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Udstedelse af kommuneplantillæg til Kalundborg Kommunes 
Kommuneplan 2009-2011: Statoil Raffinaderiet – Tanklager Øst 
 
Til Kalundborg Kommunes Kommuneplan 2009-2011 udstedes hermed 
kommuneplantillæg om etablering af nye tanke på Statoil. 
 
Kommuneplantillægget fastholder følgende retningslinjer i Kommuneplan 
2009-2011: 
”8.10.4 Udvidelse af Statoil Raffinaderi i Kalundborg skal ske i overens-

stemmelse 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 
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 vurdere om, der er behov 
for at indhente udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, inden der med-
deles byggetilladelse.” 

Kommuneplantillægget supplerer Kommuneplan 2009-2011 med følgende 
retningslinje: 
”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 kom-
muneplantillæggets tilhørende VVM-redegørelse og miljøvurde-
ring.  

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”. 
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Kort i retningslinje 8.10.11 angiver det areal som retningslinjerne er gæl-
dende for. 
 
Kommuneplantillægget giver mulighed for, at Miljøstyrelsen kan give tilla-
delse til at etablere de nye tanke på nærmere vilkår.  
 
Udstedelsen af kommuneplantillægget sker i henhold til reglerne for VVM-
pligtige anlæg i lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 af lov om 
planlægning §§ 11g, h og i samt § 11 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
1510 af 15/12/10 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning 
på miljøet (VVM). 
 
Miljøstyrelsen varetager i den konkrete sag kommunalbestyrelsens opgaver 
og beføjelser for anlægget, fordi Miljøstyrelsen er miljømyndighed jf. VVM-
bekendtgørelsens §11, stk. 2. En eventuel senere ændring af tillægget for-
udsætter Miljøstyrelsens accept. 
 
I forlængelse af udstedelsen af kommuneplantillægget giver Miljøstyrelsen 
Statoil tilladelse i form af en miljøgodkendelse til etablering af tankene.  
 
Redegørelse for planprocessen 
Kommuneplantillægget og den tilhørende VVM-redegørelse er en forud-
sætning for at meddele miljøgodkendelse til etablering af tankene.  
 
Som en del af planprocessen har forslaget til kommuneplantillæg for ”Statoil 
Raffinaderiet – Tanklager Øst” været i offentlig høring. Da høringsperioden 
udløb havde Miljøstyrelsen Roskilde modtaget 0 henvendelser. 
 
Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som har været i høring 
hos Kalundborg Kommune. Redegørelsen er vedlagt.  
 
Som led i udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der ikke foretaget en 
konsekvensvurdering i forhold til habitatreglerne, da der ikke ligger habitat-
områder så tæt på tankene, at de vil kunne påvirke dem. 
 
Høringen af den sammenfattende redegørelse hos Kalundborg Kommune 
har ikke givet anledning til ændringer i forhold til det udsendte forslag til 
kommuneplantillæg for etablering af nye tanke på Statoil. 
 
Klagevejledning  
Kommuneplantillægget kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så 
vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald 
samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål 
har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-
teresser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Den offentlige bekendtgørelse vil finde sted tirsdag den 13. december i Ka-
lundborg Nyt. 
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Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal 
sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV eller som e-post til nmkn@nmkn.dk. Det er en betingelse for 
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et 
gebyr på 500 kr. for privatpersoner eller 3000 kr. for virksomheder, organisa-
tioner og offentlige myndigheder. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sen-
de en opkrævning til klageren på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke 
begynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Gebyret tilbagebe-
tales, hvis klageren får helt eller delvist medhold. Vejledning om klageregler 
og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kirsten Grahn Nielsen 
 
 
 
Vedlagt: 
Kommuneplantillæg og sammenfattende redegørelse  
 
 
Kopi af brevet er sendt til: 
Kalundborg Kommune 
Statoil 
Region Sjælland 
Friluftsrådet 
Danmarks Naturfredningsforening 
Dansk Ornitologisk Forening 
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