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Ref. Kigni / Kalar 
Den 2. november 2010 
 

   
DONG STORAGE A/S 
 
Stenlille Gaslager 
 
   
 
 
 
 
 
 
Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau for 
Stenlille Gaslager, Stenlille 
 
Stenlille Gaslager er omfattet af Risikobekendtgørelsen1 som en kolonne 3 
virksomhed og DONG har derfor udarbejdet en sikkerhedsrapport. DONG 
har i november 2008 fremsendt en første opdatering af sikkerhedsrapporten 
til myndighederne. 
 
Sikkerhedsrapporten er gennemgået på møder med deltagelse af virksom-
heden, Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Beredskabet i Sorø Kommune 
og Miljøcenter Roskilde. Den endelige sikkerhedsrapport er fremsendt i maj 
2010 og suppleret med det materiale, der fremgår listen i bilag 1, er det ma-
terialet, der ligger til grund for denne accept. 
 
De 4 myndigheder har sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikker-
hedsniveauet på Stenlille Gaslager, som de alle kan acceptere. Arbejdstil-
synet og beredskabet har ligesom Miljøcenter Roskilde udarbejdet selv-
stændig acceptskrivelse.  
 
Afgørelse 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at Stenlille Gaslager med den udarbejdede 
sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der 
findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko.  
 
Miljøcenter Roskilde meddeler hermed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens2 
§ 33 accept af sikkerhedsniveauet for Stenlille Gaslager, Stenlille som be-
skrevet i sikkerhedsrapporten fra maj 2010 med supplerende materiale som 
angivet i bilag 1 på følgende vilkår: 
 
1. Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at alle 

fysiske barrierer (foranstaltninger af sikkerhedsmæssig betydning) er 
omfattet af forebyggende vedligehold.  

 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyt-
telse. 
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Endvidere skal opmærksomheden henledes på, at virksomheden skal sna-
rest muligt efter et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) 
meddele miljømyndighederne, som nævnt i Risikobekendtgørelsens § 10, 
stk. 1, de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelses bilag 7. Pligten til 
indberetning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har eller 
kunne have været involveret.  
 
Øvrige bemærkninger  
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de for-
anstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsrapport. 
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til re-
gelmæssigt at gennemgå sikkerhedsrapport. Virksomheden fremsender 
ajourført sikkerhedsrapport til miljømyndigheden, når forholdene begrunder 
det, dog mindst hvert femte år.  
 
Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker 
væsentlige ændringer i det tilstedeværende stofs karakter eller fysiske til-
stand eller ændringer i den proces, hvor det anvendes. 
 
Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, 
eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen, ophører.  
 
Endelig skal virksomheden underrette miljømyndigheden, såfremt der uden 
at være tale om en ændring, der falder ind under Risikobekendtgørelsens § 
4 om væsentlig udvidelse eller væsentlig ændring, sker en ændring, der vil 
kunne indvirke på risikoen for større uheld.  
 
Grundlag for afgørelsen 
Grundlaget for afgørelsen har dels været sikkerhedsrapporten udarbejdet af 
DONG med supplerende materiale som angivet i bilag 1 og dels Miljøcenter 
Roskildes miljøgodkendelse fra december 2009. 
 
Miljøcenterets vurdering 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at alle relevante risici er beskrevet og at der 
er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse. Ligeledes vur-
derer miljøcenteret, at risikoen for, at et uheld på virksomheden udvikler sig, 
så det medfører alvorlige farer for personer uden for virksomheden og mil-
jøet, på nuværende tidspunkt er på et niveau, som centeret kan acceptere. 
 
Det fremgår af Risikobekendtgørelsen, at virksomheden snarest muligt efter 
et større uheld (nærved uheld) skal meddele miljømyndigheden de oplys-
ninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning 
gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har eller kunne have 
været involveret.  
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Inspektion på virksomheden 
Arbejdstilsynet, Beredskabsstyrelsen, Sorø Kommunes beredskab og Miljø-
center Roskilde fører i samarbejde inspektion med virksomheden. Inspekti-
onen omfatter dels vilkår fastsat i henhold til myndighedernes respektive 
lovgivninger og dels virksomhedens efterlevelse af Risikobekendtgørelsens 
§ 7 om, at virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår 
af sikkerhedsrapporten.  
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Sorø Avis onsdag den 3. november 
2010 og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.ros.blst.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af: 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har kla-
geret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 
og 100 

 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og 
miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket under-
retning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny 
Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller post@ros.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00.  
 
Miljøcenteret sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen 
med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sa-
gen.  
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder efter at afgørelsen er meddelt/annonceret.  
 
Med venlig hilsen 

 
Kirsten Grahn Nielsen 
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Kopi til:  
Embedslægeinstitutionen Sjælland – sjl@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – dn@dn.dk 
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1260 København V – natur@dof.dk 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV – fr@friluftsraadet.dk 
Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø – soroekom@soroe.dk  
Sorø Kommunes Beredskab - beredskab@soroe.dk  
Beredskabsstyrelsen - brs@brs.dk 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 1, Postboks 1228, 0900 København C – at@at.dk 
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Bilag 1 
 

• Sikkerhedsrapport for Stenlille Gaslager, maj 2010 (dok.nr. 27-691-GR-
0855 rev. 6)  

• HAZID - kvalitativ risikoanalyse for Stenlille Gaslager, maj 2009  
• Risikoanalyse for personer, Stenlille Gaslager, april 2008  
• Notat om eskalation (ved brand) på Stenlille Gaslager, marts 2009  
• Teknisk rapport om eskalation, juni 2010  
• Notat om analyse af eksplosion på Stenlille Gaslager, 13. maj 2009  
• Notat om sandsynligheder for eksplosion på Stenlille Gaslager, 12. juni 

2009  
• DONG Energy Gas Infrastructure, Sikringsmanual dok. nr. 29-000-GB-

0833, rev. 2, april 2009 
• Stenlille gaslager, beredskabsplan rev. 12, april 2010 (dok.nr. 27-691-

GH-0815 rev. 12)  
• Dokumentation for sikkerhedsledelsessystemet, januar 2010  
• Handlingsplan for Stenlille Gaslager vedrørende risikoreducerende eller 

øvrige sikkerhedsmæssige tiltag, INF-066238, opdateret 11. juni 2010  
• Redegørelse for arbejdsforhold, fremsendt med mail af 22. april 2010  
• Særlige programmer for brøndoperationer, fremsendt med mail af 22. 

april 2010  
• Trykaflastning fra oprindelig bygning, fremsendt med mail af 22. april 

2010  
• Notat vedrørende brandmur, fremsendt med mail af 5. maj 2010  
• Opdaterede sikkerhedsprocedurer, fremsendt med mail af 15. juni 2010  
• Opdateret matrix over sikkerhedssystemets dokumenter, fremsendt med 

mail af 25. juni 2010  
• Brev af 19. marts 2010 fra DONG som opfølgning på myndighedsnota-

tet.  
• Referat fra SSU-møde den 1. juli 2009  
• Beregning af gasspredning fra 2” udslip, juni 2003 DW 101436, DONG  
 


