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Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau  
for FDO Foreningen Danske Olieberedskabslagre beliggende Ryttergrøftve-
jen 34, 7000 Fredericia. 
 
FDO, Fredericia, er omfattet af Risikobekendtgørelsen1 som en kolonne 3-
virksomhed, og FDO har derfor udarbejdet en sikkerhedsrapport. Sikker-
hedsrapporten indgår som en integreret del af Shell Raffinaderiets sikker-
hedsrapport i form af et bilag, idet Shell Raffinaderiet i Fredericia fungerer 
som daglig operatør på depotet. Det betyder, at det i vid udstrækning er 
Shell’s drifts-, sikkerheds-, vedligeholdelses- og beredskabsprocedurer der 
gælder for depotet, ligesom hovedparten af alt arbejde på anlægget er om-
fattet af Shells sikkerhedsledelsessystem.  
 
Den endelige sikkerhedsrapport er fremsendt i april 2010. 
 
Sikkerhedsrapporten er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de 
to bekendtgørelser: 
 

• Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006 om 
kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige 
stoffer. 

• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 
De tre myndigheder Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen og Miljøcenter 
Odense har sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikkerhedsniveauet 
på virksomheden. 
 
Miljøcenter Odenses opgave er relateret til de tilfælde, hvor uheld på virk-
somheden kan medføre skader uden for virksomhedens eget område eller 
nedsivning af forurenende stoffer på virksomhedens område. Denne opga-
ve supplerer det miljøtilsyn, som Miljøcenter Odense i forvejen fører med 
virksomheden. 
 
På baggrund af sikkerhedsrapporten er det risikomyndighedernes vurde-
ring, at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er op-
fyldt. Det er endvidere risikomyndighedernes konklusion, at risikoen for, at 
et uheld på virksomheden udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for 
personer uden for og inden for virksomheden samt for miljøet, er på et ni-

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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veau, som risikomyndighederne kan acceptere jf. Miljøstyrelsens Miljøpro-
jekt 1122. 
 
Miljøcenter Odenses afgørelse 
Miljøcenter Odense anerkender, at FDO med den udarbejdede sikkerheds-
rapport har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der findes et 
system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Miljøcenter Odense 
meddeler hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens3 § 41, accept af sik-
kerhedsniveauet for FDO, Ryttergrøftvejen 34, 7000 Fredericia som beskre-
vet i Sikkerhedsrapport dateret 26. april 2010 på følgende vilkår: 
 
N 1. Sikkerhedsledelsessystemet skal til stadighed vedligeholdes og der 

skal løbende følges op på audits herpå. 
 

N 2. Ved enhver anlægsændring udover 1:1 skal der foretages en risiko-
vurdering. Dette gælder også midlertidige anlægsændringer. 
 

N 3. Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at alle 
fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning) 
er omfattet af et forebyggende vedligehold. Alle fysiske barrierer skal 
endvidere løbende funktionstestes og dokumentation for udført test 
skal fremgå af Shells sikkerhedsledelsessystem. 
 

N 4. Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af en fornøden 
opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer og/eller instrukser, 
kunne håndtere de vandmængder, som kan opstå fra egne sikker-
hedsforanstaltninger (køle- og sprinkleranlæg) og/eller fra det ekster-
ne beredskabs indsats (slukningsvand) i forbindelse med et uheld, så 
dette vand ikke ukritisk ledes til det kommunale rensningsanlæg eller 
til vandige recipienter. 
 
Procedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af den interne be-
redskabsplan. 
 

N 5. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til 
større uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne de oplys-
ninger, som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7. Pligten til ind-
beretning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har el-
ler 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 sikkerhedsrapporten. Virksomheden fremsender 

                                                 
2 Miljøstyrelsens miljøprojekt 112/1989. Kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept. 
3 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyt-
telse. 



 

 3 

ajourført sikkerhedsrapport til kommunalbestyrelsen, når forholdene be-
grunder det, dog mindst hvert femte år. 
 
Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker 
væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske 
tilstand eller ændringer i de processer, hvor de 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. 
 
