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FORORD:
Vi er bekymrede i Kirke Saaby.
Især for vores drikkevand, men også for vores natur, tryghed og nærmiljø.
Kirke Saaby Bylaug gør derfor indsigelse mod kommuneplantillæg og miljøgodkendelse af
Olieberedskabslageret S3, Egstallevej 6, 4330 Hvalsø.
Vi ønsker olielageret lukket så hurtigt som muligt, grundet overhængende fare for områdets
grundvand. Vi vil ikke se passivt til, mens oliebranchen spiller hasard med vores drikkevand.
Uanset tekniske foranstaltninger er der en risiko for olielækage eller ligefrem eksplosion i et
område med særlige drikkevandsinteresser og nærliggende beboelse. Dette er helt, helt
uacceptabelt og vi henstiller til, at Lejre Kommune lever op til sit myndighedsansvar og
meddeler Foreningen af Danske Olieberedskabslagre afslag på miljøgodkendelse, inklusive en
snarlig, men rimelig frist til at afvikle virksomheden.
Vi er dybt bekymrede over den manglende sikkerhed, og specielt FDOs holdning til sikkerhed.
Hvor mange liter løber der årligt igennem rørene? Vi ved at beholderen indeholder op til 50
mill. liter, men det kan godt være at der transporteres væsentligt mere.
Det er bekymrende at naboerne (se indsigelse fra disse) kan fortælle om 2 udslip bare på
deres jord. Hvor mange er der så ikke på hele strækningen? Umiddelbart er der ikke
overensstemmelse med det FDO fortæller og det naboerne fortæller.
Vi mener grundlæggende, at det er vigtigt at VVM undersøgelsen dækker både rørledning
og selve anlægget, og på den måde er alle kommuner imellem Kalundborg og Hedehusene vel
høringspligtige.
I de følgende vil vi kort gennemgå vores bevæggrunde for vores henstilling, idet vi henviser til
artikel i Politiken med interviews af relevante aktører. Heraf fremgår det, at vi ikke står alene
med vores bekymring, samt at FDO ikke efter vores skøn udviser sund dømmekraft, men
derimod kun handler i egen interesse.
Endvidere henviser vi til Miljøstyrelsens Vejledning fra 2011 "Vejledning om Miljøkrav til
store olieoplag, Oplag af olieprodukter"
(http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2011/07/978-87-92779-14-4.pdf) hvoraf det
blandt andet fremgår, at "Nye oplag bør ikke placeres i områder med grundvandsinteresser"
(side 27) og at der: "Når der foreligger en af de særlige grunde, som er nævnt i
miljøbeskyttelseslovens § 41 a, stk. 2, skal myndigheden af egen drift foretage en revurdering
af miljøgodkendelsen og om nødvendigt udstede påbud eller forbud også inden for
retsbeskyttelsesperioden, som normalt er otte år" (side 28-29, afsnit 3.2 Revurdering eller
ændring af vilkår i miljøgodkendelse).
Se i øvrigt Miljøbeskyttelsesloven:
(http://retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=132218) , §41: "Hvis en
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listevirksomhed medfører væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud om, at
forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger.
Tilsynsmyndigheden kan endvidere meddele påbud, hvis en listevirksomhed skønnes at indebære
en nærliggende risiko for væsentlig forurening"
Det betyder, i vores optik, at Lejre Kommune er i sin gode ret til at udstede forbud mod
opbevarelsen af henved 50 millioner liter olie i et område med særlige drikkevandsinteresser,
midt i et fredet skovområde, ikke langt fra nær beboelse og rekreative arealer. Det manglede
da også bare!
Vi sætter vores lid til Lejre Kommunes handlekraft i denne sag.
