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Hej Peter og Thomas
Hermed et kortfattet notat om planlægningen for nyt tanklager ved Statoil Raffinaderiet i Kalundborg, som vi sammen med vedhæftede oplæg til tidsplan - kan tage udgangspunkt i, når vi mødes for at drøfte
igangsættelse af planprocesserne.
Vi har aftalt møde med Kalundborg Kommune (d. 4. nov.), og jeg vil høre dig, Peter, om I har mulighed for at
mødes med os i løbet af uge 45, m.a.o. enten d. 2., 3., 5. eller 6. november.
Hilsen
Jakob

Med venlig hilsen

Jakob Kirkeskov
projektchef
Miljø og plan
D +45 45 98 86 07
M +45 29 46 26 57
jakk@ramboll.dk
________________________________________
Rambøll
Bredevej 2
DK-2830 Virum
www.ramboll.dk
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1.

Statoil - Planarbejde tanklager øst
Statoil Raffinaderiet A/S
001
2009/10/26
Jørgen Krogager
Jakob Kirkeskov

Planlægning for etablering af nyt tanklager
Statoil ønsker at udvide tankkapaciteten på Raffinaderiet i Kalundborg. Dette kræver gennemførelse af en sædvanlig planproces jf.
reglerne i planloven, da tanklageret ikke dækkes af tidligere planlægning.
Der skal således udarbejdes et kommuneplantillæg og lokalplan for
området, hvor tanklageret skal placeres. Overordnet skal planerne
ledsages af en miljøvurdering efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen
og miljøvurderingsloven, et udkast til miljøgodkendelse samt eventuelt et særskilt udkast til VVM-tilladelse.
Miljøgodkendelse og eventuel VVM-tilladelse – og i øvrigt andre tilladelser – udstedes efter endelig vedtagelse af lokalplan og endeligt
kommuneplantillæg med tilhørende VVM redegørelse og miljøvurdering.

Dato 2009/10/26

Rambøll
Bredevej 2
DK-2830 Virum
T +45 4598 6000
F +45 4598 6700
www.ramboll.dk

Ref.
STATOIL_05_02_001_01_myndi
ghedsproces

Der foreslås med dette notat en proces, der følger planlovgivningen
og lov om miljøvurdering af planer og programmer.

2.

Baggrund
Raffinaderiets ønske om udvidelse af tankkapacitet ligger flere år
tilbage.
Statoil Raffinaderiet er en del af Statoil-koncernen1, der er aktiv i
mere end 30 lande verden over med bl.a. olieefterforskning, produktion, raffinering og oliehandel. Alle Statoils aktiviteter i Danmark er samlet i Statoil A/S, herunder raffinaderiet i Kalundborg.
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StatoilHydro ASA.

Rambøll Danmark A/S
CVR-NR 35128417
Medlem af FRI

Raffinaderiet i Kalundborg er Danmarks største olieraffinaderi. Der må p.t. behandles op til
5,6 mio. tons råolie årligt, som forædles til en lang række produkter.
Raffinaderiet har de seneste år gennemgået en række udvidelser og ombygninger for at
kunne levere flere forskellige olieprodukter til kunder i ind- og udland. Statoil ønsker derfor
at udvide sin tankkapacitet for råolie med fire tanke og med to tanke for benzinprodukter/benzinkomponenter for at opnå større fleksibilitet i produktionen. Raffinaderiets produktionskapacitet vil ikke blive udvidet som følge etablering af det nye tankanlæg.
Statoil ønsker således over en periode på omkring 10 år at udvide raffinaderiet med fire nye
råolietanke på ca. 80.000 m3 i effektiv kapacitet hver samt med to nye produkttanke på
hver 50.000 m3. Til sammenligning har raffinaderiet i dag en kapacitet til opbevaring af råolie på knap 430.000 m3 og en tankkapacitet til færdige produkter på 790.000 m3, hvoraf
340.000 m3 er Foreningen af Danske Olieberedskabslagres (FDO) lager, som er beliggende
nordøst for raffinaderiet. Af de 790.000 m3 til produkter må 192.000 m3 anvendes til benzin/benzinkomponenter og andre lette produkter. I de resterende 598.000 m3 må der oplages f.eks. diesel- og fuelolie.
2.1

Tidligere planarbejde
I foråret 2006 igangsatte Vestsjællands Amt planlægning for et nyt tanklager ved Raffinaderiet i Kalundborg ved udsendelse af "debatoplæg" efter VVM-reglerne. På daværende tidspunkt ønskede Statoil også at skabe mulighed for etablering af et bioethanolanlæg.
Plansagsbehandlingen blev overtaget af Miljøcenter Roskilde, samtidig med at der pågik
udarbejdelse af lokalplan med tilhørende miljøvurdering i Kalundborg Kommune. Placeringen
af Tanklager Øst var på daværende tidspunkt som illustreret i nedenstående figur:
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Figur 1 Illustration af tankplacering i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse.

