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Att: Helle Fischer 
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Afgørelse om sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med oplag og transport 
af letolie (gasolie) på Dong Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket. 
 
 
1. Indledning  
 
Kyndbyværket er omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed, idet 
kapaciteten for oplag af letolie er på 120.000 m3 svarende til ca. 81.000 tons. Tær-
skelmængden for, hvornår en virksomhed er en kolonne 3 virksomhed på grund af op-
lag af letolie, er 25.000 tons, jf. bekendtgørelsens bilag 1, del 1.  
 
Kyndbyværket er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, første gang den 
19. september 2000 og den 22. juni 2006 blev anlægget godkendt til at anvende letolie 
som brændsel. I årene derefter er anlægget indrettet til håndtering af letolie, som i dag 
anvendes i alle energiproducerende enheder på værket. Miljøstyrelsen ændrede ved 
påbud den 4. februar 2008 en række vilkår i miljøgodkendelsen fra 2006. Miljøstyrelsen 
har den 28. februar 2013 truffet afgørelse om revurdering af vilkår, der er mere end 8 
år gamle og har efter miljøbeskyttelseslovens § 41 stk. 1 meddelt reviderede og nye 
vilkår. 
  
Kyndbyværket har fremsendt de oplysninger, der fremgår af risikobekendtgørelsens 
bilag 2, samt en sikkerhedsrapport med de data og oplysninger, der fremgår af be-
kendtgørelsens bilag 3.  
 
Materialet er sendt til de øvrige risikomyndigheder, som er Arbejdstilsynet,  
Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab og Nordsjællands Politi. 
 
Ifølge risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1, varetages administrationen af regler om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer i samarbejde mellem miljø-
myndigheden, kommunalbestyrelsen og Arbejdstilsynet og ifølge § 10, stk. 9 træffer 
myndighederne afgørelse inden for hver deres område, hvori i givet fald fastsættes 
vilkår om forholdsregler vedrørende sikkerhedsmæssige forhold, som virksomheden 
skal træffe.  
 
Sikkerhedsrapporten er gennemgået på møder med deltagelse af myndighederne og 
virksomheden. 
 
På denne baggrund har virksomheden den 8. november 2012 fremsendt en opdateret 
sikkerhedsrapport.  
 
Arbejdstilsynets afgørelse om sikkerhedsrapporten er vedlagt i henhold til bestemmel-
sen i risikobekendtgørelsens § 10, stk. 6 er vedlagt. 
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Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab har den 17. januar 2013 med-
delt, at beredskabets ønske om, at sikkerhedsrapporten skal indeholde beredskabs-
plan for ”Brand”, ”Alvorlig hændelse uden kontrol” og for ”Arbejdsulykke”, er imøde-
kommet og at beredskabet ikke har yderligere bemærkninger.  
 
 
2. Afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41  
 
Miljøstyrelsen accepterer sikkerhedsrapporten og sikkerhedsniveauet for Kyndbyvær-
ket. 
 
Der fastsættes ikke i denne afgørelse vilkår om gennemførelse af foranstaltninger til 
forebyggelse af større uheld på virksomheden eller begrænsning af følgerne af større 
uheld, idet de vilkår, der er fastsat i følgende afgørelser anses for at være tilstrækkeli-
ge. 
 

• Miljøgodkendelse af 22. juni 2006  
• Påbud af 4. februar 2008  
• Afgørelse om revurdering af 28. februar 2013  
  

Opmærksomheden henledes på, at sidstnævnte afgørelse er sammenfaldende med 
denne accept og Miljøstyrelsen har valgt at meddele nye vilkår, der er væsentlige for 
sikkerheden i afgørelsen om revurdering.  
 
Af bilag 3 fremgår samtlige gældende vilkår, som har betydning for forebyggelse af 
uheld og begrænsning af konsekvenser heraf.  
 
Miljøstyrelsen bemærker, at det af § 7, stk. 1 i risikobekendtgørelsen fremgår, at ko-
lonne 3-virksomheder skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhe-
dens sikkerhedsdokument.  
 
