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Hvad er VVM? 
 
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land 
fremgår af Miljøministeriets 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. Reglerne 
sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan 
realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 

Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 
for den endelige beslutning om projektets realisering. 

Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det 
kan f.eks. være ideer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal tillægges særlig vægt og forslag om al-
ternativer. 

VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på 

• mennesker, fauna og flora 
• jordbund, vand, luft, klima og landskab 
• materielle goder og kulturarv, og 
• samspillet mellem disse faktorer 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 
grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 
VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til Kalundborg Kommuneplan. 

Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrel-
sen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor 
staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning, som det er tilfældet her, 
eller som kræver planlægning i mere end to kommuner. 
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1. INDLEDNING 

1.1 Baggrund for projektet 
Statoil Raffinaderiet i Kalundborg ønsker 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. 
Det vil blive anvendt større tankskibe, og det er derfor væsentligt for raffinaderiets konkurrence-
situation, 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 Stat-
oil i dag kapacitet til at opbevare 426.000 m3 råolie og 790.000 m3 færdige produkter.  

1.2 VVM-regler 
Den ansøgte udvidelse er omfattet af planlovens regler om VVM /1/. Miljøstyrelsen har vurderet, 
at tankene er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 25: Virksomheder og anlæg, som 
er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risiko for stør-
re uheld med farlige stoffer. 

Anlæg og projekter, der er VVM-pligtige, kan ikke realiseres, før der er udarbejdet retningslinjer i 
kommuneplanen om beliggenhed og udformning af anlægget med tilhørende VVM-redegørelse. 

For visse typer af anlæg, hvor staten er myndighed i forhold til miljøbeskyttelsesloven – herunder 
Statoil Raffinaderi – er det Miljøstyrelsen, der udsteder kommuneplantillægget. Af planloven 
fremgår, at såfremt et anlæg eller projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen, påhviler 
det planmyndigheden at udarbejde et forslag til kommuneplantillæg og derefter fremme sagen 
mest muligt. Statoil kan således ikke etablere det ansøgte tanklager, før Miljøstyrelsen har ud-
stedt et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for tankene og meddelt en miljø-
godkendelse. I første omgang får Statoil kun miljøgodkendelse til etablering af to råolietanke, 
som virksomheden har et presserende behov for. Miljøgodkendelse til de øvrige tanke følger, når 
tankene skal bygges.  

Miljøstyrelsen har besluttet at sende forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse samt 
tilhørende forslag til miljøgodkendelse af to råolietanke i offentlig høring fra den 16. august 2011 
og frem til den 12. oktober 2011. Høringen er annonceret i Kalundborg Nyt den 16. august 2011 
sammen med forslag til miljøgodkendelse.  

Indsigelser og bemærkninger sendes til:  

Miljøstyrelsen 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
ros@mst.dk 
Att. Kirsten Grahn Nielsen/Jour. nr. MST-1274-00016 

1.3 VVM-processen 
 

1.3.1 Indkaldelse af ideer og forslag 
Miljøstyrelsen har forud for udarbejdelsen af dette forslag til kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse i januar 2010 indkaldt ideer og forslag til planlægningen. Hovedformålet med den of-
fentlige høring er at danne grundlag for fastlæggelse af VVM-redegørelsens indhold.  

VVM-redegørelsen tager dels udgangspunkt i lovgivningens krav til planlægningen og dels til de 
indkomne idéer og forslag for at sikre, at alle relevante og nødvendige problemstillinger bliver 
behandlet. 

Indkaldelse af idéer og forslag blev igangsat med offentliggørelse den 22. januar 2010. Idé-
oplægget omhandlede Statoils ønske om at udvide raffinaderiet med fire nye råolietanke og to 
produkttanke på et areal øst for det eksisterende raffinaderi.  
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Figur 1-1 Projektet illustreret ved idéfasen i 2010. 

Ved udløbet af idéfasen den 24. februar 2010 var der indkommet to bemærkninger: 
 

 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.  

1.3.2 Tidligere indkaldte ideer og forslag 
I juni 2006 indkaldte daværende Vestsjællands Amt bemærkninger til et debatoplæg ligeledes 
om udvidelse af tanklageret samt om etablering af en bioethanolfabrik vest for Engvejskvarteret. 

I den forløbne tid har Statoil skrinlagt planerne om at etablere en bioethanolfabrik, og der er ud-
arbejdet fire lokalplaner for virksomheden: I oktober 2006 vedtog Kalundborg Byråd lokalplan nr. 
6.4-2 for et serviceområde syd for Statoil, og i marts 2009 vedtog byrådet lokalplan nr. 521 for 
administrations- og serviceområde for Statoil, lokalplan nr. 522 for Statoil Raffinaderiet samt lo-
kalplan nr. 524 for Ny Melbyvej. 

