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Afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau på Statoil Refining Denmark 
A/S’ raffinaderi i Kalundborg 
 
Statoil raffinaderiet beliggende Melbyvej 17 4400 Kalundborg er omfattet af 
Risikobekendtgørelsen § 1 stk. 2, nr.1 (kolonne 3-virksomhed).  
 
Baggrunden for dette er, at der på fabrikken oplagres, anvendes og dannes 
en række af de stoffer, der er omfattet af bekendtgørelsens Bilag 1 del 1 og 
2 i mængder, der overskrider de pågældende stoffers tærskelværdi. 
  
Miljøstyrelsen har overtaget sagen fra Vestsjællands Amt, og har i samar-
bejde med de øvrige risikomyndigheder: Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrel-
sen, Kalundborg Beredskab og Midt- og Vestsjællands Politi gennemgået 
den samlede sikkerhedsrapport og vurderet risikoforholdene på virksomhe-
den. 
 
Statoil A/S indsendte den lovpligtige risikoanmeldelse i marts 2002 samt 
indsendte den 1. udgave af sikkerhedsrapporten. Gennemgang af materia-
let udviste behov for ændringer og suppleringer og nye udgaver fulgte efter. 
I dag foreligger der komplet sikkerhedsdokumentationsmateriale, hvoraf 
bl.a. kan nævnes: 
 

• en komplet ajourført sikkerhedsrapport, bestående af en generel 
del (TR2208 Final Ver. 3.04 af 02. 09.2010) med tilhørende an-
lægsrapporter fra 2006 med opdateringer modtaget senest august 
2010),  

• en intern beredskabsplan (WR 9009 Ver.1.08 af 28.10.2010)  
• et sikkerhedsledelsessystem, der er i overensstemmelse med be-

kendtgørelsens forskrifter nærmere beskrevet i Ledelse og styring 
dokumentet (WR 1754 Final Ver. 5.0 fra 04.01.2011) med App. A, 
herunder 

• en beskrivelse af metoderne ved risikovurdering af raffinaderiet ud-
arbejdet af COWI fra juni 2006  

• en beskrivelse af tilstandskontrollen ved raffinaderiet (WR0797 Fi-
nal Ver. 7.02 af 20.11.2009, og 

• beskrivelse af bekæmpelse af oliespild på pieren, SO0453, Final 
Ver. 1.01 fra 28.02.2010 

• App K Operationsprocedurer i forbindelse med skibsanløb, 
SO0453, Final Ver. 3, gyldig fra 2011-05-31 

• en beskrivelse af arbejdsprocedurer og sikkerhedsforanstaltninger 
på pieren, WR1784, Final Ver. 7.02 fra 16.02.2009. 
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Sikkerhedsdokumentationen udgør i sin helhed grundlaget for afgørelsen. 
 
Sikkerhedsdokumentationen indeholder en udførlig beskrivelse af virksom-
hedens sikkerhedsledelsessystem og -organisering med henblik på fore-
byggelse og begrænsning af større uheld, samt en grundig risikovurdering 
af samtlige produktionsanlæg, tankanlæg og hjælpefunktioner på raffinade-
riet, herunder aktiviteterne på pieren.  
 
Risikovurderingerne er foretaget af virksomhedens nøglepersoner med vi-
den om, og erfaringer med, de pågældende processer og anlæg med assi-
stance fra COWI. Der er i den forbindelse for samtlige funktioner foretaget 
HAZOP farekildeidentifikationer og risikoanalyser, hvori der indgår vurderin-
ger af årsagssammenhænge, hyppigheder, samt effektivitetsvurderinger af 
barrierer. Samtlige barrierer er analyseret og der er udarbejdet barrieredia-
grammer for samtlige væsentlige uheldskæder. Der er for de mest relevante 
uheldsekvenser foretaget konsekvensvurderinger og beregning af de mak-
simale konsekvensafstande ved svigt af barriererne og beregninger af evt. 
berørt vandområde.  
 