 
3. Beskrivelse af virksomheden  
 
3.1 Beliggenhed 
Kyndbyværkets placering og afgrænsning fremgår af bilag 1. Oversigtkort, der viser 
placeringen af virksomheden i forhold til omliggende områder, er vedlagt som bilag 2.  
 
3.2 Energiproducerende anlæg 

• Blok 21 og Blok 22. To oliefyrede kraftværksblokke, hver med en indfyret effekt 
på 784 MW, med tilhørende dampturbiner og generatorer, hver på 300 MVA. 

• GT 51 og GT 52. To gasturbiner, hver med indfyret effekt på 220 MW, med til-
hørende generatorer, hver på 78,2 MVA. 

• Dieselanlæg 41 bestående af to motorer med samlet indfyret effekt på 47 MW, 
med tilhørende generator på 23,5 MVA. 

• Hjælpedampkedel 28 med indfyret effekt på 34 MW. 
• Hjælpedampkedel 26 med indfyret effekt på 44 MW. 
• Nødstartgasturbine 50, bestående af to gasturbiner med indfyret effekt på 6 

MW 
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3.3 Risikoanlæg og -aktiviteter  
Kyndbyværket har følgende anlæg, som har betydning for risikoen for omfattende foru-
rening med letolie:  

• Tankanlæg  
• Kajanlæg 
• Losseledning til letolie 
• Rørledninger til fremføring af letolie fra tanke til forbrugssteder 
• Oliepumpestation 

 
Letolie oplagres primært i to store tanke (tank 5 og tank 6), som hver kan rumme 
60.000 m3. De to tanke er i henholdsvis 2006 og 2010 ombygget og indrettet til letolie.  
 
Tankene er placeret i hver sin tankgård, som kan rumme 40.000 m3. Tankgårdene er 
forbundet og kan tilsammen rumme 80.000 m3.  
 
Letolie leveres med skib, som lægger til kaj i Kyndbyværkets havn. Kajanlægget er 
renoveret i 2012 og skal være indrettet med et område indenfor kajkanten, der kan 
rumme 15 m3 væske. 
  
Fra skibet føres en slange henover kajen, hvor den kobles til den faste losseledning. 
Ved koblingsstedet er der monteret kontraventil, således at der ikke kan ske tilbageløb 
af olie fra tank til skib.  
 
Olien føres ved hjælp af skibets pumpe til en af tankene (normalt tank 6) gennem los-
seledningen. I sjældne tilfælde forekommer det, at olie skal føres fra tank til skib. Det 
sker ved hjælp af værkets pumpe. I dette tilfælde afmonteres kontraventilen. Skibets 
pumpe må maksimalt levere et tryk på 10 bar, mens værkets pumpe kan levere 5 bar.   
 
Losseledningen er ført over terræn langs kajen, herefter forløber den under terræn og 
de resterende ca. 380 m forløber i et trace med flere rørledninger frem til værkets olie-
pumpestation 5, som er beliggende umiddelbart uden for tankgården. Herfra er losse-
ledningen ført gennem volden omkring tankgårdene og over terræn til de respektive 
tanke. 
 
Til intern transport af letolie fra tankanlægget til forbrugsstederne er etableret faste 
rørledninger, herunder en ringledning fra oliepumpestation 5, hvori olien cirkulerer, og 
hvorfra der er forsyningsledninger til de enkelte forbrugssteder.  
 
Ringledningen er ført over terræn i trace med flere rørledninger. En del af traceet er 
placeret langs med og over kølevandskanal, hvorfra der er udløb til Isefjorden.  
 
Olierørledningerne er isolerede og om vinteren er den cirkulerende letolie i ringlednin-
gen opvarmet til +15 oC. 
 
Olierørledningerne forløber visse steder over befæstede arealer, hvorfra der er afløb til 
Isefjorden. Afløb fra befæstede områder, hvor der er risiko for olieudslip er indrettet 
med olieudskiller og/eller mulighed for at lukke for afløbet. 
  