Dette plangrundlag muliggør bl.a. etablering af et nyt administrations- og serviceområde øst for 
raffinaderiet samt en ny Melbyvej vest om mosen og syd om landsbyen Melby. I forhold til det 
projekt, der blev præsenteret i 2006, er der nu tilbage at vurdere miljøpåvirkningerne fra etable-
ring af fire nye råolietanke og to produkttanke. Der er sideløbende med denne proces udarbejdet 
et forslag til lokalplan nr. 523 for det nye tanklager. 

I perioden fra første offentlighedsfase til nu er der foretaget en yderligere gennemgang af risiko-
vurderingen for Tanklager Øst. På baggrund af yderligere sikkerhedsforanstaltninger har det væ-
ret muligt at reducere hyppigheden (sandsynligheden) for nogle af de hændelser, der kan give 
anledning til uheld. Samtidig er konsekvensberegninger for især eksplosionsscenarierne blevet 
analyseret igen, og der er foretaget mere avancerede beregninger. 
 
Samlet betyder denne gennemgang af risikovurderingen, at det er nye scenarier, som bliver di-
mensionerende for sikkerhedsafstanden, der derfor kan nedsættes fra de tidligere 250 meter til 
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165 meter for den samfundsmæssige risiko. Tillige kan afstanden for den stedbundne risiko redu-
ceres fra de 160 meter til 75 meter. De tidligere sikkerhedsafstandefremgår af Figur 1-1. 
 

1.3.3 Den videre proces 
Forslaget til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse er udarbejdet i et samarbejde mellem Mil-
jøstyrelsen og Statoil.  

VVM-redegørelsen beskriver projektet og de miljømæssige konsekvenser heraf. Forslag til kom-
muneplantillæg med VVM-redegørelse skal sendes i offentlig høring i mindst 8 uger. Når den of-
fentlige høring er afsluttet, vil indkomne indsigelser og bemærkninger blive behandlet af Miljøsty-
relsen.  

Miljøstyrelsen udarbejder en sammenfattende redegørelse, der indeholder en vurdering af de 
indkomne indsigelser og bemærkninger. Den sammenfattende redegørelse sendes i høring hos 
Kalundborg Kommune.  

1.4 Læsevejledning 
Det samlede materiale vedrørende Tanklager Øst består af et forslag til kommuneplantillæg med 
tilhørende VVM-redegørelse samt et ikke-teknisk resumé. Som bilag til VVM-redegørelsen/mil-
jøvurdering er vedlagt et udkast til miljøgodkendelse til tanklagerets første to tanke. 
 
Den sammenfattende vurdering af miljøkonsekvenserne kan læses i det ikke-tekniske resumé.  
 
VVM-redegørelsen/miljøvurderingen indeholder selve beskrivelsen af virksomheden og en vurde-
ring af miljøkonsekvenserne ved det ansøgte. VVM-redegørelsen/miljøvurderingen og miljøgod-
kendelsen bygger på de oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt i forbindelse med an-
søgningen om miljøgodkendelse og i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelsen. 
 
VVM-redegørelsen har en bredere tilgang til miljøbegrebet end miljøgodkendelsen. Mens miljø-
godkendelsen er mere detaljeret end VVM-redegørelsen for så vidt angår miljøforhold som støj, 
luft, spildevand og affald mv. Miljøgodkendelsen indeholder vilkår til driften af virksomheden.  
 
Ønskes mere detaljerede oplysninger om f.eks. virksomhedens indretning og vilkår, kan udkast 
til miljøgodkendelsen, udarbejdet af Miljøstyrelsen, med fordel læses. Materialet findes på 
www.mst.dk fra den 17. august 2011. 
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2. FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 

2.1 Hovedstrukturretningslinjer 
Statoil Raffinaderiet, herunder planområdet, der udlægges til tanklager, opretholdes som af-
grænset anlægsområde for VVM-pligtige enkeltanlæg. Retningslinjerne for VVM-pligtige enkeltan-
læg er i Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 /3/ følgende: 

8.10.1 Afgrænsede og uafgrænsede anlægsområder til VVM-pligtige tekniske anlæg fremgår 
af temaet tekniske anlæg på kommuneplanens kortbilag (Figur 2-1). 

8.10.2 Anlægsområder er arealreservationer til fremtidige tekniske anlæg. Der må ikke fore-
tages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, 
at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for. 