INDSIGELSE:
Vedrørende det foreliggende materiale om vurdering af virkninger på miljøet samt forslag til
kommuneplantillæg og miljøgodkendelse til ovennævnte, ønsker Kirke Saaby Bylaug at
fremføre følgende:
Grundlæggende er det vores opfattelse at det pågældende anlæg er forældet, at der ikke sker
den fornødne renovering af fx rørføringer til og fra anlægget, og at anlægget primært tjener
private virksomheders interesser. Dette, kombineret med det meget væsentlige kvantum olie
som opbevares og føres igennem, og anlæggets særlige placering oven i et område med særlig
drikkevandsinteresse (OSD) samt grundvandets typiske strømning i området, gør at
væsentlige grundvandsforekomster er i fare.
I Lejre Kommunes udkast til miljøgodkendelse (15. marts 2012, J.nr.: 11/6337) hedder det
blandt andet (side 11):
I Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan fra 2005 er anført følgende om det område, som
depotet befinder sig i:
Interesseområder for naturbeskyttelse: Depotet ligger i et ”Større geologisk interesseområde” og
i et ”Særligt værdifuldt landskab”. Skovrejsning er uønsket i området. Lige syd for lageret ligger
et større område med biologiske værdier.
Vandområder: Ca. 400 m sydøst for lageret ligger Helligrenden, der er et ”Vandløb med skærpet
målsætning”.
Grundvandsbeskyttelse: Depotet ligger i ”område med særlige drikkevandsinteresser”.
Selvom dette er taget ud af en større sammenhæng, hvorunder FDO tydeligvis har fået indført
sætninger som " Eftersom det civile beredskab er af stor betydning for Danmarks
energiforsyningssikkerhed, forventes lageret i Hvalsø at være i drift mange år endnu." (Side
12), så burde alene disse faktorer bortdømme enhver miljøfarlig/risikovirksomhed fra
området.
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En godkendelse af anlægget er derfor uacceptabel, og som primær påstand ønsker vi derfor at
oplæg til kommuneplantillæg og miljøgodkendelse afslås, og at anlægget ikke godkendes i
dets nuværende form.
Anlæggets oprindelige formål synes at være passe, og anlægget virker nu snarere som buffer
og pumpestation for olieindustriens infrastruktur for billig transport fra Kalundborg og mod
hovedstadsregionen. Det er derfor nødvendigt at se anlægget i dets helhed for at kunne
foretage en egentlig VVM-undersøgelse og godkendelse.
Kirke Saaby Bylaug skal derfor påpege at vi ikke mener den udførte VVM-undersøgelse er
udført efter intentionerne, idet den burde omfatte både rørledninger og selve anlægget.
Det er derfor også stærkt bekymrende at der ikke foregår nogen udskiftning af rørene og at
der ikke er lavet en undersøgelse af hvor lang levetid de har.
Der forekommer endvidere at være afvigelser imellem antallet af udslip som ejeren af
anlægget oplyser og de udslip som naboer til anlægget kan fortælle om på deres ejendomme.
Der er dermed ikke umiddelbart overensstemmelse med det FDO fortæller og det naboerne
fortæller, hvilket bør undersøges yderligere inden endelig stillingtagen.
I Kirke Saaby er vi desuden bekymrede over de fraværende oplysninger om mængder der
løber igennem anlægget, oplysninger og usikkerhed om tidligere udslip, anlæggets generelle
stand, alder og sikkerhed, samt den manglende orientering vedrørende eventuelle
modforanstaltninger ved uheld og ulykker.
Såfremt forvaltningen og kommunalbestyrelsen beslutter sig for at godkende anlægget, er vi
alvorligt bekymrede for om en så væsentlig og dansk værdi som rent grundvand, vil kunne
bevares for eftertiden. Som beslutningstager bør der desuden være opmærksomhed på om
det fra et samfundsperspektiv er rimeligt at risikere grundvandets renhed for
privatøkonomiske interesser. Endvidere vil vi påpege at Lejre kommunens mange ambitioner
omkring attraktiv natur, bo- og oplevelseskommune samt økologisk foregangssted,
forekommer uendelig hule såfremt anlægget godkendes i den nuværende form og på
Baggrund af de foreliggende dokumenter.