3.4 Planlægningsmæssige forhold  
Kyndbyværket ligger på matr.nr. 68 og 72, Kyndby By, Kyndby i Frederikssund kom-
mune.  
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Kyndbyværket er beliggende ved Isefjorden på et areal, hvoraf en væsentlig del er ind-
dæmmet og opfyldt søterritorium. Størstedelen af arealet ligger nedenfor en markant 
kystskrænt og grænser op til Kyndby Huse, der er åben lav boligbebyggelse og som 
ligger ovenfor kystskrænten. De nærmeste boliger ligger ca. 230 m fra olietankanlæg-
get. 
 
På området har der været kraftværk med tilhørende infrastrukturanlæg siden 1940. 
Kyndbyværkets areal anvendes i dag til kraftværksblokke, olietanke, oplag af aske og 
slagge, asbestdepot, værksteder, vandværk, rensningsanlæg, vindmøller, havnefacili-
teter, administration, samt parkerings- og kørselsarealer. 
 
I Frederikssund Kommuneplan 2009-2021 er området omfattet af rammeområde LE 
5.1. For rammeområdet gælder, at det er et erhvervsområde herunder kraftværk med 
tilhørende bygninger, tekniske anlæg, lager, aske/slagge/asbest-depot, tankanlæg, 
vandværk, renseanlæg, havnefaciliteter. Herudover søsportsaktiviteter og primitiv lejr-
plads. Klasse 1-6 iht. zoneringskort. 
  
Der er fastsat maksimal bebyggelsesprocent for erhvervsbygninger på 50 % af grund-
arealet, som beregnes som det samlede matrikulerede areal, samt maksimal byg-
ningsvolumen på 5 m3/ m2 grundareal. Endvidere er der fastsat maksimal bygningshøj-
de for erhvervsbyggeri på 60 m og tankanlæg på 30 m, dog kan masteanlæg, skorste-
ne og lignende tekniske anlæg gives den teknisk fornødne højde.  
  
Kyndbyværket er omfattet af lokalplan nr. 58 fra 1996. For nabobebyggelsen Kyndby 
Huse, som tidligere var omfattet samme lokalplan, er der I 2009 vedtaget en ny lokal-
plan nr. 025. 
  
De nærmeste boliger ligger ca. 550 m fra blok 21 og 22 og ca. 350 m fra gasturbinean-
lægget og ca. 300 m fra de nærmeste bygninger på Kyndbyværket.  
 
Lokalplan NR. 58 tilsigter, at eksisterende kvaliteter og miljøværdier kan opretholdes. 
Lokalplanens øvrige delområder er udlagt til funktioner i tilknytning til drift af Kyndby-
værket, dog er delområde 5 (kystskrænten bag det inddæmmede område) udlagt til 
beskyttet naturområde, Natura 2000, for at bevare skrænten. 
 
Kyndbyværket er mod nord, vest og syd omgivet af vandområdet Isefjorden. 
 
 
3.5 Risikovurdering 
Faren for større uheld er knyttet til oplag af letolie, losning og lastning af letolie samt 
intern transport af letolie. Den væsentligste miljømæssige risiko er muligheden for ud-
slip af letolie til Isefjorden og til jord. Opmærksomheden henledes på, at letolie er ikke 
omfattet af risikobekendtgørelsen som følge risiko for brand eller eksplosion, men på 
grund af skadelige virkninger ved i tilfælde af udslip til miljøet. 
 
Beredskabsstyrelsen har oplyst, at risiko for brand og eksplosion i kold letolie (tempe-
ratur under flammepunktet) kun skal vurderes i forbindelse med dominoeffekter til an-
dre anlæg, som derved kan resultere i olieforurening. Produkter i brandfareklasse III er 
ikke omfattet af risikobekendtgørelsen på grund af brand og eksplosion, idet de har 
flammepunkt over 55 °C. 
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Risikovurderingen viser, at der ikke er risiko for, at udslip og antændelse af brand- og 
eksplosionsfarlige gasser kan medføre antændelse af værkets oplag af letolie.  
 
Der er udført en HAZOP analyse, senest revideret den 18. oktober 2012, af en række 
mulige uheld, deres årsag, konsekvens, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er truf-
fet, og der er henvisninger til relevante instruktioner for driftspersonale. 
 