8.10.3  Anlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles 
særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning. 

 

Figur 2-1 Retningslinjekort for VVM-pligtige anlægsområder /3/. 

Der gælder disse specifikke retningslinjer for Statoil Raffinaderiet: 

8.10.4 Udvidelse af Statoil Raffinaderi i Kalundborg skal ske i overensstemmelse med Tillæg 
nr. 30 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012. 

8.10.5  Ved Statoil Raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra produktionsan-
læg og tankvolde, som vist på kortet. Inden for denne zone må der ikke etableres be-
boelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. 
Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 50-
100 m fra produktionsanlæg og tankvolde. 

8.10.6  Øst for Statoil Raffinaderiet samt øst og syd for Forenede Danske Olieberedskabslagre 
udlægges en konsekvenszone på 500 m. Inden for denne zone skal kommunen vurde-
re om, der er behov for at indhente udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, inden der med-
deles byggetilladelse. 
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2.2 Nye supplerende retningslinjer 
Retningslinjer i afsnit 2.1 fastholdes for raffinaderiet og suppleres med de nedenfor anførte ret-
ningslinjer. 
 
Omkring nærområdet for Statoils Tanklager Øst opstilles følgende retningslinjer: 

 

Statoil Raffinaderiet, Tanklager Øst 
8.10.11  Projektområdet er inddelt i delområderne A, B og C, som angivet på retningslinjekor-

tet. I delområde A kan etableres tanklager/anlæg. I delområde B kan etableres støtte-
funktioner, herunder bygning til elektrisk udstyr, branddam og brandpumpegård. Del-
område C kan anvendes til grønt område og oplagsplads dog med mulighed for at 
etablere en tank til drivmidler til raffinaderiets køretøjer. En del af delområde C an-
vendes i dag til administrationsbygninger, hvis nuværende lovlige anvendelse skal op-
høre, inden de to sydligste råolietanke ibrugtages. Bebyggelsen kan overgå til anden 
anvendelse, som er i overensstemmelse med sikkerhedszonernes bestemmelser. 

 

 

Figur 2-2 Retningslinjekort med sikkerhedszoner og områdeinddeling.  

8.10.12  Indenfor en afstand af 75 meter regnet fra toppen af tankvolden til en vilkårlig af de i 
alt seks tanke i Tanklager Øst samt 48 meter fra pumpegården må der ikke etableres 
bygninger, pladser eller andet, hvor der er permanent ophold af mennesker.  

8.10.13 Indenfor en afstand fra 75 til 165 meter regnet fra toppen af tankvolden til en vilkårlig 
af de i alt seks tanke i Tanklager Øst samt fra 48 til 165 meter fra pumpegården kan 
der placeres bygninger, pladser eller andet, hvor der maksimalt må opholde sig op til 
10 personer af gangen. 

8.10.14 Melbyvej skal lukkes for offentlig adgang, og der skal etableres en erstatningsvej. 
Begge dele skal ske inden ibrugtagning af tanklageret. 

8.10.15 Anlæggets beliggenhed, udformning og miljømæssige konsekvenser skal ligge inden-
for de rammer, der er beskrevet i kommuneplantillæggets tilhørende VVM-redegørelse 
og miljøvurdering.  

8.10.16 Ibrugtagning af de to sydligste råolietanke (TK 1368 og TK 1369) i delområde A forud-
sætter, at brugen af bygningerne til service- og administration i delområde C er op-
hørt.  
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De nye retningslinjer hører formelt under de specifikke retningslinjer for Statoil Raffinaderi under 
VVM-pligtige anlæg i Kalundborg Kommuneplan 2009-2021, men er nummereret som efterføl-
gende retningslinjer til retningslinjerne for ProNova BioPharma. 
 
Der fastsættes ikke en retningslinje for VVM-tilladelse, idet Tanklager Øst er omfattet af miljøbe-
skyttelseslovens bestemmelser om miljøgodkendelse. Således erstatter miljøgodkendelsen en 
VVM-tilladelse. 
 

2.3 Rammer for lokalplanlægning 
I Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 er rammer for lokalplanlægning for projektområdet fast-
lagt ved erhvervsområdet K06-E06. Rammeområde K06-E06 gælder for Statoils samlede områ-
de, herunder delområdet til tanklager.  

Inden for projektområdet er ikke planlagt for aktiviteter eller andre forhold, som medfører æn-
dringer af rammerne for lokalplanlægningen. Rammerne fremgår af afsnit 2.4.2. 

