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Afgørelse om VVM-pligt for FDO’s olielager 
 
Naturstyrelsen Roskilde har den 10. oktober 2011 modtaget jeres anmel-
delse via Kalundborg Kommune vedrørende et eksisterende olielager ejet af 
Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO). 
 
Olielageret er beliggende ved siden af Statoil Refining Denmark A/S, som 
varetager den daglige drift af lageret. Det er også Statoil Refining Denmark 
A/S, der på vegne af FDO har anmeldt lageret efter VVM-bekendtgørelsen, 
nr. 1510 af 15/12/2010 om visse offentlige og private anlægs virkning på 
miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.  
 
 
Projektet 
FDO-lageret består af seks tanke med en kapacitet på hver 58.000 m3. 
Tankene bruges til at lagre gasolie. 
 
Statoil Refining Denmark A/S har den 1. juni 2011 på vegne af FDO søgt 
Miljøstyrelsen Roskilde om miljøgodkendelse af FDO-olielageret.  
 
Krav om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven til et anlægsprojekt 
omfattet af VVM-bekendtgørelsen kan medføre, at der skal gennemføres en 
screening eller en VVM-procedure forud for meddelelse af denne godken-
delse, jf. Vejledning om VVM i Planloven.  
 
Der har ikke tidligere været gennemført en VVM-procedure for anlægget, og 
da der nu søges om en miljøgodkendelse, er det nødvendigt at gennemføre 
en VVM-procedure forud for denne godkendelse.  
 
 
Afgørelse 
Naturstyrelsen Roskilde har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at pro-
jektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 på følgende punkter:  
 
21. Anlæg til oplagring af olieprodukter samt petrokemiske eller kemiske produkter 
med en kapacitet på 200.000 tons eller derover.  
 
26. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.  
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Det eksisterende olielager betragtes som et nyanlæg i bekendtgørelsens 
forstand, da der ikke tidligere har været gennemført en VVM-procedure for 
lageret. Olielageret er VVM-pligtigt.  
 
Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger, der er indeholdt i anmel-
delsen. 
 
VVM-pligten indebærer, at der skal udstedes et kommuneplantillæg, en re-
degørelse der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og 
at der skriftligt meddeles tilladelse til olielageret.  
 
Naturstyrelsen er myndighed på projektet, da Miljøministeriet varetager 
kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg omfattet af VVM-
bekendtgørelsen, hvor godkendelseskompetencen i henhold til miljøbeskyt-
telseslovens § 40 er henlagt til Miljøministeriet, hvis det anmeldte anlæg 
kan etableres uden lokalplan, jf. VVM-bekendtgørelsens § 11, stk. 3.  
 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen.  
 
Konsekvensvurdering, Natura2000-områder og bilag IV-arter 
FDO-olielageret er ikke omfattet af et Natura2000-område. Det nærmeste 
Natura2000-område ligger cirka 3,3 km vest for FDO-lageret (Natura2000-
område nr. 166 der består af Habitatområde nr. H195).  
 
Kalundborg Kommune oplyser, at der ikke er kendskab til bilag IV-arter in-
den for området, der kan påvirkes af projektet.  
 
Der skal ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets på-
virkninger af Natura2000-område nr. 166 eller konkrete bilag IV-arter, jf. § 7 
i bekendtgørelse nr. 408 af 1/5/2007 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det 
skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og 
projekter vurderes at kunne påvirke Natura2000-områder eller bilag IV-arter 
væsentligt, jf. ovenstående. 
 
Risikobekendtgørelsen  
FDO er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen nr. 1666 af 14/12/2006, 
som en kolonne 3 virksomhed. Det betyder, at FDO/Statoil Refining Den-
mark A/S skal udarbejde en sikkerhedsrapport. Rapporten skal foreligge i 
endelig godkendt form, før der kan offentliggøres et forslag til kommune-
plantillæg og et udkast til miljøgodkendelse.  
 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 
indkaldelse af idéer og forslag.  
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Klagevejledning 
Afgørelsen 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 brugerinte-
resser inden for arealanvendelsen jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
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. 
 
Naturstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen  
 
Eva Legène 
Naturstyrelsen Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
 
 
 
Kopi til:  
Kalundborg Kommune 