For disse uheldsscenarier er der gennemført risikovurderinger ved hjælp af barrieredi-
agramteknikken. Der er opstillet 9 barrierediagrammer med i alt 24 uheldsscenarier. 
Gennem kvantitativ klassifikation af hændelseshyppighed og konsekvens og ved tilde-
ling af point til de enkelte barrierer er sikkerhedsniveauet udledt.  
 
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at Kyndbyværket har gennemført relevant og fyldest-
gørende risikovurdering, og at resultatet viser, at sikkerhedsniveaet på Kyndbyværket 
er acceptabelt.  
 
 
3.5 Nye vilkår  
For Kyndbyværket har der hidtil været en række vilkår, som har til formål at forhindre 
olieudslip og begrænse konsekvenserne, hvis det alligevel skulle forekomme. Miljøsty-
relsen vurderer imidlertid, at der er behov for at præcisere nogle eksisterende vilkår og 
meddele nye vilkår.   
 
Disse vilkår er af praktiske grunde meddelt i afgørelse om revurdering den 28. februar 
2013. 
 
Der er fastsat et nyt vilkår om, at der skal være en opkant langs den kaj hvor olieskib 
lægger til. Området bag skal kunne rumme 15 m3 væske og værket skal ved prøvning 
med vand vise at dette lader sig gøre. Der er også meddelt vilkår om at afløb fra hav-
neområdet, skal være tilproppede, når der losses og lastes olie. Hvis der sker et brud 
på losseledningen skal skibets pumpe straks standses. Da pumpen skal være beman-
det og der kontinuert skal holdes øje med lækage, vil det kunne ske i løbet af et halvt 
minut. I dette tidsrum kan der løbe 5 m3 olie fra slange. Den del af olien, der flyder ud 
på kajen, vil således blive forhindret i at løbe videre til havnebassinet.  
 
Kyndbyværket er forpligtet til at lægge en flydespærre ud, hvis olie slipper ud i havne-
bassinet eller hvis der under pumpning opstår risiko for det. Et vilkår herom fra 2003 er 
blevet revideret, således at Kyndbyværket skal gøre klar til hurtig udlægning af flyde-
spærre inden losning af skib påbegyndes. Kyndbyværket skal ved prøvning dokumen-
tere, hvor lang tid det tager at lægge flydespærre ud.  
 
Hvis der sker olieudslip til kølevandskanalen ved blok 21 og 22 udenfor det faste skot, 
der afgrænser et forsinkelsesbassin, skal der ligeledes straks udlægges flydespærre 
ud for kølevandskanalen.  
 
De hidtil gældende miljøgodkendelser indeholder ikke vilkår med krav til omfang og 
hyppighed af kontrollen med overjordiske olierør. Miljøstyrelsen vurderer, at regel-
mæssigt eftersyn og kontrol med de overjordiske olierør udgør en væsentlig sikker-
hedsforanstaltning til forebyggelse af olieudslip til omgivelserne. Miljøstyrelsen stiller 
derfor vilkår om, at det skal mindst hver femte år.  
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Det skal bemærkes, at disse vilkår er i overensstemmelse med instrukser i sikkerheds-
rapporten.  
 
 
4. Udkast til afgørelse  
Miljøstyrelsen har den 18. januar 2013 sendt udkast til afgørelse i høring hos DONG 
Energy Thermal Power A/S, Kyndbyværket og hos Arbejdstilsynet, Frederikssund-
Halsnæs Brand- & Redningsberedskab og Nordsjællands Politi. 
 
Kyndbyværket har i den forbindelse påpeget, at vand der tilføres voldsomt på én gang 
ikke fordeler sig på området bag kajkanten og derved ikke tilbageholdes, hvilket har 
givet Miljøstyrelsen anledning til, at præcisere vilkår B4 i afgørelse om revurdering. 
Herefter skal prøvning med vand godtgøre, at væsken ikke løber ud i havnebassinet 
ved en tilførsel svarende til et pludseligt opstået slangebrud. Fristen for prøvning ænd-
ret fra den 1. april 2013 i udkastet til den 1. oktober 2013, fordi der skal være tid til at 
udføre de nødvendige foranstaltninger. 
 