Inden for rammeområdet er vedtaget lokalplan nr. 521, 522, 524 og 6.4-2 (/6/, /7/, /8/ og /5/) 
samt forslag til lokalplan nr. 523 (/9/). Sidstnævnte er for det ansøgte Tanklager Øst ved Statoil. 

 

Figur 2-3 Rammekort for lokalplanlægning – rammeområde K06.E06. 

2.4 Planredegørelse 
Arealanvendelsen af projektområdet er underlagt en række bestemmelser, der er fastlagt af ram-
merne for den fysiske planlægning. Fysisk planlægning skal sikre bevarelsen af byernes kvalite-
ter, hensynet til miljøet samt beskyttelse og bevarelse af natur, landskaber, kyster mv., der alle 
vægtes højt i planlægningen. I de efterfølgende afsnit gennemgås de for projektområdet relevan-
te gældende planer i hierarkisk rækkefølge, herunder specifikt hvad der gælder for det konkrete 
område. 
 

2.4.1 Region Sjællands Regionale Udviklingsstrategi 
Ifølge den Regionale Udviklingsplan for Region Sjælland havde Statoils havn i Kalundborg i 2005 
landets tredje største godsomsætning på 7.781 (1000 t), kun overgået af Fredericia (17.070) og 
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Århus (11.167) (2005 tal). Til sammenligning havde det øvrige af Kalundborg Havn en omsæt-
ning på 3.574 (1000 t), hvilket var landets 8. største.  

Etableringen af Tanklager Øst giver ikke Statoil mulighed for at behandle større mængder råolie 
på raffinaderiet om året. Det forbedrer blot deres lagerkapacitet og fleksibilitet.  

2.4.2 Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 
Hovedstruktur og retningslinjer 
I den overordnede struktur er Statoil Raffinaderiet beliggende i byområde, som omfatter byzo-
ner, rammelagt byudvikling og bynære rekreative områder. Byområder er udlagt til bolig- og er-
hvervsformål, privat og offentlig service samt nærrekreative funktioner, såsom idrætspladser, ko-
lonihaver og andre fritidsfaciliteter. Egentlig byudvikling skal finde sted i byområde. Herunder er 
raffinaderiet udpeget til anlægsområde for VVM-pligtige enkeltanlæg.  
 
8.10.1  Afgrænsede og uafgrænsede anlægsområder til VVM-pligtige tekniske anlæg fremgår 

af temaet tekniske anlæg på kommuneplanens kortbilag. 

8.10.2  Anlægsområder er arealreservationer til fremtidige tekniske anlæg. Der må ikke fore-
tages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, 
at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for. 

8.10.3  Anlæg skal altid indpasses under hensyn til omgivelsernes karakter, og der kan stilles 
særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning. 

Da Statoil Raffinaderiet er et enkeltanlæg, der antages at påvirke miljøet væsentligt, er området 
omfattet af retningslinjer for anlæggets beliggenhed og udformning. I Kalundborg Kommuneplan 
2009-2021 er angivet følgende specifikke retningslinjer for Statoil Raffinaderiet som VVM-pligtigt 
enkeltanlæg: 

8.10.4 Udvidelse af Statoil Raffinaderi i Kalundborg skal ske i overensstemmelse med Tillæg nr. 
30 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012. 

8.10.5  Ved Statoil Raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 meter fra produktions-
anlæg og tankvolde, som angivet på kommuneplanens digitale kortbilag. Inden for den-
ne zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden til-
ladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for 
byggeri inden for en zone på 50-100 meter fra produktionsanlæg og tankvolde. 

8.10.6  Øst for Statoil Raffinaderiet samt øst og syd for Forenede Danske Olieberedskabslagre 
udlægges en konsekvenszone på 500 meter. Inden for denne zone skal kommunen vur-
dere, om der er behov for at indhente udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, inden der 
meddeles byggetilladelse.  

Kommuneplantillæg nr. 30 /4/ blev udarbejdet som et led i et samarbejde mellem Kalundborg 
Kommune og Statoil Raffinaderiet om at forbedre raffinaderiets muligheder for at udvikle sig i 
Kalundborg. Kommuneplantillæg nr. 30 blev udarbejdet i sammenhæng med lokalplan nr. 521, 
522 og 524. I tillægget er bestemmelser for etageantal, varmeforsyning, ny Melbyvej mv. Ny 
Melbyvejs linjeføring er fastlagt ved et principielt tracé, hvilket er anført i kortbilaget til tillæg nr. 
30. Kommuneplantillæggets bestemmelser er indarbejdet i Kommuneplan 2009-2021 og fremgår 
af nedenstående rammer for lokalplanlægningen for rammeområde K06-E06. 

