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Etablering af nye tanke på Statoil 
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Offentlig høring 
Miljøstyrelsen har i perioden den 16. august – 12. oktober 2011 afholdt en 
offentlig høring om et forslag til tillæg nr. 14 til Kalundborg Kommuneplan 
2009-2021 med tilhørende VVM-redegørelse for etablering af nye tanke på 
Statoil. Planforslaget var ledsaget af et udkast til miljøgodkendelse for de 
nye tanke. 
 
I forbindelse med den offentlige høring blev ovennævnte materiale bl.a. 
fremsendt til Kalundborg Kommune som planmyndighed. 
 
Der indkom i den offentlige høring 0 indsigelser/bemærkninger.  
 
Forventet afgørelse 
På baggrund af det offentliggjorte planforslag med VVM, det foreliggende 
udkast til miljøgodkendelse og den gennemførte offentlige høring forventer 
Miljøstyrelsen nu at kunne træffe afgørelse i sagen, når der foreligger en 
udtalelse fra Kalundborg Kommune. 
 
Afgørelsen vil omfatte udstedelse af tillæg til Kalundborg Kommuneplan 
2009-2021. Der vil senere blive meddelt VVM-tilladelse til Statoil i form af en 
miljøgodkendelse. Indholdet i kommuneplantillægget og miljøgodkendelsen 
vil give Statoil mulighed for at etablere de nye tanke på nærmere angivne 
vilkår. 
 
Forventet udformning af tillæg nr. 14 til Kalundborg Kommuneplan 
2009-2021 for etablering af nye tanke på Statoil 
 
Kommuneplantillægget formuleres som følger: 
 
Med dette kommuneplantillæg gives der mulighed for, at Statoil kan opføre 
nye tanke vest for det eksisterende anlæg. Tankanlægget består af fire nye 
råolietanke på op til 86.000 m3 hver samt to nye produkttanke på hver op til 
54.000 m3.  
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Muligheden sikres ved, at nedenstående retningslinjer for Statoil, som er 
fastsat i Kalundborg kommuneplan 2009-2021, fastholdes: 
 
8.10.4 Udvidelse af Statoil Raffinaderi i Kalundborg skal ske i overensstem-

melse med Tillæg nr. 30 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012. 

8.10.5  Ved Statoil Raffinaderi er der fastlagt en sikkerhedszone på 300 m fra 
produktionsanlæg og tankvolde, som vist på kortet. Inden for denne 
zone må der ikke etableres beboelse, institutioner eller erhvervsvirk-
somhed uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen. Der kan ikke forven-
tes 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 vurdere om, der er behov for at ind-
hente udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, inden der meddeles byggetil-
ladelse. 

Tillæg nr .14 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 supplere retningslin-
jerne 8.10.4 – 8.10.6 med følgende retningslinier: 
 
Statoil Raffinaderiet, Tanklager Øst 
8.10.11  Projektområdet er inddelt i delområderne A, B og C, som angivet 

på retningslinjekortet. I delområde A kan etableres tankla-
ger/anlæg. I delområde B kan etableres støttefunktioner, herun-
der bygning til elektrisk udstyr, branddam og brandpumpegård. 
Delområde 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 anvendes i dag til administrati-
onsbygninger, hvis nuværende lovlige anvendelse skal ophøre, 
inden de to sydligste råolietanke ibrugtages. Bebyggelsen kan 
overgå til anden anvendelse, som er i overensstemmelse med 
sikkerhedszonernes bestemmelser. 
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Figur Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.-1 Retningslinje-
kort 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 tank-
volden 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 tankla-
geret. 

8.10.15 Anlæggets beliggenhed, udformning og miljømæssige konse-
kvenser skal ligge indenfor de rammer, der er beskrevet i tillæg 
nr. 14 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 tilhørende VVM-
redegørelse og miljøvurdering.  

8.10.16 Ibrugtagning af de to sydligste råolietanke (TK 1368 og TK 1369) 
i delområde A forudsætter, at brugen af bygningerne til service- 
og administration i delområde C er ophørt. 

 
Der er ikke behov for ændringer i rammerne for at kunne opføre tankene. 
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Høringens indflydelse på afgørelsen 
Da der ikke er kommet nogen indsigelser/bemærkninger i høringsfasen, har 
høringen ikke haft nogen indflydelse på afgørelsen.   
 
Overvågning 
I forslag til tillæg nr. 14 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 ”Statoil 
Raffinaderiet – Tanklager Øst” med tilhørende VVM for de nye tanke, er der 
i afsnit ”3.5 – Miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer” angivet et forslag til overvågningsprogram i afsnit 3.5.4. Da 
der ikke var kommentarer til overvågningsprogrammet i den offentlige hø-
ring, og Miljøstyrelsen heller ikke på anden måde har modtaget oplysninger 
eller tilkendegivelser, der kunne føre til en ændring i programmet, vil Miljø-
styrelsen med udstedelsen af kommuneplantillægget betragte forslaget til 
overvågningsprogram som det endelige overvågningsprogram, jf. nedenfor. 
 
Overvågningsprogram for kommuneplantillæg ”Statoil Raffinaderiet – 
Tanklager Øst”  
Miljøstyrelsen skal overvåge, om planens miljøpåvirkninger bliver som for-
ventet 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 naturovervågning. 
 
Det overvågningsprogram, der foreslås, ligger i forlængelse af de vilkår 
Statoil har i henhold til virksomhedens nuværende miljøgodkendelse, med-
delte påbud, samt det forslag, der er udarbejdet i forbindelse med ansøg-
ning om miljøgodkendelse af projektet. 
 
De præcise fremtidige vilkår for overvågning vil fremgå af virksomhedens 
endelige miljøgodkendelse, der er vedlagt VVM-redegørelsen i udkast som 
bilag 1. 
 
      