 
5. Miljøstyrelsens bemærkninger  
 
Letolie anvendes som brændsel i Kyndbyværkets energiproducerende anlæg. 
 
Letolie er omfattet af de navngivne stoffer i direktivets bilag 1, del 1. Tærskelmængden 
for en kolonne 2 virksomhed er 2.500 tons og for en kolonne 3 virksomhed 25.000 
tons. Kyndbyværket har en kapacitet til at oplagre 120.000 m3 letolie svarende til ca. 
81.000 tons, er virksomheden omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 
virksomhed.  
 
Ved svigt af samtlige sikkerhedsbarrierer kan alt letolie, som oplagres på Kyndbyvær-
ket, i værste fald løbe ud og forurene jorden og fjorden. En sådan yderst usandsynlig 
hændelse vil ikke medføre væsentlig fare for mennesker, men udgøre en stærk påvirk-
ning af miljøet. 
 
Miljøstyrelsen vurderer sammenfattende, at den fremsendte sikkerhedsrapport viser, at 
faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er klarlagt, 
og at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge større uheld 
og begrænse følgerne af sådanne uheld i relevant omfang.  
 
Miljøstyrelsen accepterer derfor den fremsendte sikkerhedsrapport og det sikkerheds-
niveau, som denne afspejler.  
 
Der fastsættes ikke i afgørelsen vilkår om gennemførelse af foranstaltninger til fore-
byggelse af større uheld på virksomheden eller begrænsning af følgerne af større 
uheld, idet de vilkår, der er fastsat i miljøgodkendelsen af 22. juni 2006, påbud vilkår af 
4. februar 2008 og afgørelse om revurdering af 25. marts 2013 anses for at være til-
strækkelige.  
 
En oversigt over de relevante vilkår er vedlagt som bilag 3 til afgørelsen.  
 
 
6. Offentliggørelse og klagevejledning  
Denne afgørelse vil blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 
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Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:  
• ansøgeren  
• 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 re-

kreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen  
 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 
København K eller mst@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 28. marts 
2013 kl. 16.00.  
 
Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgø-
relsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.  
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at den der 
klager indbetaler et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Når Natur- og 
Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen, sender nævnet en opkræv-
ning på gebyret, som skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklage-
nævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder 
behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste 
måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Geby-
ret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, 
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 
fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelse er, at fristen for at efterkomme afgørelsen forlæn-
ges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage. 
 
  
6.1 Søgsmål  
Et eventuelt søgsmål om påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
efter offentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 28. august 2012.  
 
Med venlig hilsen  
Villum Bacher  
72 54 42 73  
vba@mst.dk
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    Bilag 1: Kyndbyværkets beliggenhed og omgivelser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyndbyværkets beliggenhed og omgivelser  
Bilag til Miljøstyrelsens afgørelse om sikkerhedsrapport for Kyndbyværket 28. februar 2013. 
Kortet er genereret ved opslag i Frederikssund kommunes hjemmeside og digitale kortsystem: 
http://www.frederikssund.dk/content/dk/omrader/by_bolig/planlagning/kommuneplanlagning
http://infokort.frederikssund.dk/

  

http://www.frederikssund.dk/content/dk/omrader/by_bolig/planlagning/kommuneplanlagning
http://infokort.frederikssund.dk/


Bilag 2 
 
Vilkår i miljøgodkendelser og påbud som er af betydning for forebyggelse af 
uheld og begrænsning af konsekvenser heraf på Kyndbyværket 
 
 
Vilkår udstedt i Miljøgodkendelse af 22. juni 2006 samt påbud 4. februar 2008 
 

Indretning og drift
4 De to store olietanke 5 og 6 skal have kulfilter, der renser den luft, der kommer 

ud fra tankene. 
 

7 Blok 21 og 22 kølevandskanal og gasturbinernes kølevandskanal skal have et 
skot, der kan holde eventuelt spildt olie tilbage. Ved skottet skal være en føler, 
der giver alarm i kontrolrummet, hvis der er olie på vandet. 
 