I forbindelse med etablering olieraffinaderiet i 1960 fastsatte Justitsministeriet af hensyn til risiko 
for brand retningslinjer for en sikkerhedszone på 300 m. Sikkerhedszonen på 300 m udgik fra 
produktionsanlæg og tankvolde øst, syd og vest for raffinaderiet. Inden for denne zone må der 
ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomhed uden tilladelse fra Beredskabssty-
relsen. Der kan desuden ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri inden for en zone på 
50-100 m fra produktionsanlæg og tankvolde. 

I 2001 udlagde Vestsjællands Amt en konsekvenszone på 500 m øst for Statoil Raffinaderiet 
samt øst og syd for Foreningen Danske Olieberedskabslagre, der havde til formål at reservere et 
område, som Statoil kunne udvide på i fremtiden. Inden for konsekvenszonen på 500 m må der 
ikke etableres beboelse eller institutioner uden tilladelse fra rette myndighed. 

 



8 
 

Sikkerhedszonen på 300 m og konsekvenszonen på 500 m fastholdes fortsat og er indarbejdet 
som gældende retningslinje i Kommuneplan 2009-2021.  

Rammer for lokalplanlægning 
Statoil Raffinaderiet, herunder projektområdet for Tanklager Øst, er omfattet af følgende be-
stemmelser for rammeområde K06-E06 i Kalundborg Kommuneplan 2009-2021:  
 
Rammenummer K06-E06 

Anvendelse: Erhvervsområde – tungere erhverv, jf. de generelle rammebestem-
melser. Havneanlæg med kaj og transportanlæg, olieraffineringsan-
læg, tanke, distributionsanlæg, administration mv. (Statoil).  

Zoneforhold: Byzone 

Bebyggelsesprocent 
(maks.): 

50 % af grundarealet må maks. bebygges. 

Bygningsrumfang: Maks. 3 m3 må bebygges i forhold til grundarealet.  

Etager (maks.): 4 i den nordøstlige del af rammeområdet, hvor byggefelt skal af-
grænses i lokalplan. 2 etager i det øvrige område med mulighed for 
mere, hvis virksomhedens drift kræver det.  

Bygningshøjde 
(maks.): 

Op til 18 meter i den nordøstlige del af området, hvor byggefelt skal 
afgrænses i lokalplan. I resten af området er højdegrænsen 8,5 me-
ter med mulighed for større højde, hvis virksomhedens drift kræver 
det.  

Bebyggelsesforhold i 
øvrigt: 

Den nordlige del af rammeområdet nord for Asnæsvej og øst for den 
nord/sydgående trafiksti skal friholdes for bebyggelse. 

Miljøforhold: Virksomhed i miljøklasse 1-7. Ved Statoil Raffinaderi er der fastlagt 
en sikkerhedszone på 300 meter fra produktionsanlæg og tankvolde 
(VVM-pligtige anlæg). Inden for denne zone må der ikke etableres 
beboelse, institutioner eller erhvervsvirksomheder uden tilladelse fra 
Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form 
for byggeri inden for en zone op til 50-100 meter fra produktionsan-
læg og tankvolde. Øst for Statoil Raffinaderiet samt øst og syd for 
Forenede Danske Olieberedskabslagre udlægges en konsekvenszone 
på 500 meter (VVM-pligtige anlæg). Inden for denne zone må der 
ikke etableres beboelse eller institutioner uden tilladelse fra rette 
myndighed. 

Infrastruktur: Der skal anlægges nye vejforløb til afløsning af den del af Melbyvej, 
som i dag ligger nord-syd igennem rammeområdet. Der skal være 
cykelsti på de fremtidige offentlige trafikveje i rammeområdet samt 
langs ny vej øst for rammeområdet og ny vej syd om Melby 

Friarealer og  
beplantning:  

Der skal være beplantning mod veje og naboskel, hvor dette ikke 
tilsidesætter sikkerhedshensyn.  

 
Rammeområdet fastholdes uændret i sin afgrænsning, og der tilføjes ikke nye bestemmelser til 
rammerne. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de eksisterende rammer for lokalplanlægningen 
kan rumme Tanklager Øst, som efter udstedelsen af kommuneplantillægget med VVM-
redegørelse og miljøvurdering forventes at blive omfattet af lokalplanforslag nr. 523. 