Større uheld i forbindelse med raffinaderiet og aktiviteterne ved pieren er 
primært knyttet til brand og eksplosion samt udslip af giftige eller miljøfarlige 
stoffer til luften og/eller til jord eller vandmiljøet.  
 
Hver myndighed træffer afgørelse inden for eget kompetenceområde.  
 
Miljøstyrelsens myndighedsområde er alene relateret til beskyttelse af det 
eksterne miljø. Miljøstyrelsens opgave omfatter derfor kun de uheld, hvor 
udslip af giftige stoffer kan medføre alvorlige skader på personer uden for 
virksomhedens grund, og udslip af miljøfarlige stoffer, der kan medføre uop-
rettelige eller langvarige skader på natur, vand, eller virksomhedens under-
grund.  
 
Nærværende afgørelse omhandler således kun Miljøstyrelsens ovennævnte 
kompetenceområde. Afgørelsen supplerer miljøtilsynet, som Miljøstyrelsen i 
forvejen fører med virksomheden og kravene meddelt hermed udgør en 
supplement til vilkårene for miljøgodkendelsen af 1. august 2003.   
 
Ud fra den stedfundne gennemgang vurderer Miljøstyrelsen, at virksomhe-
dens sikkerhedsrapport opfylder risikobekendtgørelsens krav, og at sikker-
hedsniveauet på virksomheden ud fra rapportens indhold suppleret med de 
hermed stillede vilkår er acceptabel, både i forhold til de omkringliggende 
boligområder og Kalundborg Fjord. Virksomhedens sikkerhedsledelsessy-
stem anses ligeledes for at opfylde kravene i bekendtgørelsen.  
 
Det bemærkes, at Statoils risikorapport også omfatter beskrivelser af FDO’s 
tankanlæg beliggende øst for raffinaderiet. Anlægget benyttes af såvel raffi-
naderiet, som FDO. Da FDO er den økonomisk besluttende part, anser Mil-
jøstyrelsen dette anlæg som en selvstændig virksomhed i miljøbeskyttelses-
lovens forstand. Sikkerhedsforholdene ved FDO tankanlægget behandles 
derfor særskilt. 
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Miljøstyrelsens afgørelse 
Miljøstyrelsen anerkender, at Statoil med den udarbejdede sikkerhedsrap-
port har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der findes et sy-
stem på virksomheden til kontrol af denne risiko og på det grundlag finder 
sikkerhedsniveauet uden for raffinaderiets grund, herunder ved pieren ac-
ceptable på følgende vilkår. Vilkårene meddeles i henhold til Miljøbeskyttel-
seslovens § 41. 
 
 
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 års-
rapporten. 

 
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 be-
tydning 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 be-

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

 
Væsentlige anmærkninger fremkommet på baggrund af audits og øvel-
serne, skal dog indberettes til Miljøstyrelsen senest 1 måned fra afhol-
delsesdatoen. 
 
 

Sikkerhedsbarrierer 
 

3. Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at alle 
fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betyd-
ning/kritisk udstyr) er omfattet af et forebyggende vedligehold. Vedlige-
holdsplanen skal kunne forevises for tilsynsmyndigheden på forlangen-
de. 
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4. Alle fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betyd-
ning/kritisk udstyr) skal endvidere løbende funktionstestes og dokumen-
tation for udført test skal være fastholdt i virksomhedens sikkerhedsle-
delsessystem. Dokumentationen skal kunne forevises for tilsynsmyn-
digheden på forlangende.  
  

 
5. Inden udgangen af 2011 skal virksomheden have indsendt en oversigt 

over de fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig be-
tydning/kritisk udstyr), der er relevante i forhold til udslip af større 
mængder olie og olieprodukter til spildevandsanlægget og til Kalund-
borg 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 mulighe-

derne for yderligere forbedring af sikkerhedsniveauet og fjernelse af 
unødvendige risici. 

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

 
Ovennævnte vurderinger skal begge kunne dokumenteres over for til-
synsmyndigheden på forlangende. 