10 Overfladevand fra tankgård 5 og 6 skal udledes via brønd i tankgården, afløbs-
ventil, sandfang og olieudskiller. 
• Brønden i tankgården skal etableres med dykket udløb og en afløbsbremse, 

der reducerer vandets fart til højst 6 l/sek. 
• Brønden i tankgården skal være installeret med en niveaugiver, der sikrer en 

behovsstyret åbning og lukning af afløbsventilen.  
• Olieudskilleren skal kunne rumme mindst 360 liter olie. 
• Olieudskilleren skal være etableret med flydelukke samt to oliedetektorer, 

der giver alarm i kontrolrummet, når der detekteres olie.  
• Den motordrevne afløbsventil skal lukke i tilfælde af alarm på en eller begge 

oliedetektorer. 
• Afløbsventilen skal kunne lukkes med håndkraft i tilfælde af strømsvigt. 
• Niveauet i brønden i tankgården skal kunne aflæses i kontrolrummet, lige-

som det skal logges, hvornår afløbsventilen er åbnet og lukket. 
• Den motordrevne afløbsventil skal under alle omstændigheder være lukket i 

forbindelse med vedligehold af tank, tankgrav m.v. samt ved pumpning af 
olie til tanken og lignende særlige situationer. 

 
Definition: Ved behovsstyret åbning og lukning af afløbsventilen forstås, at venti-
len kun er åben, når der er behov for at tømme tankgården for vand, d.v.s. at 
lukning af afløbsventilen sker ved lavt vandstandsniveau i brønden og åbning 
ved højt vandstandsniveau i brønden. 
 

11 Overfladevand fra opsamlingsbassin under oliepumpestation OP5 skal udledes 
via brønd tilknyttet opsamlingsbassinet, sandfang og olieudskiller, samt afløbs-
ventil: 
• Brønden i tilknytning til opsamlingsbassinet skal etableres med dykket udløb 

og en afløbsbremse, der reducerer vandets fart til højst 6 l/sek. 
• Brønden i tilknytning til opsamlingsbassinet skal være installeret med en 

niveaugiver, der sikrer en behovsstyret åbning og lukning af afløbsventilen. 
• Brønden i tilknytning til opsamlingsbassinet skal være installeret med en 

oliedetektor, der giver alarm i kontrolrummet, når der detekteres olie.  
• Olieudskilleren skal kunne rumme mindst 360 liter olie. 
• Olieudskilleren skal være etableret med flydelukke samt med en oliedetek-

tor, der giver alarm i kontrolrummet, når der detekteres olie. 
• Den motordrevne afløbsventil skal lukke i tilfælde af alarm på en eller begge 

oliedetektorer. 



• Afløbsventilen skal kunne lukkes med håndkraft i tilfælde af strømsvigt. 
• Niveauet i brønden ved opsamlingsbassinet skal kunne aflæses i kontrol-

rummet, ligesom det skal logges, hvornår afløbsventilen er åbnet og lukket. 
 
Definition: Ved behovsstyret åbning og lukning af afløbsventilen forstås, at venti-
len kun er åben, når der er behov for at tømme opsamlingsbassinet for vand, 
d.v.s. at lukning af afløbsventilen sker ved lavt vandstandsniveau i brønden med 
niveaugiver og åbning ved højt vandstandsniveau i brønden. 
 

13 Uden på olierør, der løber langs med eller over kølevandskanalen, skal være en 
olieføler, der giver alarm ved en lækage. Føleren skal ligge under røret og i iso-
leringen. Føleren skal kunne informere om hvor på strækningen der er en læka-
ge. Ved lækage skal der gives alarm i kontrolrummet. 
 

17 Tank 5 og 6 skal begge have dobbelt bund. Mellem de to bunde skal være va-
kuum, som værket overvåger kontinuert. Hvis det sker at vakuumet forsvinder 
skal værket inden en måned tømme tanken for olie. 
 

18 Tank 5 og 6 skal begge have automatisk niveaumåler, der giver alarm hvis tan-
ken bliver for fuld. Alarm skal gives både ved tanken, i kontrolrummet og på 
havnen. 
 