Kommunale sektorplaner 
Der er ingen indikationer på, at det omhandlede projekt for Tanklager Øst kan komme i konflikt 
med kommunens løbende sektorplanlægning. Det drejer sig om affaldsplanlægning, spildevands-
planlægning, vandforsyningsplanlægning eller indsatplanlægning overfor grundvandsforurening. 
Affalds- og spildevandsforhold behandles dog i VVM-redegørelsen. 
 

2.4.3 Lokalplanforhold 
Inden for Statoil Raffinaderiets område er vedtaget lokalplan nr. 521, 522, 524 og 6.4-2. Kalund-
borg Kommune har sideløbende med denne VVM-proces udarbejdet forslag til lokalplan nr. 523 
for Tanklager Øst ved Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, og lokalplanen er sendt i høring samtidig 
med dette forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. 
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Lokalplanen indeholder forslag til præcise rammer for udformning og placering af de nye tanke 
og øvrig arealanvendelse. 

 

Figur 2-4 Lokalplankort fra forslag til lokalplan nr. 523 for Tanklager Øst. 

Lokalplanens formål er at muliggøre en udvidelse af tankkapaciteten til Statoil Raffinaderiet med 
råolietanke og produkttanke samt tilhørende faciliteter. Derudover er lokalplanens formål at ind-
placere tankanlæg og tilhørende faciliteter under hensyntagen til naboområderne og til områder-
nes anvendelse. Lokalplanen kan ikke vedtages endeligt, før dette kommuneplantillæg med VVM-
redegørelse og miljøvurdering er udstedt af Miljøstyrelsen.  

Projektområdet grænser mod øst op til et område, hvor der er vedtaget lokalplan nr. 521 for 
Statoil Raffinaderiets kommende administrations- og serviceområde samt en forlængelse af Ny 
Melbyvej /6/.  

Derudover grænser projektområdet mod vest op til det eksisterende Statoil Raffinaderi, som er 
omfattet af lokalplan nr. 522 /7/. En mindre del af dette område overgår med vedtagelse af lo-
kalplan nr. 523 til projektområdet.  
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Syd for projektområdet og for Melby er vedtaget lokalplan nr. 524 for Ny Melbyvej /8/, der ligger 
syd for Melbygade og Melby, og som skal forlænges øst for det planlagte service- og administra-
tionsområde. Ny Melbyvej skal fungere som erstatningsvej, når den eksisterende Melbyvej inden 
for projektområdet sløjfes og delvis får status af intern vej. 

Syd for det eksisterende raffinaderi er udarbejdet lokalplan nr. 6.4-2 for at muliggøre etablerin-
gen af en udvidelse af raffinaderiets serviceområde samt at forlænge Asnæs Skovvej til en sydli-
gere placering end tidligere /5/. 

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at de nævnte lokalplaner ikke indeholder arealmæssige eller an-
vendelsesmæssige bindinger, der kan forhindre etablering af Tanklager Øst inden for projektom-
rådet.  

2.4.4 Natura 2000-områder 
Det fremgår af bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, at der i redegørelsen til plan-
forslag, som kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal indgå en vurdering af forsla-
gets virkninger på området under hensyn til områdets bevaringsmålsætninger.  

Statoil Raffinaderi, herunder Tanklager Øst, er beliggende ca. 3,5 km øst for det nærmeste inter-
nationale naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område N166, Røsnæs, Røsnæs Rev og Ka-
lundborg Fjord. Natura 2000-området omfatter EF-Habitatområde H195, Røsnæs, Røsnæs Rev og 
Kalundborg Fjord /10/. 

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. 
 
Da tankene etableres uden afkast og med tæt tag for at undgå emissioner, vurderes det, at de 
nye tanke heller ikke vil medføre en påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag i 
driftsfasen.  
 
Der er endvidere foretaget en vurdering af, hvilke konsekvenser eventuelle uheld i Tanklager Øst 
kan få for Natura 2000-områderne. De uheld, der kan forekomme i forbindelse med nærværende 
projekt, spænder overordnet over eksplosioner i tankene, antændelse af gasskyer og brand. Med 
hensyn til udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området kan sådanne uheld medføre, at der tilfø-
res næringsstoffer i forbindelse med nedfald af aske fra en brand, eller at indhold fra en tank 
lander i Natura 2000-området som følge af en eksplosion.  
 
I tilfælde af, at der skulle indtræffe et uheld af ovenstående karakter, antages det, at afstanden 
til det nærmeste Natura 2000-område (ca. 3,5 km) betyder, at eventuelt forurenende partikler 
eller næringsstoffer vil være kraftigt fortyndet og spredt inden et evt. nedfald i området. Således 
vurderes det, at et evt. uheld i Tanklager Øst ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af natur-
typer og arter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N166. 
 