 
 
Vandmiljøet 
 
7. Virksomheden skal til enhver tid sikre den fornødne opsamlingskapaci-

tet til de vandmængder, som kan opstå fra egne sikkerhedsforanstalt-
ninger (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 Miljøsty-
relsen, 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. 
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9. Pierkontrolrummet og NCC skal være konstant bemandede under last-
ning/losning af skibe. 

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

 
Samtlige nødstop knyttet aktiviteterne på pieren og de ventiler og pum-
per, 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 olie-

ledningerne 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 opsamlingsmulig-
hed, skal virksomheden inden 1.oktober 2011sende en uvildig ekspert-
udtalelse om, hvorvidt der er behov for hyppigere tilstands- og/eller kor-
rosionskontrol, end anført ovenfor. 

 
 
Øvrige anlæg 
 
11. Virksomheden skal inden 1. oktober 2011 sende en oversigt over plan-

lagt korrosionskontrol for henholdsvis ammoniaktanken og svovlbrinte-
anlægget. 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. ud-

slip af olie til fjorden fra pier og udslip af olie til rensningsanlægget 
vedlagt plan og status for evt. afledte aktioner og korrigerende til-
tag. 
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2. Afholdt korrosionskontrol ved ammoniaktank og svovlbrinteanlæg-
get. 

 
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 for-
anstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport.  
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til re-
gelmæssigt at gennemgå sikkerhedsrapporten. Virksomheden skal frem-
sende 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 Risikobe-
kendtgørelsen 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. 
 
 
Miljøstyrelsens vurderinger 
 
Sikkerhedsledelsessystemet 
 
Af sikkerhedsdokumentationen fremgår, at virksomhedens sikkerhedsledel-
sessystem og -organisering indeholder samtlige procedurer til forebyggelse 
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af større uheld, som foreskrevet i bekendtgørelsen. Dokumentation herfor 
findes i det styrende dokument WR1754. 
  
Det er vigtigt at fastholde, at virksomhedens ledelsessystem til stadighed er 
tidssvarende, og at det derfor evalueres og justeres jævnligt og min. 1 gang 
om året. Der stilles derfor vilkår herom og om indsendelse af evalueringsre-
ferat. 
 
Det er ligeledes vigtigt, at kritisk udstyr, herunder diverse måleudstyr, sik-
kerhedsventiler, alarmer, ESD systemer, nødforsyning m.v. er underlagt 
systematisk vedligehold og jævnlig afprøvning, og at procedurer og instruk-
ser for nedluk og afhjælpning ved uheld er kendt af personalet og indøvet 
regelmæssigt. Der stilles derfor vilkår herom. Til brug for styrelsens tilsyn 
stilles det endvidere vilkår om indsendelse af lister over de for miljøet væ-
sentligste sikkerhedsudstyr med status over afholdt kontrol. 
 
Sikkerhedsniveauet 
Raffinaderiet ligger i et industriområde syd for Kalundborg. Mod sydøst stø-
der raffinaderiets grund til landsbyen Melby og et antal boliger, der ejes af 
raffinaderiet. Raffinaderiets kajanlæg (pieren) ligger i Kalundborg Fjord, 
hvortil råolien og kondensatet fragtes i tankskibe, og hvorfra gas, benzin 
samt diesel- og fyringsolie udskibes. Fra ca. 2 km ud for havnen/pieren er 
Kalundborg Fjord udlagt til fuglebeskyttelsesområde. 
 
Råolie og produkter bliver hovedsageligt importeret/eksporteret fra pieren. 
Herfra pumpes råolien til tanklageret. Råolien og produkterne transporteres 
til/fra raffinaderiet via rørledninger. De længste rørstrækninger forløber på 
virksomhedens ejendom. Kun et mindre forløb på ca. 200 m løber langs 
områder uden for virksomhedens grund, herunder over en rørbro tværs over 
Asnæsvej.  
 
Større uheld i forbindelse med raffinaderiet og aktiviteterne ved pieren er 
som tidligere nævnt primært knyttet til brand og eksplosion samt udslip af 
giftige eller miljøfarlige stoffer til luften og/eller til jord og vandmiljøet.  
 
