
 

Plan- og virksomhedsområdet 

J.nr. ODE-432-00102 

Ref. anaar/rukso 

Den 9. juni 2010 

 

Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a 
Axelborg 
Vesterbrogade 4a 
1503 København V 
 
   

 
Afgørelse om nye vilkår til opdateret sikkerhedsrapport 
 
DLG Planteværnslager påbydes hermed nye reviderede vilkår på baggrund 
af den opdaterede sikkerhedsrapport. 
 
Påbuddet skal være efterkommet senest den 9. juni 2010. 
 
Påbuddet gives efter § 41, stk. 1 jf. § 41b i miljøbeskyttelsesloven1. 
 

1. Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at 
alle fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig 
betydning) er omfattet af et forebyggende vedligehold. 

 
2. 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 sikkerhedsforanstaltninger (slukningsvand ved førsteindsats) 
og fra det eksterne beredskabs indsats (slukningsvand) i forbindelse 
med et uheld, så dette vand ikke havner i vandige recipienter eller 
kloak med forbindelse til kommunalt rensningsanlæg og/eller 
regnvandsledning.  

 
Procedure og/eller instruktioner for håndtering af slukningsvand skal 
indgå i øvelsen af den interne beredskabsplan. 
 
Virksomheden skal senest 3 måneder efter at have modtaget 
påbuddet, fremsende et projekt for hvorledes virksomhedens 
opsamlingskapacitet i lageret øges til umiddelbart at kunne opsamle 
eget slukningsvand fra sprinklersystemet i perioder uden 
bemanding. Som udgangspunkt skal kapaciteten svare til 
sprinklervand i en 1 time. 
 
De nødvendige ændringer af opsamlingskapaciteten i lageret skal 
være etableret senest 6 måneder efter påbuddet. 

 
3. Der skal minimum hver 4. måned afholdes øvelse for alle 

medarbejdere i afprøvning af afspærring af kloakker. Der skal føres 
journal over gennemførte øvelser og resultaterne af disse. 
Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende 

                                                
1
 Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 

2006. 



indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på 
virksomheden i minimum 5 år. 

 
4. Stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen må ikke oplagres på 

virksomheden, hvis der ved uheld eller brand, er risiko for, at selve 
stoffet spredes via luften i mængder der kan give anledning til 
uacceptable konsekvenser. 

 
Miljøcenter Odense anerkender, at DLG med den udarbejdede 
sikkerhedsrapport har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at der 
findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Virksomhedens 
sikkerhedsniveau blev den 9. marts 1999 accepteret af Ribe Amt. 
Miljøcenter Odense meddeler i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. 
41 b, påbud om vilkår for accept af sikkerhedsniveauet for DLG 
planteværnslager, Mådevej 80, 6705 Esbjerg.  
 
Baggrund for påbud 
DLG Planteværnslager, Esbjerg, er omfattet af Risikobekendtgørelsen2 som 
en kolonne 3-virksomhed og har derfor udarbejdet en sikkerhedsrapport. 
Den endelige sikkerhedsrapport er fremsendt den 23. maj 2009. 
 
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 fire myndigheder Arbejdstilsynet, Esbjerg Beredskab, Syd- og 
Sønderjyllands Politi og Miljøcenter Odense har sammen vurderet 
sikkerhedsrapporten og sikkerhedsniveauet på virksomheden. 
 
Arbejdstilsynet og Miljøcenter Odense meddeler afgørelse om vilkår for 
accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. 
 
Øvrige bemærkninger 
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de 
foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument, og i 
øvrigt indrettes og drives i overensstemmelse med beskrivelserne i 
sikkerhedsrapporten. 
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til 
regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden 
fremsender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når 
forholdene begrunder det, dog mindst hvert femte år. 
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 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 

for større uheld med farlige stoffer. 



 
Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større 
uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i 
Risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1, de oplysninger, som fremgår af 
bekendtgørelsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer 
omfattet af risikobekendtgørelsen, har eller kunne have været involveret. 
 
Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker 
væsentlige ændringer i det tilstedeværende stofs karakter eller fysiske 
tilstand eller ændringer i den proces, hvor det anvendes. 
 
Det skal dog understreges, at virksomheden som følge af 
miljøbeskyttelseslovens § 33, ikke må ændres bygningsmæssigt eller 
driftsmæssigt før ændringen er godkendt af miljømyndigheden. 
 
Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, 
eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af 
Risikobekendtgørelsen, ophører. 
 
Klassificeringen for visse stoffer blev i 2004 skærpet grundet en ændring af 
risikobekendtgørelsen. Dette betød, at DLG Planteværnslager der tidligere 
var en kolonne 2 virksomhed nu klassificeres som kolonne 3 anlæg. Det 
betyder, at anlægget som før var omfattet af VVM-bekendtgørelsens3 bilag 
2, punkt 10, efter de nye regler er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 
1, punkt 25. Da der ikke er tale om ændringer eller udvidelser af anlægget, 
har ændringen af klassifikation ikke medført, at der skal gennemføres en 
VVM-vurdering. 
 
Grundlaget for accept af sikkerhedsniveauet 
DLG oplagrer følgende midler, hvor de maksimale totale oplagsmængder er 
angivet i parentes; Herbicider (600 tons), Fungicider (200 tons), Insektcider 
(45 tons), Vækstreguleringsmidler (60 tons), Flue- og rottemidler (10 tons), 
Desinfektionsmidler (45 tons), Sprede- klæbemidler (140 tons), 
Mikronæringsstoffer (300 tons), Træbeskyttelsesmidler (15 tons). 
 
Da oplagets kapacitet overstiger tærskelmængderne angivet i kolonne 3 i 
bekendtgørelsens bilag 1, del 2 for miljøfarlige stoffer, er virksomheden 
ifølge Risikobekendtgørelsen underlagt reglerne for kolonne 3-virksomhed 
med krav om udarbejdelse af en sikkerhedsrapport. 
 
Miljøcenter Odenses afgørelse vedrørende sikkerhedsniveauet på DLG 
Planteværnslager, Esbjerg, omfatter hele virksomhedens aktiviteter 
vedrørende oplag af de førnævnte midler. 
 
Formålet med sikkerhedsrapporten er at dokumentere, at DLG 
Planteværnslager har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og 
uden for virksomheden, samt hvorledes dette fungerer i praksis. 
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 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og private 

anlægsvirkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 



Sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed vil 
blive opretholdt i fremtiden. 
 
Med sikkerhedsrapporten dokumenteres: 
 

• At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af 
Risikobekendtgørelsen er klarlagt. 

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

• At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
Sikkerhedsrapporten for DLG Planteværnslager, er opbygget i henhold til 
beskrivelsen i At-Vejledning C.0.3, ”Kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer” (januar 2006) og Risikobekendtgørelsen, med et indhold 
svarende til en kolonne 3-virksomhed. 
 
Større uheld i forbindelse med oplag af planteværnsmidlerne er primært 
knyttet til forurening af jord og grundvand ved udslip af miljøfarlige stoffer. 
Dette kan blandt andet forekomme i forbindelse med truck påkørsel af 
pallereol med deraf følgende spild. Virksomheden har opstillet barrierer til 
hindring af dette, herunder er der etableret membran under de befæstede 
arealer, samt at gulvafløbet fra lagerhallen er fast blokeret. 
 