På den baggrund er der ikke fundet grundlag for at udarbejde en videre naturkonsekvensvurde-
ring i henhold til habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 2. 
 

2.4.5 Vand- og Natura-2000-planer 
Der er gennemført en omfattende planlægning, som tager udgangspunkt i lov om miljømål. Det 
drejer sig dels om nye vandplaner, der skal udgøre det fremtidige grundlag for samfundets for-
valtning af alle vandområder – grundvand, overfladevand i form af søer og vandløb og de kyst-
nære dele af havet. Herudover drejer det sig om nye Natura 2000-planer, der skal udgøre grund-
laget for forvaltningen af Natura 2000-områder og strengt beskyttede dyre- og plantearter. Natu-
ra 2000-områder er de internationale naturbeskyttelsesområder, der er omfattet af EF-
Habitatdirektivet, EF-Fuglebeskyttelsesdirektivet eller Ramsarkonventionen. 

I oktober 2010 sendte Miljøministeriet forslag til vand- og Natura 2000-planer i høring hos alle 
interesserede parter, herunder lodsejere, kommuner, erhvervsliv og organisationerne, som alle 
kan bidrage til at udarbejde de endelige planer. Når planforslagene vedtages, får de retsvirkning 
og erstatter i det konkrete tilfælde Vestsjællands Amts Regionplan 2005-2016, som har fået sta-
tus som landplandirektiv, for så vidt angår retningslinjer og målsætning for vandindvinding samt 
vandløb og søer, hvorfor retningslinjer desangående er gældende. 
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I det konkrete område er udarbejdet forslag til vandplan for hovedopland Kalundborg /11/ samt 
forslag til Natura 2000-planer 2009-2016 for Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene og Bollinge 
Bakke (nr. 154); Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (nr. 156) samt Åmose, Tissø, Halleby Å 
og Flasken (nr. 157) /12/. 

Kommuneplaner og kommuneplantillæg skal være i overensstemmelse med de nye planer. Vand-
planen indeholder bl.a. mål for kvaliteten af det kystnære farvand i Kalundborg Fjord. Vandpla-
nen indeholder ingen mål for kvaliteten af vandløbet Sildebækrenden, der løber som en reguleret 
grøft fra øst mod vest igennem den nordlige del af projektområdet. Vandløbet har hidtil haft en 
basismålsætning som ”vandløb uden fisk”, bl.a. fordi det er stærkt reguleret og langsomt flyden-
de med ringe vandføring. Natura 2000-planerne indeholder mål for kvaliteten af Natura 2000-
områderne, som er beliggende vest og øst for Statoil Raffinaderiet. De nævnte mål vil kunne få 
indflydelse på den fremtidige anvendelse af Tanklager Øst.  

Miljøstyrelsen har ved udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg søgt at tage højde for 
vand- og Natura 2000-planerne. Det er vurderet, at det ansøgte projekt ikke er i strid med plan-
forslagenes mål og retningslinjer.  

2.4.6 Region Sjællands Råstofplan 2008 
Råstofområdet administreres af Region Sjælland, der har ansvaret for kortlægningen af råstoffer 
og planlægning af råstofindvinding. Retningslinjerne for råstofindvinding skal fastsættes i Råstof-
planen, som har retsvirkning fra 9. marts 2010 /16/. Region Sjælland har i oktober 2010 igang-
sat første offentlighedsfase af Råstofplan 2012, hvor regionen på baggrund af debatoplæg og 
baggrundsnotater har indkaldt forslag og ideer til det kommende planforslag. 

Projektområdet er udpeget til råstofinteresseområde sammen med andre byområder, herunder 
en del af Kalundborg By. Region Sjælland har i forbindelse med projektet bedømt de boringer, 
der er i det pågældende projektområde, og vurderer, at den sand/grusforekomst, der ligger in-
denfor projektområdet, ikke er en ressource, som er rentabel alene pga. den overjordsmængde, 
der er i de omkringliggende boringer på mellem 11 og 14 m. Dette skal sammenholdes med, at 
sandlagene har en mægtighed på overvejende 5-7 m. Region Sjælland har derfor ingen indven-
dinger imod, at det konkrete område overgår til det planlagte Tanklager Øst, og regionen udtager 
dette område som interesseområde i den reviderede råstofplan.  

På baggrund af førnævnte og projektområdets konkrete nære beliggenhed ved eksisterende er-
hvervsområde og by vurderer Miljøstyrelsen, at Tanklager Øst ikke vil have betydning for råstof-
interesserne i Region Sjælland. 