 
Udslip af farlige dampe/gasser til luften 
De væsentligste stoffer og produkter på raffinaderiet, der er omfattet af risi-
kobekendtgørelsen og som ved uheld kan slippe ud til luften og er primært 
olieprodukter, herunder let flygtige fraktioner eller aerosoler, samt giftige 
svovlbrinte (H2S) og ammoniak (NH3) gasser. 
 
Risikovirksomheder skal have truffet alle de sikkerhedsmæssige og bered-
skabsmæssige foranstaltninger, der er teknisk og økonomisk mulige for at 
forhindre større uheld (ALARP princippet). Virksomhederne skal desuden 
sikre, at følger af et evt. uheld begrænses mest muligt. 
 
Virksomheden har i sin sikkerhedsrapport gjort udførligt rede for det sikker-
hedsudstyr og de barrierer, som anlæg med farlige stoffer er forsynede 
med, og der er i sikkerhedsledelsessystemet fastholdt den vedligehold og 
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kontrol som pågældende udstyr mv. er underlagt. I udsatte områder er der 
derudover installeret detektorer/målere, der dels udløser alarm, dels aktive-
rer sikker nedlukning af proces. Placeringen af sikkerhedsudstyret er doku-
menteret i proces- og anlægsdiagrammer. Det kritiske udstyrs funktion er 
sikret ved vedligehold og kontrol, som er nærmere beskrevet i virksomhe-
dens sikkerhedsledelsessystem og registreres i virksomhedens SAP sy-
stem.  
 
Samtlige anlæg under tryk er udstyrede med trykaflastning via sikkerheds-
ventiler, og hele raffinaderiet lukker ved evt. totalt strømsvigt. Samtlige ov-
ne, kompressorer og sikkerhedsudstyr er forsynede med nedlukningssy-
stemer for sikker nedluk (ESD systemer). De fleste gasstrømme og væsker 
fra produktionsanlæg mv., aflaster i nødsituationer til blowdown og flares. 
Sikkerhedsventiler i Blok 1 og visbraker er imidlertid ikke koblet til flare, men 
de aflaster til det fri i forholdsvis store højder (20 – 40 o.t.) med gode spred-
ningsmuligheder. Der er installeret 3 dieseldrevne nødgeneratorer, der sik-
rer strømforsyningen af instrumenteringen og nødvendig belysning. 
 
Ammoniaktanken er etableret i 2000 og er forsynet med udstyr mod over-
fyldning, trykaflastningsventiler og med mulighed for overrisling med vand. 
Til begrænsning af evt. udslip er anlægget udstyret med rørbrudsventiler og 
vandgardin. Ammoniakfordamperen er ligeledes sikret mod udslip ved sik-
ker proceslukning. Uheld i forbindelse med tankningen imødegås ved sik-
ring af slangen med pull away koblingsventil, rørbruds- og nødlukningsventi-
ler mv., der forhindrer tilbageløb fra tanken. Der er endvidere krav om, at 
tankbilerne er indrettet med anordning, der forhindrer, at bilen kører med 
slanger koblet på. Der er desuden installeret gasdetektorer for ammoniak i 
området, der starter sprinkling af tanken og danner en vandgardin omkring 
tankanlægget, der nedsætter spredningen af dampene til omgivelserne.  
 
Ammoniaktanken er i øvrigt underlagt lovpligtig kontrol. Der foretages ud-
vendig korrosionskontrol hvert år, og indvendigt hvert 12. år. 
 
Der dannes svovlbrinte i en række processer. Raffinaderiet udvinder svovl-
brinten i MEA - anlægget og anvender den til fremstilling af ammoniumthio-
sulfat, som afsættes som gødningsprodukt. Ved brud eller lækage på an-
lægget kan svovlbrinte slippe ud. Anlægget er udstyret med sikkerhedsven-
tiler, og pumper sikres mod kavitation og frostskader. Absorptionstårnet er 
underlagt intensiv korrosionskontrol. 
 