Slukningsvand i forbindelse med brand kan udgøre en risiko for tilledning af 
miljøfarlige stoffer til jord og grundvand samt til det offentlige kloaksystem 
og i sidste ende recipienten. Hvis alle menneskelige barrierer skulle svigte, 
er det vurderet, at renseanlægget vil kunne modtage slukningsvand fra en 
brand. Dog vil kapaciteten nedsættes kraftigt, hvis rensningsanlægget ikke 
advares om at pumpe forurenet vand til tanke. Det er vurderet, at DLG 
Planteværnslager på nuværende tidspunkt ikke har tilstrækkelig umiddelbar 
kapacitet i lageret til at opsamle eget slukningsvand fra sprinklersystemet i 
tilfælde af brand. Der er derfor stillet vilkår om, at der etableres yderligere 
opsamlingskapacitet. Eksternt slukningsvand pumpes til opsamlingsbrønde, 
hvor der er yderligere opsamlingskapacitet. På den baggrund er risikoen for 
at slukningsvand ledes til jord, grundvand eller en recipient på et 
acceptabelt niveau, når den ekstra umiddelbare kapacitet er etableret. 
  
De beskrevne scenarier i sikkerhedsdokumentet kan ikke medføre domino-
effekter. 
 
En pølbrand der spreder sig i lageret kan medføre røgudvikling i 
nærområdet. Beredskabet der er kompetencemyndighed på området har 
forholdt sig til dette. 
 
I tilfælde af brand er det muligt, at meget små mængder af de oplagrede 
stoffer vil spredes sammen med røgen ved en brand pga. af kraftig varme 
udvikling. Disse emissioner til luften af stoffer vil dog være i meget små 
koncentrationer, og det er vurderet, at dette ikke er væsentligt. Virksomhe-
den har på den baggrund ikke beregnet spredningen til luften af miljøfarlige 
stoffer ved brand, da koncentrationerne er vurderet at være ubetydelige. 



 
Et større uheld i form af brand i oplaget som beskrevet i 
sikkerhedsdokumentet, kan i værste tilfælde have konsekvenser for 
mennesker og miljø på og udenfor virksomheden.  
 
DLG, har i sikkerhedsdokumentet beskrevet virksomhedens miljø, 
ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større 
uheld. Desuden identificerer og analyserer DLG uheldsrisici og disses 
forebyggelse. Dette sker ved systematiske analyser efter what-if (hvad-hvis) 
metoden. De identificerede hændelsesforløb vurderes derefter med 
udgangspunkt i sammenhængen mellem hyppighed og worst-case 
konsekvens, og eksisterende sikkerhedsbarriere. Ved vurderingen 
anvendes Miljøprojekt 112 anbefalede sammenhæng for accept mellem 
hyppighed og konsekvens. Heraf følger, at anlægget indrettes efter ALARA-
princippet4, dvs. at alle rimelige tiltag er truffet for at reducere risikoen for 
uheld. Det er endvidere beskrevet hvorledes DLGs interne beredskabsplan 
er dækkende for området. Den eksterne beredskabsplan er under 
udarbejdelse.  
Ved de gennemførte risikoanalyser, viser sikkerhedsrapporten, at de 
etablerede forebyggende foranstaltninger mindsker risikoen for, at der 
indtræffer et større uheld, der kan have miljømæssige konsekvenser uden 
for virksomhedens område, og Miljøcenter Odense vurderer, at 
virksomhedens drift ikke udsætter enkeltpersoner eller samfundet for et 
uacceptabelt risikoniveau. 
 
Sikkerhedsrapporten viser tillige, at skulle et større uheld alligevel indtræffe, 
så er sandsynligheden tilsvarende lav, for at de afhjælpende 
foranstaltninger, som etableres for at begrænse uheldets konsekvens, skal 
svigte.  
Miljøcenter Odenses vurdering 
Risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Esbjerg Beredskab og Miljøcenter 
Odense har i forbindelse med behandlingen af DLGs sikkerhedsniveau, 
udarbejdet et fælles myndighedsnotat med bemærkninger til 
sikkerhedsrapporten. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at alle relevante risici er beskrevet, og at der 
er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse når der er 
etableret ekstra umiddelbar opsamlingskapacitet til eget slukningsvand. 
Virksomheden skal vedligeholde anlæg og sikkerhedsudstyr som anført i 
sikkerhedsrapporten. Derudover skal alle nye tiltag og oplysninger 
indarbejdes i sikkerhedsrapporten, herunder også i what-if analysen. 
 
