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Hvad er VVM?
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne
for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af
visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov
om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse.
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering.
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes idéer og forslag til det
videre arbejde. Det kan f.eks. være idéer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal
tillægges særlig vægt og forslag om alternativer.
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på
-

mennesker, fauna og flora

-

jordbund, vand, luft, klima og landskab

-

materielle goder og kulturarv, og

-

samspillet mellem disse faktorer

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres
sammen med et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af
kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Naturstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder blandt andet for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed efter anden lovgivning eller som kræver planlægning i
mere end to kommuner.
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1 Baggrund
1.1 Indledning
I forbindelse med at der bliver udarbejdet en miljøgodkendelse for FDO’s olielager ved Statoil
Refining Denmarks raffinaderi, skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Redegørelsen laves
over det eksisterende tankanlæg, og der er ikke planer om at ændre i udformningen af lageret.

Figur 1, oversigtskort med placering af FDO olielager

Olielageret er ejet af Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO), men den daglige drift varetages af Statoil Refining Denmark.
Dette ideoplæg redegør kort for FDO og Statoil Refining Denmarks ønsker og de miljømæssige
påvirkninger, som lageret har. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et udkast til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse, som vil blive sendt i 8 ugers høring.

1.2 Lokalisering
FDO lageret ligger syd for Asnæsvej og øst for Melbyvej, ved siden af Statoils raffinaderi med
indkørelse fra Melbyvej. Området ligger i et erhvervsområde, figur 2, og er omfattet af Kalundborg Kommunes kommuneplan. Det grænser op til et boligområde mod nord.
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Figur 2, plankort for Kalundborg

1.3 Projektbeskrivelse
FDO lageret består af seks tanke af 58.000 m³. Der er forberedt fundament til en syvende tank.
Der er dog ingen planer om at etablere den 7. tank. Tankgården er omgivet af en jordhøj, således
at tankgården kan rumme indholdet fra halvanden tank. Ud over tankene er der en pumpegård,
hvor udstyr, der bruges i den daglige drift, er placeret. Der findes to branddamme på området,
ligesom der også er en brandvandsopkobling til Statoil raffinaderiets brandvandssystem.
Tankene har fast tag og anvendes til opbevaring af færdigvarer (gasolie, dieselolie, fyringsolie).
Tankene fyldes med gasolie fra Statoil raffinaderiets produktion, derefter udskibes det fra Statoils pier eller pumpes via ledning til Statoils anlæg i Hedehusene.
Fundamentet for tankene er et ringfundament, og alle tanke er forsynet med bunddræn, så
eventuelt vand kan drænes fra. Uden for tankene er et ventilarrangement, hvor man kan åbne til
enten kloak eller et lukket drænsystem.
Lageret er i funktion i døgndrift, syv dage om ugen. Der er rundering på lageret flere gange i
døgnet af operatør fra Statoil raffinaderiet.

Figur 3, FDO-lageret

2 Påvirkninger af omgivelserne
Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver og vurderer olielagerets
påvirkninger på miljøet og de visuelle forhold.

2.1 Miljøpåvirkninger
De væsentligste miljøpåvirkninger fra tanklageret er emission af lette kulbrinter og den potentielle risiko for forurening af jord og grundvand med oliespild fra tankene.
I VVM-redegørelsen vil dette blive vurderet nærmere, ligesom det vil blive vurderet, hvordan
påvirkningerne undgås eller begrænses mest muligt.

Luftforurening
Der er årligt en afdampning på ca. 15 tons af lette kulbrinter fra gasolien i de seks tanke. Afdampningen til atmosfære sker i 19 meters højde gennem rør fra taget på tanken.

Støj
Der genereres støj fra pumper i pumpegården og mikserne, der er påsat tankene, samt visse dele
af rørnettet ved FDO området. Det skal i VVM-redegørelsen undersøges, hvorvidt det er muligt
at sænke støjniveauet til de nærmeste naboer.

Energi og vand
Der anvendes energi i form af el til driften af lageret, og der bruges vand til nødbruser og øjenskyller.

Transport
Der er ingen fast tung transport til lageret. Der bliver benyttet slamsuger, hvis der er behov for
opsugning fra drænbrønde.