Mikkel Bruun, Oldermand.
Morsøvej 26, 4060 Kirke Saaby.

Sendt til bnis@lejre.dk og eslu@lejre.dk tirsdag den 10. Juli 2012
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Bilag:

Store olielagre skjult tæt på drikkevand.
Danmark har 15 hemmelige, underjordiske olielagre med
næsten en halv milliard liter olie, der var en del af
beredskabet under den kolde krig. Politiken har fået adgang
til det største af dem, hvor naboer og vandselskaber nu
protesterer mod en miljøgodkendelse, fordi de er
bekymrede for drikkevandet.
MICHAEL ROTHENBORG

Her er fuglefløjt, fasanskrål og rådyr. Men her er også en underlig høj og
konstant susen, som man normalt ikke hører i det danske landskab.
Den skyldes nogle usædvanlig kraftige ventilatorer, og det er dem, der sørger
for, at man næsten ikke kan lugte spor af, at vi her befinder os ovenpå det
største underjordiske olielager i Danmark: En tank på en størrelse med en
håndboldbane, der rummer et hemmeligt antal millioner liter olie, der under den
kolde krig var en del af samfundets beredskab, hvis Danmark blev angrebet af
Sovjetunionen. Men som nu foruroliger naboerne i den lille landsby Kirke Saaby
på Midtsjælland.
Et udslip oppe fra det indhegnede olielager på bakken kan nemlig ende i både
deres eget og hovedstadens drikkevand. Derfor vil de forsøge at forhindre, at
olielageret nu får miljøgodkendelse af Lejre Kommune.
»Lageret er et forældet koldkrigslevn, der kan få fatale miljøkonsekvenser«,
siger oldermand Mikkel Bruun fra Kirke Saaby, der vil protestere i et høringssvar
til kommunen inden fristens udløb i næste måned.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har allerede indleveret et kritisk
høringssvar, og hovedstadens vandselskab Københavns Energi er også på vej
med et. Selskabet indvinder 2,5 milliarder liter vand fra to boringer, der ligger
blot cirka fem kilometer væk fra olielageret i Kirke Saaby, og er bekymret for de
rørledninger, som udgår fra lageret. Københavns Energi undrer sig over, at de
ikke har fået noget at vide om placeringen af ledningerne, og om de ligger tæt
på kildepladserne.
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»Vi har forståelse for, at der både skal være plads til både olielagre og
vandforsyning, men det er meget vigtigt, at olieanlæg – og ledninger til og fra
dem – moderniseres og vedligeholdes, og at sikkerhedsniveauet opdateres«,
siger Anne Scherfig Kruse, sektionsleder i Københavns Energi.
Foreningen af Danske Olieberedskabslagre (FDO) afviser, at der skulle være
miljømæssige risici.
»Lageret har ligget her i mere end 40 år helt uden problemer«, siger Svend
West Hansen, direktør i FDO.
Men netop lagerets alder bliver brugt med stik modsat fortegn af modstanderne:
»Det er over 40 år gammelt, bygget i en tid, hvor man ikke skænkede miljøet og
drikkevandet mange tanker«, siger oldermand Mikkel Bruun.
Olie nok til 81 dage

Det var i 1957, at Folketinget besluttede at etablere de danske olielagre.
Baggrunden var dels efterdønninger fra Suez-krisen året før, dels frygten for en
krig, hvor fjenden – østblokken – ville afskære forsyningerne.
FDO blev oprettet i 1964, og lageret ved Kirke Saaby blev bygget tre år efter
som et af 15 underjordiske olielagre, der sammen med 2 overjordiske skulle
rumme nok olie til 125 dages forbrug.
Det krav er nedskrevet flere gange i takt med, at Danmark er blevet
selvforsynende med olie, og østblokken gik i opløsning. Kravet er i dag 81 dage
og fastsat i et EU-direktiv. Det er et led i forsøget på at mindske20 risikoen for,
at især østlandene får forsyningskriser, hvis for eksempel Rusland lukker for
gas- eller olieeksporten.
