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Indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvidelse af Statoil Raffinade-
riets tanklager – Tanklager Øst  
 
Statoil ønsker at udvide tanklageret på raffinaderiet i Kalundborg med fire 
nye råolietanke og to produkttanke på et areal øst for den eksisterende 
Melbyvej, således at lagerkapaciteten passer til de stadig større tankskibe.  
 
Projektet er VVM-pligtigt. Realiseringen forudsætter derfor at miljøcenteret 
udsteder et kommuneplantillæg for anlægget med en ledsagende VVM-
redegørelse, og at der meddeles tilladelse til projektet.  
 
Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de 
undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at 
komme med bemærkninger. Idéoplægget vedlægges og kan i øvrigt ses på 
miljøcentrets hjemmeside http://www.blst.dk/Miljoevurdering/VVM_konkret/ 
eller fås ved henvendelse til miljøcentret på tlf. 72 54 81 41. 
 
Miljøcenter Roskilde opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og 
forslag til det videre planlægningsarbejde.  
 
Høring vedrørende udarbejdelse af miljørapport 
Der vil blive udarbejdet en miljøvurdering af det nødvendige kommuneplan-
tillæg i form af en miljørapport jf. bekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 
2007 af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Myndigheder, der berøres af det kommende planarbejde, bedes derfor op-
lyse om eventuelle ønsker til indholdet af miljøundersøgelsen, herunder 
ønskes en udtalelse om hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der 
skal indgå i miljørapporten, jf. lovens § 7 og bilag 1.  
 
Offentlighedsfasen vil blive annonceret i den lokale ugeavise (Kalundborg 
Nyt), og løber frem til den 24. februar 2010. Skriftlige bemærkninger kan 
sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller 
som e-mail til post@ros.mim.dk.  
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Ideer, forslag og andre bemærkninger samt udtalelsen til miljørapporten 
skal være miljøcentret i hænde senest den 24. februar 2010.  
 
 
 
Med venlig hilsen  

 
Kirsten Grahn Nielsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udsendelsesliste: 
Virksomheden m.fl.  
Statoil d01jm@statoil.com
Rambøll JAKK@ramboll.dk
  
Kommuner  
Kalundborg Kommune Kalundborg@kalundborg.dk
  
Regioner  
Region Sjælland regionsjaelland@regionsjaelland.dk
  
Interesseorganisationer  
Friluftsrådets lokalkomite i Kalundborg larsen.raklev@mail.tele.dk
Foreningen af Landsbysamfund ogl@bjergsted.dk
Bygningskultur Kalundborg ellenbent@mail.tele.dk
Bygningskultur Kalundborg bf@c.dk
Institut for Centerplanlægning info@i-c-p.dk
Danmarks Naturfredning  dn@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening natur@dof.dk
  
Ministerier  
Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk
Justitsministeriet jm@jm.dk
Kirkeministeriet km@km.dk
Klima- og Energiministeriet kemin@kemin.dk
Kulturministeriet kum@kum.dk
Miljøministeriet mim@mim.dk
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Statslige styrelser, direktorater   
Arbejdstilsynet at@at.dk
Kulturarvsstyrelsen postplan@kulturarv.dk
Kystdirektoratet kdi@kyst.dk
Skov- og Naturstyrelsen sns@sns.dk
By- og Landskabsstyrelsen blst@blst.dk
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste fbe@mil.dk
Beredskabsstyrelsen brs@brs.dk
  
Pligtafleveringer  
Dansk Bogfortegnelse  
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