Der er over 420 m fra ATS-, MEA- og ammoniaktankanlægget til virksom-
hedens nærmeste skel. Konsekvensberegningerne foretaget for udslip af 
stofferne nævnt ovenfor viser, at selv ved svigt af samtlige ovennævnte bar-
rierer og sikkerhedsforanstaltninger på virksomhedens produktions- og 
tankanlæg ikke kan dannes dødelige stofkoncentrationer uden for virksom-
hedens areal. Den maksimale skadeafstand er beregnet til ca. 200 m fra 
anlægget. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage yderligere risikobereg-
ninger i forhold til arealanvendelsen uden for virksomhedens grund, eller 
udarbejde iso-risikokurver. 
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Der stilles derfor ikke supplerende konstruktionsmæssige krav til anlægge-
ne. Det er imidlertid vigtigt, at der fastholdes en skarp korrosionskontrol af 
disse anlæg, så helt store udslip undgås. Der stilles derfor krav om, at virk-
somheden sender en status for korrosionskontrollen ved henholdsvis am-
moniaktankanlægget og/eller svovlbrinteanlægget sammen med årsrappor-
ten. 
 
Større oliespild på jord 
Samtlige olietanke er placerede i tankgårde, der kan rumme 110 % af tan-
kens indhold. Samtlige tanke er udstyrede med alarmgivende dobbelte ni-
veaumålere, der standser overpumpning ved for højt niveau. Tankgårdene 
er udført med lermembran i bund og sidevægge og med kontrolleret dræn.  
 
Tankgårddrænene er under normale forhold lukkede. Åbning af drænene 
kan kun ske manuelt. Spildte produkter kan opsamles og bortskaffes. Re-
ster af olie spules væk til oliekloakken og videre gennem API separatoren 
og DAF anlægget til spildevandsrensningsanlægget. Rester af olieproduk-
terne nedbrydes herefter i anlæggets biologiske rensedel. 
  
Der er indrettet opsamling af evt. spild i grøfter under samtlige 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.  
 
Grøfter, dæmninger eller afledningsvolde anvendes enten for at begrænse 
oliespildet eller for at lede strømmen til API separatoren. I tilfælde af store 
oliespild anvendes der bærbare eller mobile pumper for at opsamle olien fra 
API separatoren.  
 
Under rørledningerne frem til pieren er der ligeledes en grøft hvori et evt. 
spild kan opsamles. Udløb fra grøften går imidlertid direkte til fjorden. Ud-
løbsslusen er derfor altid lukket, og afdræning sker kun kontrolleret, efter, at 
det er konstateret, at drænvandet ikke er forurenet. 
 
Oliespildet i grøften dækkes evt. med et skumtæppe for at udelukke luft, og 
der kan evt. anvendes vandtåge for at sprede oliedampene og derved und-
gå antændelse. Det kan på foreliggende grundlag konkluderes, at virksom-
heden har truffet de beredskabsmæssige tiltag, der sikrer en effektiv indsats 
ved et evt. større spild af olieprodukter fra tanke eller olieledninger på virk-
somhedens område. På det grundlag vurderes endvidere, at sandsynlighe-
den for at et oliespild fra tanke eller anlæg på virksomhedens område kan 
løbe ud gennem spildevandsanlægget og ud til Kalundborg Fjord er forsvin-
dende lille. 
 
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. Olieledningerne og rørbro-
konstruktionen er underlagt systematisk tilsyn og der udføres periodisk kon-
trol af rør og samlinger i henhold til proceduren, WR0797. Da forebyggelse 
af større spild fra olieledningen er væsentlig for miljøet fastholdes dette til-
syn ved vilkår i afgørelsen med krav om årlig dokumentation af kontrollen. 
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Det er vigtigt ved et brud, at overførslen af olie og olieprodukterne til og fra 
pieren afbrydes omgående. Når ledningen er i brug er der knyttet nødstop, 
der ved aktivering vil lukke blokventilerne og standse pumpen på raffinade-
riet. Nødstoppet kan aktiveres både fra skib, på de 25 nødstop der er på 
pieren og fra pierens kontrolrum. Pumperne standser i løbet af 20 sek.  På 
rørledningerne mellem raffinaderiet og pieren findes der yderligere ventiler, 
som betjenes fra pierkontoret, på stedet og ved strømsvigt manuelt. Konse-
kvensberegningerne viser, at potentialet for udslip som følge af et større 
læk fra transportledningerne vil være begrænset. Nødstoppene, ventilerne 
og pumperne er sikkerhedsudstyr og skal afprøves og vedligeholdes i over-
ensstemmelse hermed. Dette fastholdes ved vilkår. 
 