Planprocesserne blev ikke tilendebragt, da risikoforholdene ikke var tilstrækkeligt afklaret
med risikomyndighederne - placering af tankene var dermed ikke accepteret af myndighederne set ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Miljøvurderingerne var dog så godt som
tilendebragt fra Statoils side – både for så vidt angår kommuneplantillægget og lokalplanen.
I disse planer og miljøvurderinger var bioethanolanlægget ikke behandlet, da Statoil fandt,
at det ikke var aktuelt at planlægge for et bioethanolanlæg.
Kalundborg Kommune har efterfølgende i foråret 20092 vedtaget lokalplaner for dels det eksisterende raffinaderi og dels nyt administrations- og serviceområde mod øst samt en mindre plan for omlægning af veje i området.
Planlægningen betyder, at det er gjort muligt at lukke den eksisterende Melbyvej, der på
Figur 1 løber mellem raffinaderiet og Tanklager Øst. På nedenstående kortuddrag fra kommuneplantillæg er illustreret denne nye planlægning.

2

Lokalplan 521, 522 og 524 samt kommuneplantillæg 30. Offentlig bekendtgjort d. 6. maj 2009. Planerne er endelige, da der ikke er ind-

kommet klager over planerne.
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Figur 2 Oversigtskort fra Kommuneplantillæg udarbejdet i forbindelse med lokalplanlægningen. Med gråt
er markeret de nye lokalplanlagte områder. De stiplede sorte linjer angiver tidligere kommuneplanlagt
fremtidigt vejtracé.

Med denne planlægning er det således blevet muligt at rykke Tanklager Øst mod vest og ind
mod det eksisterende raffinaderi.
2.2

Ønske om ny planlægning
Statoil ønsker de nye tanke placeret på Statoils egne arealer øst for raffinaderiområdet og
syd for de eksisterende FDO tanke. Tankene placeres i forlængelse af Statoils eksisterende
tanke, og kommer således til at ligge oven på den eksisterende Melbyvej. Det er derfor en
forudsætning for etablering af tankene, at den nye Melbyvej er etableret som angivet i lokalplan 521 og 524 øst for det nye service- og administrationsanlæg og syd om Melby.
Statoil Raffinaderiet har nu modtaget risikomyndighedernes accept3, der indebærer, at tanklageret kan placeres som illustreret herunder:
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Accept fra risikomyndighederne om placering af Tanklager Øst, Miljøcenter Roskilde, J.nr. ROS-430-00106, d. 13. oktober 2009.

Figur 3 Den accepterede placering af Tanklager Øst, markeret med grøn. Med lys blå er markeret det planlagte administrations- og servicecenter med tilhørende vejinfrastruktur.

Denne placering giver den nødvendige afstand til anden arealanvendelse, men der er ikke
ændret på antallet af nye råolie- og produkttanke, der er blot ændret på den overordnede
placering af de enkelte tanke med tilhørende installationer og tankene indrettes lidt anderledes ift. tætning i relation til emissioner af VOC'er.
Området hvori Tanklager Øst ønskes placeret, er en del af Statoil Raffinaderiets ejendom.
Da der er forløbet mere end tre år siden første planproces blev igangsat, og da planlægningen omkring Raffinaderiet er blevet konkretiseret gennem lokalplanlægning, vil der være
behov for at igangsætte en ny planproces for etablering af Tanklager Øst.
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3.