Grundlaget for accept af sikkerhedsniveauet 
FDO i Fredericia oplagrer olieprodukter, der på grund af deres miljøfare er 
omfattet af Risikobekendtgørelsen. Lageret består af 11 ens tanke, der er 
samlet i 2 bassiner. Det nordlige bassin indeholder i alt 6 gasolietanke og 
det sydlige bassin indeholder i alt 3 gasolietanke og 2 fuelolietanke. Det er 
primært de 6 gasolietanke i det nordlige bassin, der indgår i den daglige drift 
mens de resterende 3 gasolietanke i det sydlige bassin kun anvendes til 
lagring af gasolie. Fuelolietankene er ”døde” tanke, hvor der ikke foregår 
nogen aktivitet, og hvor indholdet er stiv fuelolie. 
 
Da lagerets kapacitet overstiger tærskelmængderne angivet i kolonne 3 i 
bekendtgørelsens bilag 1 for olieprodukter, er virksomheden ifølge Risiko-
bekendtgørelsen underlagt reglerne for kolonne 3-virksomhed med krav om 
udarbejdelse af en sikkerhedsrapport. 
 
Formålet med sikkerhedsrapporten er, at FDO skal dokumentere, at virk-
somheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden 
for depotet i Fredericia, hvorledes dette fungerer i praksis, og at sikkerheds-
systemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed også vil blive 
opretholdt i fremtiden. 
 
Med sikkerhedsrapporten dokumenteres: 
 

•  At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen er klarlagt. 

•  At der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebyg-
ge og bedst muligt begrænse følgerne af sådanne uheld. 

•  At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
FDO har i sikkerhedsrapporten beskrevet virksomhedens ledelsessystem 
og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld. Desuden iden-
tificerer og analyserer FDO uheldsrisici og disses forebyggelse. Dette sker 
ved systematiske analyser efter Shell Raffinaderiets manualer, retningslinier 
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og standarder samt ved Technical HSE4, HAZOP5 og Fire Safety Reviews. 
Det er endvidere beskrevet, hvordan Shells interne beredskabsplan er 
dækkende for området, idet Shells organisation dækker den daglige drift af 
anlægget. 
 
Sikkerhedsrapporten viser, at for de uheld f.eks. en tankbrand, der i værste 
fald kan have konsekvens uden for FDO’s arealer, er sandsynligheden for 
at de indtræffer meget lav. En tankbrand vil f.eks. kræve, at der er brandba-
re dampe til stede (gasolien opbevares ved temperaturer, der er mindst 20 
grader under flammepunktet) samtidig med en antændelseskilde. Shells 
risikoanalyser for brande i tanke med fast tag viser, at frekvensen for en 
brand i en gasolietank er 1 gang pr. 18.000 år. Undersøgelserne viser end-
videre, at den hyppigste årsag til brand i en tank med et produkt med højt 
flammepunkt er svejsning, brug af åben ild, mekaniske fejl som pumpe ned-
brud, pyroforiske reaktioner eller brande tæt ved tankene.     
 
Ved de gennemførte risikoanalyser viser sikkerhedsrapporten, at ved 
etablering af forebyggende foranstaltninger er sandsynligheden for, at der 
indtræffer et større uheld, der kan have konsekvenser uden for virksomhe-
dens område, acceptabel. 
 
Sikkerhedsrapporten viser tillige, at skulle et af de større uheld alligevel ind-
træffe, så vil de etablerede afhjælpende foranstaltninger kunne begrænse 
uheldet betydeligt inden det når den yderste konsekvens. 
 
Miljøcenter Odenses vurdering 
Risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen og Miljøcen-
ter Odense har sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikkerhedsni-
veauet på virksomheden og udarbejdet et fælles myndighedsnotat med be-
mærkninger til sikkerhedsrapporten. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at alle relevante risici er beskrevet og at der 
er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse.  
 