Spildevand og affald
Tankgårdens overfladevand drænes via kloakrør til olieudskiller og derfra videre til Sildebækrenden.
Der genereres ikke affald i den daglige drift.
Ved rensning af tanke genindvinder Statoils raffinaderi så meget som muligt af den overskydende gasolie, og eventuelle rester bortskaffes til godkendte modtagere.

2.2 Øvrige påvirkninger
Visuelle forhold
Der er begrænset udsyn til lageret fra boligområdet ved Lerchenborgvej, da lageret mod nord
ligger bag en høj beplantning af træer. Der vil ikke ske nogen ændringer i det visuelle udtryk, da
der ikke foretages bygnings- eller driftsmæssige ændringer på lageret.
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Natur
FDO-lageret ligger ikke i nærheden af et Natura2000-område. Syd for lageret løber Sildbækrenden og mod øst ligger en beskyttet mose, der ikke belastes af lageret. I VVM-redegørelsen vil det
blive vurderet, om tanklageret påvirker natur- og dyreliv i området, og hvordan en eventuel
påvirkning kan minimeres.

Risiko
FDO-lageret er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen, da der er tale om oplag af store
mængder letantændelige produkter.
Der kan være 286.000 t (dieselolie, fyringsolie og gasolieblandinger) i FDO’s tanke. Denne
mængde svarer til kapaciteten af de fyldte lagertanke. Normalt vil der være cirka 60 % af de
angivne mængder til stede.
På FDO-lageret er der følgende andre stoffer, som falder ind under risikobekendtgørelsen:
• Centantalsimprover, kan eksplodere ved opvarmning
• TOLAD 4410N, miljøfarligt.
• Nalco 5403, miljøfarligt

3 Den videre proces
Når idéfasen er afsluttet, sammenfatter Naturstyrelsen de indkomne forslag i en redegørelse,
der fastlægger, hvad der skal indgå i det videre arbejde.
Naturstyrelsen vil i samarbejde med virksomheden og Kalundborg Kommune udarbejde en
VVM-redegørelse med kommuneplantillæg, som beskriver og vurderer miljøkonsekvenserne af
anlægget. I redegørelsen vil det blandt andet blive vurderet, om anlægget kan have lugt-, luft- og
støjpåvirkninger, og om der kan være konsekvenser for grund- og overfladevand. Anlægget skal
desuden miljøgodkendes af Miljøstyrelsen. Miljøgodkendelsen vil regulere virksomhedens indretning og drift, emissioner til omgivelserne, overfladevand og støj herunder transport samt
risikoforhold. Det forventes, at den videre proces vil foregå efter følgende tidsplan:

Aktivitet
Indkaldelse af Idéer og forslag (4 uger)
Udarbejdelse af VVMredegørelse og kommuneplantillæg
Udkast til VVM-redegørelse
og kommuneplantillæg afleveres til Kalundborg Kommune
Offentlig høring (8 uger)

okt
x

2011
nov
x
x

dec

jan

feb

2012
mar
apr

maj

jun

x

Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse
Sammenfattende redegørelse sendes til Kalundborg
Kommune
Endelig vedtagelse af VVMredegørelse og kommuneplantillæg

x

x

x
x

x
x

x
x

3.1 Idéer og forslag
Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Naturstyrelsen
idéer og forslag til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. Vi skal
have dine idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest den 23. november 2011.
Idéer og forslag til planlægningen skal sendes til:
Naturstyrelsen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
eller ros@nst.dk
J. nr. NST-131-00120
(Husk at anføre postadresse ved mailhenvendelser).
Få flere oplysninger i Naturstyrelsen, tlf.: 72 54 30 00 eller e-mail: ros@nst.dk.
Når idéfasen er slut, vil Naturstyrelsen fastlægge hvilke emner, der skal arbejdes med og dermed
indgå i VVM-redegørelsen. Redegørelsen vil blandt andet indeholde en vurdering af risikoen ved
anlægget og påvirkninger af luft og støj mv.
Anlægget kræver som nævnt også en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen vil regulere indretning og drift – herunder blandt andet emissioner til omgivelserne og støj.
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Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til
miljøgodkendelse.
Herefter beslutter Naturstyrelsen, om kommuneplantillægget med VVM-redegørelsen kan godkendes.

Naturstyrelsen
Ny Østergade 7-11
4000 Roskilde
Tlf: 72 54 30 00
E-mail: ros@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk
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