Der foretages desuden hyppige runderinger med faste intervaller under hele 
ind- og udskibningsperioden. Iagttagelserne under runderingerne bliver re-
gistrerede i systemet. Der stilles krav om, at tilsynsmyndigheden til enhver 
tid kan få adgang til dokumentationen.  
 
Virksomheden har således procedurer og udstyr, der sikrer, at udslip ved 
evt. brud på ledninger tilførslen af olien stoppes hurtigt, og kan opsamles og 
bortskaffes effektivt. 
 
   
Oliespild mv. til Kalundborg Fjord 
Sikkerhedsrapporten indeholder en udførlig analyse af risici for at der sker 
udslip af olie til havnen ved evt. uheld i forbindelse med modtagelse af rå-
olie eller udskibning af raffinaderiets produkter. Det vurderes, at uheld, der 
omfatter de mindre letflygtige produkter og fraktioner er mest relevante for 
vandmiljøet og kan have konsekvenser, der kan falde under kategorien 
større uheld. 
 
Det er især uheld, der skyldes skibskollision eller hændelser, der kan lede til 
brud på loadingarm, eller manglende lukning af tilbageløbsventilen på led-
ningen til raffinaderiet umiddelbart efter endt losning af crude, der kan med-
føre udledning af olie til havnen. Også manglende lukning af drænventilen 
på sloptanken efter forrige losning kan foranledning udstrømning af olie til 
vandet i havnen.  
 
Risikoanalysen viser, at ingen af disse hændelser med de aktuelle sikker-
hedsforanstaltninger har en sandsynlighed for at indtræffe på over 10-6, og 
ligger derfor på et acceptabelt risikoniveau. Konsekvensberegningerne viser 
i øvrigt, at selv under de værste omstændigheder disse typer uheld højest 
vil kunne danne en oliepøl på vandet på maksimalt 3 ha.  
 
Udskibning af virksomhedens produkter styres fra anlæg og sikkerhedsud-
styr på land, hvor nødstop af udpumpningen kan aktiveres endnu hurtigere 
og virke endnu mere effektivt. Herudover gælder det generelt, at udpump-
ningen for samtlige produkter foregår ved en betydeligt lavere rate, end ind-
pumpningen af crude. Et uheld under udskibning af produkter anses derfor 
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for at være langt mindre alvorlige, end uheld i forbindelse med losning af 
crude. 
 
Virksomheden har udstyr på pieren til begrænsning af et olieudslip, som kan 
håndteres af mandskabet på pieren ind til Kalundborg Redningsberedskab 
overtager beredskabsindsatsen. Et udslip vil derfor kunne håndteres omgå-
ende. Der er i øvrigt konstant kameraovervågning over havnen til hurtig op-
dagelse af evt. oliespild. 
    
Som beskrevet i tidligere afsnit er systemet opbygget med motorstyrede 
ventiler, som betjenes fjernstyret fra pierkontrolrummet. 
 
Ventilerne på pierne er lukkede, når ledningen ikke er i brug. Når ledningen 
er i brug er der knyttet et nødstop til disse ventiler der ved aktivering af 
nødstop lukker, samtidigt med at pumpen på raffinaderiet standser. 
Nødstoppet kan aktiveres både fra skib, på de 25 nødstop der er på pieren 
og fra pierens kontrolrum.  
 