Det helt specielle ved Danmark er imidlertid, at 70 procent af olien til
beredskabet opbevares i underjordiske lagre; i alt næsten 850 millioner liter.
Samtidig henter vi som et af de få EU-lande næsten alt vores drikkevand i netop
undergrunden.
Men dengang lagrene blev bygget, havde Danmark ikke noget Miljøministerium,
og forurening var et meget nyt begreb, der kun dækkede over ting, man kunne
se med det blotte øje.
»Siden har vi jo heldigvis fået både langt mindre krigsrisiko og meget større
miljøforståelse – ikke mindst for vigtigheden af at beskytte vores grundvand.
Derfor bør lageret lukkes«, siger Mikkel Bruun.
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Som oldermand skal han beskytte landsbyidyllen i Kirke Saaby; de stråtækte
huse, det velbevarede gadekær, og ikke mindst det lokale vandværksvand.
Kirke Såby Vandværk henter størstedelen af sit vand fra en boring blot 1.100
meter nord for – og nedstrøms – olielageret.
Mikkel Bruun henviser til, at lageret oppe på bakken ifølge Lejre Kommunes
miljøvurdering har haft to uheld; et mindre spild af benzin til jorden i midten af
1990’erne og et udslip til tankhus og olieudskiller i 2003.
»Men begge udslip førte jo til opstrammede sikkerhedsprocedurer«, fremhæver
Svend West Hansen, direktør i FDO.
»Der er absolut ingen risiko for drikkevandet«, tilføjer han.
Direktøren har efter nogen overvejelse indvilget i at lade Politiken besøge
gigantlageret i Lejre. Men det er under visse betingelser, at vi får adgang som
det første danske medie nogensinde: Vi må godt skrive om den vedvarende
susen fra ventilatorerne. Vi må også godt fortælle, at stedet stadig emmer af
1960’erne med et gult parcellignende kontrolcenter, og bunkerlignende
nødgeneratorer og anden teknik bygget ind i jordvolde.
Men andre ting som samlingen af ventiler, hvor olien strømmer ind og ud, må vi
hverken beskrive i detaljer eller fotografere – for så risikerer man ifølge Svend
West Hansen, »at de kan blive misbrugt af terrorister«.
Det er af samme grund, at FDO stadig insisterer på at holde placeringen af de
underjordiske lagre hemmelig.
»Stort set alle de nærmeste naboer kender placeringerne, og det samme gør de
relevante kommuner, der har udarbejdet eller er ved at udarbejde
miljøgodkendelser for dem alle. Der er ingen grund til, at andre skulle vide
præcist, hvor de ligger«, siger Svend West Hansen.
Ud over miljøgodkendelser er FDO også ved at få lavet sikkerhedsgodkendelser
af samtlige olielagre. Det er en følge af EU’s såkaldte Seveso-direktiv, der er
opkaldt efter giftulykken i den italienske by af samme navn i 1976. Direktivet
bestemmer, at alle EU’s potentielt farlige virksomheder skal kortlægges, især for
at sikre, at naboer bor tilstrækkeligt langt væk i tilfælde af uheld.
Det gør oldermand Mikkel Bruun endnu mere utryg.
»Danmark burde nedlægge de underjordiske lagre og nøjes med olielagre over
jorden«, mener han.
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Vandselskabernes organisation Danva er umiddelbart enig.
»Oplagring af benzin og diesel bør som udgangspunkt ikke placeres i områder
med særlige drikkevandsinteresser. Og det bliver endnu værre af, at området
ved Kirke Saaby har en type jordlag, hvor forureninger vil have meget kort
opholdstid, inden de siver ned i grundvandsmagasinerne. Derfor bør man
overveje en flytning af lagrene«, siger Lars Fischer, funktionschef i Danva.