Centeret vurderer, at forudsætningerne for løbende at forbedre og 
vedligeholde virksomhedens sikkerhedsniveau er til stede med baggrund i 
sikkerhedsrapporten og virksomhedens miljøgodkendelse.  
 
Et eventuelt uheld på virksomheden skal kunne håndteres, således at der 
ikke tilledes miljøskadelige stoffer via slukningsvand til vandige recipienter. 
                                                
4
 ALARA står for As Low As Reasonably Achievable, og betyder at risici skal reduceres med 

alle rimelige midler, dvs. under hensyntagen til omkostningerne af midlerne. 



Dette skal ske ved hjælp af tilstrækkelig opsamlingskapacitet og 
afhjælpende procedurer/instrukser. 
 
Miljøcenter Odense vurderer dette forhold for så væsentligt, at vi ønsker at 
fastholde dette ved vilkår. Miljøcenteret har vurderet, at virksomheden ikke 
har tilstrækkelig umiddelbar opsamlingskapacitet til eget slukningsvand fra 
sprinklere i tilfælde af brand. Da virksomhedens sprinklersystem kan 
aktiveres udenfor almindelig arbejdstid, hvor der ikke er personer tilstede, 
anser Miljøcenter Odense det for væsentligt, at virksomheden umiddelbart 
kan håndtere eget slukningsvand som udgangspunkt i 1 time uden 
bemanding.  
Centeret er opmærksomt på at Esbjerg Brandvæsen under normale 
omstændigheder vil være fremme ved virksomheden i løbet af kort tid, og at 
Esbjerg Brandvæsen er i stand til at håndtere slukningsvandet. Der vil dog 
kunne opstå situationer, hvor Esbjerg Brandvæsen bliver forhindret i at 
være fremme i løbet af kort tid. Miljøcenter Odense har på den baggrund 
bedt DLG om at fremsende et projekt for umiddelbar håndtering af eget 
slukningsvand, samt en tidsfrist på 6 måneder til at øge kapaciteten af 
umiddelbar opsamling af eget slukningsvand. 
 
For yderligere at sikre, at der ikke tilledes miljøskadelige stoffer via 
slukningsvand til vandige recipienter stiller Miljøcenter Odense vilkår om at 
der minimum hver 4. måned afholdes afprøvning af afspærring af 
kloaksystemet. 
 
Virksomheden må ikke oplagre giftige eller miljøfarlige stoffer, hvor der er 
fare for, at stoffet spredes til luften ved brand eller uheld. Dette vilkår er 
stillet for at undgå, at der er risiko for, at flygtige stoffer spredes via luften til 
omgivelserne, som konsekvens af et uheld eller brand. Virksomheden 
oplagrer fortrinsvis stoffer som granulat eller i væskeform. Den type stoffer 
virksomheden har tilladelse til at oplagre, er typisk ikke flygtige stoffer. Det 
har derfor ikke været relevant at foretage spredningsberegninger, der viser 
omfanget af et uheld, eller vurdering af sandsynligheden for risiko for uheld, 
for luftbåren spredning af stoffer. Vilkåret er stillet for at fastholde, at der 
ikke opbevares flygtige stoffer på virksomheden med risiko for spredning til 
omgivelserne via luften.  
 
Risikoen for, at et uheld på virksomheden udvikler sig, så det medfører 
alvorlige farer for personer uden for virksomheden og miljøet, er på et ni-
veau, som centeret kan acceptere. 
 
Inspektion med virksomheden 
Arbejdstilsynet, Esbjerg Brandvæsen, Syd- og Sønderjyllands Politi og 
Miljøcenter Odense fører i samarbejde inspektion med virksomheden. 
Inspektionen 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 sikkerhedsdokumentet. 
 