Det er vigtigt, at stop af ind- og udpumpningen sker straks. Virksomheden 
har indsendt en udførlig teknisk og økonomisk redegørelse for muligheder-
ne for at lukning af ventiler og standsning af pumper sker automatisk ved 
brud på transportledninger eller brud på laste/lossearm. Af redegørelsen 
fremgår, at der vil være flere ulemper forbundet med sådant et system, end 
fordele, og at det derfor fra starten var blevet fravalgt. Vurderingen viser 
desuden, at en eftermontering vil teknisk set være meget vanskelig og be-
løbe sig til 2-3 cifret millionbeløb. Der stilles derfor i stedet krav om, at kont-
rolrummene har tilstrækkelig bemanding under laste/losseoperationerne, 
således at nødstop af pumperne og ventillukning kan ske uden forsinkelse. 
 
Der foretages desuden, som tidligere beskrevet, jævnlige og hyppige runde-
ringer, hvor bl.a. hele rørstrækningen til og på pieren bliver kontrolleret, og 
andre tekniske og sikkerhedsmæssige forhold bliver tilset. Runderingerne 
registreres og der stilles krav om at, dokumentationen er tilgængelig for til-
synsmyndigheden. Skibet har endvidere dækvagt under hele los-
ning/lastningsoperationen. 
 
Virksomheden har således procedurer og udstyr, der sikrer, at udslip ved 
evt. brud på ledninger til og fra pier eller ved brud på laste/losse anordnin-
gerne begrænses ved at tilførslen af olien stoppes hurtigt, og evt. udslip, der 
har nået vandet tilbageholdes effektivt. 
 
Det er ligeledes vigtigt, at der jævnligt afholdes beredskabsøvelser på pie-
ren med udslip af olieprodukter til havnen, og der stilles derfor vilkår herom. 
 
Det er endvidere vigtigt, at samtlige olieledninger og beholdere/tanke på 
pieren er forsynede med tilstrækkeligt opsamlingskapacitet for spild.  
 
En del af rørledningerne på selve pieren (pier A og B) har ikke opsamlings 
mulighed. Rørene er her svejst, således at der ikke er flangesamlinger. Når 
ledningerne ikke er i brug er der kun et tryk på mellem 0 og 1 bar(g). Kon-
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sekvensvurderingen viser, at potentialet for udslip af større mængder olie til 
fjorden er begrænset. 
 
Virksomheden har desuden foretaget en vurdering af forskellige muligheder 
for etablering af opsamling under olieledningerne. Såvel faste og lette kon-
struktioner viser sig være vanskelige og omkostningskrævende at udføre og 
drive. Samtlige olieledninger er som tidligere nævnt underlagt et fast pro-
gram for vedligehold samt tilstands- og korrosionskontrol. 
  
Da disse rør ikke umiddelbart kan forsynes med opsamling af evt. større 
læk bør kontrollen med rørenes tilstand muligvis skærpes. Der stilles derfor 
krav om, at virksomheden inden 1.oktober 2011 sender en uvildig ekspert-
udtalelse om, hvorvidt der er behov for, at denne rørstrækning tilstands- 
og/eller korrosionskontrolleres hyppigere, end resten af olieledningerne. 
Miljøstyrelsen kan på det grundlag efterfølgende stille skærpede krav til 
kontrollen med rørene. 
 
Alle fysiske barrierer bør desuden løbende funktionstestes og vedligeholdes 
i henhold til programmet fastsat i sikkerhedsledelsessystemet. Med henblik 
på Miljøstyrelsens inspektion, stilles der krav om, at virksomheden årligt 
indberetter kontrollen med de fysiske barrierer (foranstaltninger med sikker-
hedsmæssig betydning/kritisk udstyr), der er relevante for udslip af større 
mænger olie og olieprodukter til spildevandsanlægget og til Kalundborg 
Fjord. 
 
Tilsvarende krav stilles i forhold til barrierer relevante i forhold til udslip fra 
olieledningerne der forbinder pieren med tanklageranlæggene. 
 