2.4.7 Igangværende planlægningsinitiativer 
Der er ikke igangværende planlægningsmæssige initiativer, som påvirker denne plan. 
 

2.4.8 Miljøvurdering (MV) 
I forbindelse med VVM-processen er der sket en udredning i forhold til lov om miljøvurdering af 
planer og programmer /15/.  
 
Miljøvurdering adskiller sig kun på enkelte punkter i forhold til VVM i form af overvågning i drifts-
fasen samt den indledende myndighedshøring. 
 
Overvågning er sikret igennem miljøgodkendelsen, se bilag 1 til VVM-redegørelsen. 
 

2.4.9 Tilladelser og godkendelser 
Udover planlovens bestemmelser om VVM og miljøvurderingslovens bestemmelser om miljøvur-
dering af planer og programmer skal virksomheden indhente miljøgodkendelse.  

Miljøgodkendelse 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 skal en virksomhed, der er omfattet af lovens § 33 have 
en miljøgodkendelse, inden den kan sættes i drift /13/. Regler for ansøgning om godkendelse og 
behandling af sager om miljøgodkendelse er fastsat i godkendelsesbekendtgørelsen /14/. 
Udvidelsen af raffinaderiets tankkapacitet gør, at raffinaderiets miljøgodkendelse fra 2003 skal 
suppleres med nye vilkår. I første omgang omfatter miljøgodkendelsen kun to råolietanke, som 
Statoil har et presserende behov for. Udkast til tillæg til miljøgodkendelsen for disse tanke er 
vedlagt som bilag 1 til VVM-redegørelsen.  
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Øvrige tilladelser 
Der fastsættes ikke retningslinjer for, at der skal foreligge en VVM-tilladelse, før Tanklager Øst 
kan etableres. Det skyldes, at en miljøgodkendelse erstatter en VVM-tilladelse. 

Herudover skal Statoil indhente en række øvrige tilladelser og godkendelser efter bl.a. museums-
loven, jordforureningsloven og byggelovgivningen. Hertil kommer betingelser for indretning og 
drift som resultat af risikomyndighedernes behandling af Statoils risikoanmeldelse. 

2.4.10 Risikovurdering 
Tankene med tilhørende installationer er omfattet af risikobekendtgørelsen /2/. I forbindelse med 
gennemførelsen af denne VVM-proces, og herunder udarbejdelse af udkast til miljøgodkendelse 
til tankene, har Statoil indsendt en anmeldelse om de risikomæssige forhold.  
 
Miljøstyrelsen har i samarbejde med Arbejdstilsynet, det kommunale beredskab og Beredskabs-
styrelsen vurderet risikoforholdene, og disse vurderinger har afspejlet sig i de udlagte sikker-
hedszoner samt vilkår for miljøgodkendelsen. 
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2.5 Miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven  
2.5.1 Indledning 

Miljørapporten er reguleret i miljøvurderingsloven, bekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 
af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Miljørapporten er en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljø-
et af planens gennemførelse og af rimelige alternativer.  
 
Rapportens omfang og detaljeringsgrad er fastlagt efter høring af andre myndigheder, hvis om-
råder berøres af planforslaget. Dette afsnit i kommuneplantillægget udgør miljørapporten. Afsnit-
tet suppleres af den faglige uddybning i VVM-redegørelsen.  
 

2.5.2 Berørte myndigheder 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer for projektet er Kalundborg Kom-
mune hørt som berørt myndighed. 
 

2.5.3 Beskrivelse og vurdering  
I VVM-redegørelsen er gennemført en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige 
indvirkning på miljøet af planens gennemførelse og af rimelige alternativer til projektet. Der hen-
vises derfor til VVM-redegørelsen.  
 

2.5.4 Forslag til overvågningsprogram 
Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som forventet ved udarbejdelse 
af miljørapporten. 
 
Der vurderes ikke at være behov for ekstra overvågning af miljøtilstanden i området ud over den 
overvågning, som myndighederne allerede udfører, f.eks. NOVANA, DEVANO, anden naturover-
vågning. 
 
Det overvågningsprogram, der foreslås, ligger i forlængelse af de vilkår Statoil har i henhold til 
virksomhedens nuværende miljøgodkendelse, meddelte påbud, samt det forslag, der er udarbej-
det i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af projektet. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil fremgå af virksomhedens endelige miljøgodken-
delse,  der er vedlagt VVM-redegørelsen i udkast som bilag 1. 
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