  



Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud 
Miljøcenteret varslede den 8. april 2010 påbud om nye vilkår. 
 
Vi har modtaget følgende bemærkninger fra DLG Planteværnslager: 
”påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41 mener DLG ikke at der er 
grundlag for, da der ikke er nærliggende risiko for forurening”… ”desuden vil 
den reduktion af risikoen som yderligere opsamlingskapacitet i lagerhallerne 
ikke kunne stå mål med den investering som skønnes at være nødvendig 
for etablering af kapaciteten” 
 
Baggrund for fastholdelse af påbuddet 
I det varslede påbud i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41, stk.1 jf. § 41 
b, samt i brev af 6. maj 2010 opfordrer Miljøcenter Odense, DLG til at 
bidrage med oplysninger, der kan belyse omkostningerne ved påbuddet. Vi 
har ikke modtaget disse oplysninger, og har på den baggrund ikke ændret 
vores opfattelse af, at opfyldelse af det varslede vilkår 2, er overkommelig 
for virksomheden.  
 
Som beskrevet i det varslede påbud, anser Miljøcenter Odense det for 
meget væsentligt for sikkerheden, at DLG har en umiddelbar 
opsamlingskapacitet i et længere tidsrum. På nuværende tidspunkt har DLG 
kun umiddelbar opsamlingskapacitet på 2 m3 hvilket svarer til vand fra eget 
sprinklersystem i omkring 7 minutter. Miljøcenter Odense vurderer, at 7 
minutter er for kort tid til afværgende foranstaltninger, hvis der ikke er 
bemanding på virksomheden og der skulle opstå uforudsete problemer med 
hensyn til beredskabet. 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at tidsrummet inden virksomhedens eget 
slukningsvand løber i kloakken bør øges, da der er tale om et stort oplag af 
miljøskadelige stoffer. DLGs maksimale oplag af stoffer der er meget giftige 
for organismer der lever i vand (R50 inkl. R50/53) er 650 tons, og 500 tons 
for stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. 
Oplaget af disse stoffer er grunden til at virksomheden en kolonne 3 
virksomhed.   
Der er der ingen viden om de forskellige stoffers reaktion og skadelige 
virkning ved opvarmning og opblanding. Skulle det værst tænkelige ske, 
hvor slukningsvand iblandet store mængder miljøfarlige stoffer ledes til 
rensningsanlægget, vil en del af de skadelige stoffer ikke kunne oprenses, 
og vil derfor ledes videre til vadehavet, der er et særlig sårbart Natura2000 
område. Der er ingen viden om hvordan det i værste fald vil kunne påvirke 
området. 
 
 
Klagevejledning 
Påbuddet kan påklages til Miljøklagenævnet af 

• virksomheden 

• enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

• kommunalbestyrelsen 

• embedslægeinstitutionen 

• 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 meddelt Miljøministeren, 
at de ønsker underretning 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. Klagen 
skal senest være modtaget senest den 7. juli 2010 inden kl. 16.00. Vi 
videresender herefter klagen til Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen 
og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. 
 
En klage har opsættende virkning, med mindre Miljøklagenævnet 
bestemmer andet. 
 
Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. 
 
Offentliggørelse og annoncering 
Påbuddet vil blive annonceret den 9. juni i Ugeavisen Esbjerg og vil 
endvidere kunne ses på www.blst.dk. 
 
 
Kopi til: 
Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg 
raadhuset@esbjergkommune.dk  
 
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C 
at@at.dk 
 
Embedslægeinstitutionen, Syddanmark, Sorsigvej 35, 6750 Ribe 
syd@sst.dk  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2110 København Ø 
dn@dn.dk  
 
Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV 
kreds@friluftsraadet.dk  
 
NOAH, Nørrebrogade 39, 1. tv., 2200 København N 
noah@noah.dk  
 
Beredskabet Esbjerg Kommune, Gl. Vardevej 97,6700 Esbjerg 
lnc@esbjergkommune.dk  
 
 
 
   
  
  


