstrømsanlægget, og der er således ingen ændringer 
i forhold til de stoffer der anvendes i området. Anlægget opstilles på befæstet areal.  
Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse 
Miljøstyrelsen vurderer, at 1:1 udskiftningen af nødstrømsanlægget ikke udløser, at 
der skal udarbejdes supplerende basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendt-
gørelsens §15, stk. 1. 
 
Årsagen er, at stoffet diesel, der skal anvendes i det nye nødstrømsanlæg, ikke er et 
nyt relevant farligt stof, da det i forvejen anvendes på Raffinaderiet. Diesel vil fort-
sat blive anvendt i det aktuelle område, hvor nødanlægget udskiftes, og diesel ind-
går i den eksisterende basistilstandsrapport. Nødanlægget opstilles på befæstet 
areal, og det vurderes at sikre mod forurening af jord og grundvand ved nødanlæg-
get. 
 
Partshøring 
Der er foretaget høring af Kalundborg Refinary A/S i henhold til forvaltningsloven. 
Der er modtaget høringssvar den 9. januar 2023. Raffinaderiet oplyste, at de havde 
ingen kommentarer til udkastet.   
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, 
men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse. 
 
Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklage-
nævnet: 

• afgørelsens adressat 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen  
• Styrelsen for Patientsikkerhed 

 
Nærmere klagevejledning vil fremgå af miljøgodkendelsen. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det 
ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbe-
skyttelseslovens § 1017. På  www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en 
retssag ved domstolene. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del 
af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort. 
 

                                                             
7 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022 

http://www.domstol.dk/
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Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger 
der følger af lovgivningen. 
 
 
Med venlig hilsen 
Kirsten Grahn Nielsen 
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Bilag D. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk 
beskrivelse 

 
 



Ansøgning for 
Miljøgodkendelse/anmeldelse  
Miljøstyrelsen 

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Ejendomme: Ejendomsnr.: 020435, BFE nummer: 9416113

Matrikler: Matrikel nr.: 1bl, Ejerlav: Lerchenborg Hgd., Årby

Melbyvej 17, 4400 Kalundborg
CVR / RID: CVR:29975884-RID:1285253343160 

Fase: Ansøgning
BOM-nummer: MaID-2022-5815
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Indsendelse nr.: 1 (13-04-2022 14:11) 

Projekt: EG-1502/03 Generatorbygning

Sted(er)

Personer tilknyttet projektet

Navn Projektrettighed Kontaktoplysninger
Johnny Ahrenkiel Hansen Projektejer Melbyvej 10, 4400 Kalundborg 

jahansen@equinor.com
+45 59573366

Stefan T Forsingdal Kan udfylde og indsende ansøgningen Melbyvej 17, 4400 Kalundborg 
sttf@kalundborgrefinery.com
+45 59574654



Udfyld ansøgning

UDFYLDT 

UDFYLDT 

nmlkj
 

UDFYLDT 

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

CVR-nummer
29975884 

P-nummer
Ikke udfyldt

Ansøgers navn Annette Munch

Adresse Melbyvej 10, 4400 Kalundborg

Virksomhedens navn

Adresse

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte 

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Annette Munch

Adresse Melbyvej 10, 4400 Kalundborg

Telefonnummer +45 59574514

Mailadresse danm@kalundborgrefinery.com

Er ejer forskellig fra ansøger? Nej 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

(Obligatorisk) 

Hovedaktivitet
Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energianlæg, Raffinering 

Biaktiviteter
Ingen valgt

Angiv CVR og P-nummer

Ansøger og ejerforhold

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
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UDFYLDT 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

nmlkj
 

UDFYLDT 

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)? Nej 

Nye oplysninger om forholdet til VVM Nej 

Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden? Nej 

Ændringer til oversigtsplan og driftstid? Nej 

Skal der indsendes nyt tegningsmateriale? Nej 

Nye oplysninger om virksomhedens produktion? Nej 

Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)? Nej 

Ændring i forhold til udledning til luft? Nej 

Ændring i forhold til spildevand? Nej 

Ændring i forhold til støj? Nej 

Ændring i forhold til affald? 

Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand? Nej 

Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol? Nej 

Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld? Nej 

Nye oplysninger om virksomhedens ophør? Nej 

Ændringer til det Ikke-teknisk resumé? Nej 

Redegørelse:
Formålet med dette projekt er at robustgøre nødstrømssystemet, og sikre at systemet er tilgængeligt og pålideligt i henhold til Kalundborg Refinerys 
krav og performance standarder.

Derer tale om et 1:1 udskiftning af nødstrømssystemet.

Anlægget vil have begrænset driftstid, da det er tale om  nødstrømssystem.

Oplaget ændres ikke på raffinaderiet, idet der også er diesel tanke til det nuværende nødstrømssystem.

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har 
indflydelse på 

Beskriv det ansøgte projekt
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UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

UDFYLDT 

Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af 
risikobekendtgørelsen 

Ja 

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold Morten Thomsen

Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig HSSEQ Chef

Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for 
risikoforhold

59572818

Angiv evt. mailadresse motho@kalundborgrefinery.com

Eventuelle yderligere bemærkninger 

Oplysninger om farlige stoffer eller kategorier af farlige stoffer
Stofnavn/kategori Cas nummer Årlig mængde (kg/år) Bemærkninger

diesel 4000
Ingen ændring i oplag, da der også 
er dieseltanke til det nuværende 
system

Redegørelse:
Installeringen af to nye nødstrømsgeneratorer er ikke en risikoaktivitet.

Redegørelse:
Har ikke indflydelse på omgivelserne

Redegørelse:
Der er udarbejdet risikovurdering af projektet, der er fremsendt i mail

Redegørelse:
Ingen ændringer

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold

Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer

Risikovirksomhed: Risiko aktivitet

Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens 
nærmeste omgivelser

Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation

Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold
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UDFYLDT 

UDFYLDT 

IKKE UDFYLDT 

Samlet oversigt over bilag 

Tidligere indsendelser

Redegørelse:
Vurderes at være dækket af den eksisterende BTR rapport

Redegørelse:
Dette er en 1:1 udskiftning

Der er ingen tidligere versioner

Basistilstandsrapport

Andre relevante oplysninger

Fortrolighed
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