Kommuneplantillæg og VVM
Statens Miljøcenter Roskilde er planmyndighed for så vidt angår et kommuneplantillæg med
tilhørende VVM og miljøvurdering af plantillægget efter miljøvurderingsloven.
Som nævnt vil der, uanset der allerede foreligger et udkast fra Statoil til VVM-redegørelse
hos Miljøcenter Roskilde, være behov for at påbegynde en ny planproces. Det foreliggende
udkast til VVM-redegørelse skal i særlig grad tilpasses på følgende områder:
•
substantielle ændringer i miljøpåvirkninger som følge af det opdaterede projekt – særligt
med fokus på emissioner af VOC'er og indretning af tanklager – herunder flydetagsindretning og tankgård
•
konsekvensrettelser som følge af den gennemførte kommune- og lokalplanlægning
•
nye visualiseringer som følge af ændret layout på tanklageret
•
konsekvensrettelser i diverse kortmateriale.
Der er fremsendt ansøgning om miljøgodkendelse af Tanklager Øst4. Denne ansøgning kan
udgøre anmeldelsen efter VVM-bekendtgørelsen. Miljøcenteret vil indlede planprocessen
med at indkalde ideer og forslag fra offentligheden til belysning af eksempelvis hvilke miljøpåvirkninger fra det kommende tanklager, der skal være særlig fokus på i VVM'en. Disse
ideer og forslag samles, vurderes og danner baggrund for scoping af selve VVM'en.
Parallelt kan Miljøcenteret foretage en screening og scoping efter miljøvurderingsloven, der
sendes i høring hos relevante myndigheder, hvis myndighedsområde berøres af den påtænkte planlægning. Denne screening/scoping kan sikkert ske enten via det ovennævnte
udarbejdede idéoplæg eller ved brug af kommunens screening/scoping i forbindelse med lokalplanlægningen efter nærmere aftale med miljøcenteret.
Samlet vil idéfasen, efter VVM-reglerne, og høringen af scoping efter miljøvurderingsloven
danne grundlag for den samlede miljøvurdering, der udarbejdes for tanklageret.
Herefter arbejdes med det kommuneplantillæg, der fastlægger retningslinjerne for tanklagerets indretning mv., parallelt med udarbejdelse af VVM for projektet/anlægget.

4.

Lokalplanlægning og miljøvurdering
Området, hvor tanklageret ønskes placeret, er endnu ikke lokalplanlagt. Der skal derfor udarbejdes lokalplan for området. Efter miljøvurderingsloven skal der desuden udarbejdes en
miljøvurdering af planen.
Der foreligger allerede delvist et udkast til lokalplan for tanklageret. Denne omfattede dog
også raffinaderiet:

4

Ansøgning i medfør af Miljøbeskyttelsesloven om tilladelse til etablering af Tanklager Øst bestående af 4 råolietanke og 2 benzin- eller

benzinblandekomponenttanke i separate tankgårde med tilhørende pumpegård, fremsendt af Statoil Raffinaderiet d. 19. oktober 2009.
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Figur 4 Lokalplankort fra tidligere lokalplan der omfattede både Raffinaderiet og Tanklager Øst (delområde
IIA)

Der skal dermed udarbejdes en lokalplan for det område, der ligger mellem Raffinaderiet og
det nye administrations- og serviceområde jf. Figur 2 og det skal overvejes, om en sådan
lokalplan er i overensstemmelse med de gældende og kommende kommuneplanrammer5.
Såfremt dette ikke er tilfældet, skal Kalundborg Kommune aktivt tage stilling til, om der
med en ændring af kommuneplanen kan gennemføres den ønskede lokalplanlægning. Er der
fuld overensstemmelse, kan lokalplanprocessen igangsættes på baggrund af kommuneplanens rammer.
Kalundborg Kommune vil formentlig indlede planprocessen med at efterspørge en screening/scoping for miljøvurdering af den påtænkte plan. Denne skal sendes i høring hos relevante myndigheder – i lighed med Statens planlægning – hvorefter den endelige scoping af
miljøvurderingen fastlægges.
Herefter følger en sædvanlig planproces med behandling af forslag til lokalplan i kommunens
udvalg og byråd.

5.

Tidsplan
Det foreslås, at der arbejdes med en tidsplan som illustreret på vedlagte plan.
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I forbindelse med Kalundborg Kommunes udarbejdelse af ny kommuneplan, der skal vedtages inden årsskiftet 2009/2010.

Realisering af denne tidsplan vil betyde, at den samlede planproces kan være tilendebragt
om cirka et år fra dato.
Der er i processen lagt op til, at der sker en samtidig offentlig høring af lokalplan udarbejdet
af Kalundborg Kommune og kommuneplantillæg med VVM udarbejdet af Miljøcenter Roskilde, således offentligheden kan forholde sig til den samlede planlægning på samme tid.

6.

Arbejdsproces
Der er gode erfaringer med løbende udveksling af dokumenter og kommentarer mellem
Statoil/Rambøll og myndighederne. En nærmere aftale om hvordan processen skal forløbe,
og i hvilken takt og form myndighederne forventer materialet, kan med fordel aftales på et
indledende møde mellem hhv. Kalundborg Kommune og Miljøcenter Roskilde.
Der bliver herudover behov for løbende at afholde møder med myndighederne – herunder
fællesmøder med Kalundborg Kommune og Miljøcenter Roskilde – for at sikre, at alle Statoils ønsker til anlæggets udformning og drift er afstemt med myndighedskravene.
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