Centeret vurderer, at forudsætningerne for løbende at forbedre og vedlige-
holde virksomhedens sikkerhedsniveau er til stede med baggrund i sikker-
hedsrapporten. Det er en forudsætning for myndighedernes fortsatte tillid til 
de udførte sikkerhedsvurderinger, at alle fysiske barrierer (foranstaltninger 
med sikkerhedsmæssig betydning) er omfattet af forebyggende vedligehold. 
Der stilles derfor vilkår om, at et forebyggende vedligehold af alle fysiske 
barrierer er fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer. Gennemførelse 
af det forebyggende vedligehold skal kunne dokumenteres over for Risiko-
myndighederne. 
 

                                                 
4 Ved en Technical HSE Review granskes et anlæg ved brug af tjekliste efter anbefaling fra 
Shell Gruppen. 
5 HAZOP kommer af det engelske ”HAZard and OPerability”, som kan oversættes ”fare og 
funktionsevne”. 
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Alle fysiske barrierer, hvortil der er knyttet en aktion, bør endvidere løbende 
funktionstestes og dokumentation for udført test skal fremgå af sikkerheds-
ledelsessystemet. 
 
Ved et eventuelt uheld på virksomheden, vil vand fra egne sikkerhedsforan-
staltninger (sluknings-, køle- og sprinkleranlæg) og/eller fra det eksterne 
beredskabs indsats (slukningsvand) kunne indeholde miljøskadelige stoffer 
fra de oplagrede produkter eller hjælpestoffer til bekæmpelse af uheldet. 
Det skal derfor sikres, at dette vand ikke ukritisk ledes til det kommunale 
rensningsanlæg eller til vandige recipienter. Det fremgår af sikkerhedsrap-
porten, at virksomheden kan håndtere denne situation og har rådighed over 
den fornødne opsamlingskapacitet. Miljøcenter Odense vurderer dette for-
hold for så væsentligt, at vi ønsker at fastholde det for ethvert uheld ved 
vilkår. Vilkåret vil tillige omfatte, at sekvensen skal indgå i øvelsen af den 
interne beredskabsplan. 
 
Det er Miljøcenter Odenses konklusion, at risikoen for, at et uheld på virk-
somheden udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for personer uden for 
virksomheden og for miljøet, på nuværende tidspunkt er på et niveau, som 
centeret kan acceptere.  
 
Det fremgår af Risikobekendtgørelsen, at virksomheden snarest muligt efter 
et større uheld eller tilløb til større uheld (nærved uheld) skal meddele til-
synsmyndighederne de oplysninger, som fremgår af bekendtgørelsens bilag 
7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørel-
sen har eller kunne have været involveret. Dette vil blive præciseret og fast-
holdt ved vilkår. 
 
Retsbeskyttelse 
Vilkår i afgørelsen er ikke retsbeskyttede, da de er meddelt ved påbud. 
 
Inspektion med virksomheden 
Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen og Miljøcenter Odense fører i sam-
arbejde inspektion med virksomheden. Inspektionen omfatter dels vilkår 
fastsat i henhold til myndighedernes respektive lovgivninger og dels virk-
somhedens efterlevelse af Risikobekendtgørelsens § 7 om, at virksomhe-
den skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsrappor-
ten. 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Elbobladet den 25. august 
2010. Afgørelsen kan ses på www.blst.dk eller kan fås ved henvendelse til 
Miljøcenteret. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt 
afgørelsen besvares på 72 54 45 00 eller post@ode.mim.dk. 
 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af 

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 embedslægeinstitutionen 
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 landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har 
klageret 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 Odense, C. 
F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Kla-
gen skal senest være modtaget den 29. september 2010 inden kl. 16.00 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgø-
relsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. For-
udsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
afgørelsen. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning 
for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 
6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 

 
Zabina Akhtar  
+45 72548409  
zaakh@ode.mim.dk  
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen: 
 
Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia kommunen@fredericiakom.dk  
Fredericia Brandvæsen Prangervej 7 7000 Fredericia bech@fredericiakom.dk  
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C at@at.dk 

Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Danmarks Naturfrednings-
forening Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV kreds@friluftsraadet.dk  

 