Han tilføjer, at hvis lagrenes placering fastholdes, er det afgørende, at anlægget
mindst føres op til det sikkerhedsniveau, der ville blive krævet af tilsvarende nye
anlæg. Desuden skal anbefalingerne fra Lejres miljøvurdering føres ud i livet, og
der skal etableres effektiv overvågning og en beredskabsplan.
Det er ikke første gang efter den kolde krigs afslutning, at der er blevet sat
spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at fortsætte med de underjordiske
lagre.
En såkaldt ’National Sårbarhedsudredning’ fra Energistyrelsen 2003 var inde på
samme tanker. I afsnittet ’Problemstillinger’ på side 41 hedder det:
»Spørgsmålet er, om meromkostningen ved disse beredskabslagre egentlig er
nødvendig i dagens situation vurderet i forhold til dels Danmarks nuværende
sikkerhedspolitiske situation, dels den militærteknologiske udvikling siden
lagrenes etablering i 1960’erne. Der er ikke i forhold til hverken IEA (Det
Internationale Energiagentur, red.) eller EU krav om, at en del af
lagerberedskabet skal holdes i særskilte lageranlæg svarende til de danske
beredskabslagre«.
Sårbarhedsudredningen tilføjer dog, at nu hvor olielagrene er etableret og
forbundet med rør til både raffinaderierne og de centraler, hvor olieselskaberne
henter benzin til benzintankene, »vil det formentlig i en del år være mest
økonomisk at videreføre brugen af disse lageranlæg«.
Direktør Svend West Hansen fra FDO mener, at det ikke blot vil være mest
økonomisk »i en del år«, men i al overskuelig fremtid.
Han fremhæver, at FDO de kommende år vil bringe antallet af underjordiske
lagre ned fra 15 til ni for at tilpasse kapaciteten til beredskabskravet.
Men de resterende ni vil jo stadig være mere end 40 år gamle. Det er langt
længere end, hvad man almindeligvis regner med, at olietanke kan holde.
Villaejere har for længst skullet udskifte deres olietanke fra den tid. Hvornår skal
staten udskifte de her olietanke?
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»Jeg kan slet ikke se nogen grund til at udskifte dem. De kan i princippet holde
uendeligt. Tankene kan jo ikke sammenlignes med andre tanke fra den tid; de er
noget af det sikreste, der findes: 30 cm tyk beton med ståltanke indeni, så
eventuelle udslip kun når ud til betonen. Og de bliver inspiceret af eksterne
konsulenter hvert 10. år, så for eksempel lamineringen af tankene forbedres, og
sikkerheden hele tiden optimeres«.
Hvert 10. år lyder ikke umiddelbart særlig ofte.
»Vores eget kontrolsystem overvåger hele tiden løbende, at der ikke sker spild
til undergrunden«
Hvorfor ikke flytte olien til anlæg over jorden i områder, hvor der ikke er særlige
drikkevandsinteresser?
»For det første er risikoen for udslip til drikkevandet helt, helt minimal - det kan
måske ske en gang hvert millionte år. For det andet ville det være svært og
koste mange milliarder at etablere tilstrækkelig lagerkapacitet over jorden – og
det i en tid, hvor den danske oliebranche har store økonomiske udfordringer.
Alene at erstatte dette ene anlæg her vil koste op mod en halv milliard«,
vurderer Svend West Hansen.
Den argumentation møder ikke meget forståelse nede i Kirke Saaby:
»Det problem må oliebranchen selv klare. Staten bør især koncentrere sig om at
sikre vores drikkevand – det er blandt andet derfor, at vi betaler skat. Ikke for at
bevare olielagre, der er mere end 40 år gamle, og som derfor udgør en stor
risiko«, siger Mikkel Bruun.
Men igen ser landsbyens oldermand og oliedirektøren helt forskelligt på den tid,
der er gået siden oprettelsen af lagrene:
»Hvorfor ændre noget, der har fungeret fint i mere end 40 år?«, spørger Svend
West Hansen.
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Dagbladet Politiken, Søndag den 17. Juni 2012. Michael Rothenborg.

