SAMRÅDSMÖTE enligt miljöbalken för Bergs
Oljehamn, Nacka 2009-09-13 kl. 11.00
I samband med samrådet kommer det att
finnas möjligheter till en guidad rundvandring
på området. Denna kommer att påbörjas
kl 10.00, d v s före samrådet.
Anmälan om deltagande i samrådet görs till
anläggningens depåchef Rainer Korkiamäki på
rkor@statoil.com eller på telefon 08-429 67 38.
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FAKTA OM BERGS OLJEHAMN
Bergs oljehamn anlades under åren 1959-1962.
Statoil driver egen hamnverksamhet på en kaj.
Totalt produktgenomslag var under 2008 ca: 1,2
milj m³. (990 milj ton)
Området är ca: 15 hektar till ytan. Topografin
ger en höjdskillnad av 60 m från havet till
fundamentet på den översta cisternen.
Inom depåområdet finns ett 40-tal cisterner i
varierande storlek och 3 bergrum med en
sammanlagd lagringsvolym på ca: 281 000 m³.
Stockholm/Mälardalsområdet största depå, alla
oljebolag lastar här
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BESÖKSREGLER VID BERGS OLJEHAMN
• Inskrivning i besökspärm. Bekanta dig med utrymningsplanen som
finns i entrén.

• Observera att på hela depåområdet är det generellt rökningsförbud,
förbud att använda mobiltelefon/annan elektrisk utrustning samt
hjälmtvång.

• Besöksväst samt hjälm finns att låna vid besök i depåområdet.

Bakgrund
Ansökan om utökat miljötillstånd
• Föranlett av den pågående omställningen från traditionellt fossila till alltmer
klimatneutrala drivmedel.

• På grund av att de hanterade biodrivmedlen har lägre energiinnehåll så
innebär denna omställning att drivmedelsvolymerna kommer att öka, allt
annat oförändrat.

• För att tillgodose Stockholmsregionens efterfrågan på framförallt biodrivmedel
kommer Statoil därför att ansöka om ett utökat miljötillstånd från 1,1 miljoner
ton till 1,2 miljoner ton inom ramen för den befintliga depån i Bergs och de där
befintliga anläggningarna.

• Enligt gällande lagstiftning kräver ett utökat tillstånd en prövning enligt
miljöbalken.
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ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT
MILJÖBALKEN
Ansökan avser hamn och depåverksamhet
(SNI/prövningskod 39:60, 63:10)

• Möjliggöra hantering av bränslen och bränslekomponenter som är
klimatneutralare (regleras inte i befintligt tillstånd).
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NUVARANDE TILLSTÅND
• Nuvarande tillstånd för anläggningen lämnades av Länsstyrelsen 1998
enligt Miljöskyddslagen (1969:387) med ytterligare beslut om villkor
2003.

• Gällande tillstånd omfattar en total genomströmning av 1,1 miljoner
ton petroleumprodukter.

• Tillstånd för hantering brandfarlig vara, gäller till 2011-01-01.
• Bergs oljehamn är en Sevesoanläggning av högre graden. För
anläggningar av högre graden krävs tillstånd enligt miljöbalken och en
säkerhetsrapport ska lämnas till tillsynsmyndigheten.
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DEPÅER OCH LOGISTIK

PITEÅ

Statoil opererar 11 stycken
utlastningsdepåer i Sverige
samt lagerhåller produkter på
ytterligare 4 stycken depåer.
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