Ved et eventuelt uheld på virksomheden, vil vand fra egne sikkerhedsforan-
staltninger (sluknings-, køle- og sprinkleranlæg) og/eller fra det eksterne 
beredskabs indsats (slukningsvand) kunne indeholde miljøskadelige stoffer. 
Det skal derfor sikres, at dette vand ikke siver til undergrunden eller ledes 
urenset til Kalundborg Fjord. Det fremgår af sikkerhedsrapporten, at virk-
somheden kan håndtere denne situation og har den fornødne opsamlings-
kapacitet. Miljøstyrelsen vurderer, at dette forhold er væsentligt i forhold til 
fjorden, og fastholder det ved krav. Procedurerne herfor skal desuden af-
prøves jævnligt og indgå i virksomhedens øvelser af den interne bered-
skabsplan. 
 
Virksomheden skal årligt sammen med miljørapporten sende en risikoårs-
rapport som indeholder dokumentation for udført kontrol, som anført ovenfor 
og fremgår af vilkårene. Fristen for rapportering sættes til 1. marts, som 
også er fristen for indsendelse af miljørapporten i henhold til miljøgodken-
delsen. 
 
 
Konklusion  
Miljøstyrelsen vurderer således, at virksomhedens sikkerhedsrapport opfyl-
der risikobekendtgørelsens krav, og at sikkerhedsniveauet ud fra rapportens 
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indehold suppleret med de tiltag, der fremgår af de stillede krav er accepta-
bel. 
 
Afgørelsen meddeles som påbud med hjemmel i § 41 i miljøbeskyttelseslo-
ven1.  
 
 
Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Påbuddet blev varslet den 28. februar 2011. Vi har i den forbindelse modta-
get bemærkninger fra virksomheden vedr.: 
 

1. Mulighederne for etablering af foranstaltninger, der sikrer automatisk 
stop af olietilførslen ved evt. brud på ledninger til og fra pier eller ved 
brud på laste/losse anordningerne, herunder en teknisk og økono-
misk vurdering af alternative foranstaltninger samt beskrivelse af ek-
sisterende nødstop funktioner, udstyr og procedurer, herunder in-
struks for runderinger. 

 
2. Mulighederne for etablering af opsamling under den strækning på 

pierene, hvor olieledningerne pt. ikke er forsynede med opsamling, 
herunder en teknisk og økonomisk vurdering af alternative foran-
staltninger og en supplerende konsekvensvurdering læk fra rørene 
på denne strækning. 

 
3. Tilstands- og korrosionskontrollen af olieledningerne, herunder bag-

grund for virksomhedens nuværende kontrolprogram. 
 
Indkomne bemærkninger og supplerende materiale er indarbejdet i grund-
laget for godkendelsen og har medført ændringer i enkelte af de forvarslede 
vilkår.  
 
Virksomheden blev hørt om de nye vilkår den 6. juni 2011 uden at det har 
givet anledning til bemærkninger. 
 
 
Klagevejledning 
 
Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 
• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• kommunalbestyrelsen 
• embedslægeinstitutionen 
• 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 el-

ler rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at 
de ønsker underretning om afgørelsen 

 

                                                 
1 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1879 af 26. juni 2010. 
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Klager skal sendes til MST, Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde, 
eller på e-mailadressen ros@mst.dk. Miljøstyrelsen, Roskilde videresender 
klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet bestem-
mer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Afgørelsen kan ses på  www.mst.dk eller kan fås ved henvendelse til MST 
Roskilde. Spørgsmål om afgørelsen besvares på 72 54 43 27 eller  
damoe@mst.dk . 
 
Påbuddet vil blive annonceret den 15. juni 2011 i Kalundborg Nyt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Dana Østergaard  
Civilingeniør 
 
 
 
Kopi til: 
Kalundborg Kommune 
Greenpeace 
Arbejdstilsynet 
Beredskabsstyrelsen 
Beredskab Kalundborg Kommune 
Embedslægen 
Danmarks Naturfredningsforening  
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Dansk Sejlunion 
Friluftsrådet.  
Dansk Ornitologisk Forening, 
Danmarks Fiskeriforening 
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