19 Tank 5 og 6 skal placeres i tætte tankgårde, der kan rumme hele indholdet af 
mindst en af tankene uden at noget af olien siver ned i jorden. Tankgårdene skal 
opbygges i henhold til DS/INF 466: 

• Mindst 10 cm grus med dræn for grundvand 
• Membran på mindst 1 mm 
• Mindst 20 cm grus med dræn for overfladevand 

For at holde på den beskyttende grus på voldene, skal værket lægge fibertex og 
friktionsnet ovenpå membranen. 
 

20 Der skal være ventiler på sugeledningen fra begge tanke, så udløbet fra hver 
tank kan stoppes. Der skal være ventiler efter alle fem pumper og ved indløbet 
til alle otte fyringsanlæg. Alle ventiler skal kunne åbnes og lukkes manuelt. 
Inden personalet ændrer på en ventil, skal tegnes et koblingsdiagram, der skal 
godkendes af kontrolrummet inden arbejdet går i gang. Dette gælder dog ikke i 
tilfælde af en lækage, hvor der kræves hurtig handling. 
 

21 Oliepumpestation OP5 skal placeres over et tæt opsamlingsbassin af beton, der 
kan rumme mindst 25,5 m3. Det samlede volumen af afløbssystemet, d.v.s. bas-
sin, brønd med afløbsbremse og olieudskiller, skal rumme mindst 29,7 m3. 
 

22 Der skal være autoværn, der hindre at oliepumpestationen OP5 bliver påkørt. 
Inden den 1. oktober 2006 skal der være autoværn, der forhindrer at olierør 
langs kørearealer bliver påkørt. Værket skal sende en oversigt over hvilke 
strækninger, der er risiko for påkørsel. Amtet skal have oversigten inden den 1. 
september 2006, og skal godkende den inden værket påbegynder arbejdet. 
 

23 Værket skal sikre sig mod at forurene jord og grundvand under alle overjordiske 
olierør. Værket skal derfor beskrive følgende forslag, og vurdere hvor godt de 
hver især kan forhindre en større og en mindre forurening med olie fra rørene. 

• Dobbelte olierør 
• Elektronisk overvågning af olierør 
• Tæt belægning under olierør og med mulighed for at tilbageholde spild 
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fra en lækage 
• Tilsyn af alle bøjninger og ventiler hvert tiende år 
• Eventuelt en anden og bedre plan for tilsyn og vedligehold end den 

ovenfor nævnte 
 
Beskrivelsen skal både omfatte de tekniske og økonomiske forhold ved forsla-
gene. Værket skal helt eller delvist få en eller flere uafhængige rådgivere, der 
har forstand på disse emner, til at vurdere metoderne. På baggrund af vurderin-
gen skal værket i redegørelsen også oplyse hvilken metode det ønsker at bruge 
 
Værket skal sende redegørelsen til amtet inden den 1. oktober 2006. Når amtet 
har accepteret redegørelsen, skal værket tage valgte metode i brug inden den 1. 
maj 2007. 
 

24 Værket skal bruge kontraventil når det pumper olie fra skib til tank. 
 

25 Uden på olierør, der løber under jorden, skal være en vandføler, der giver alarm 
ved en lækage. Føleren skal ligge under røret og i isoleringen. Ved lækage skal 
der gives alarm i kontrolrummet. 
 

Risiko
32 Værket skal senest den 1. august 2006 have procedure for hvad personalet skal 

gøre, når der kommer en af følgende alarmer: 
• Olie i kølevandskanaler; kontrolrum 
• Olie i olieudskillere, der renser overfladevand fra tankgård 5 og 6 samt 

oliepumpestation OP5; lokalt og i kontrolrum 
• Lækage i overjordiske olierør; kontrolrum 
• Manglende vakuum i tank 5 og 6; i kontrolrum 
• Højt olieniveau i tank 5 og 6; lokalt, i kontrolrum og på havnen 
• Lækage i ydre rør i underjordiske olierør; i kontrolrum 
 

33 Værkets driftsvagt skal mindst tre gange i døgnet tilse følgende dele af værket: 
• Tank 5 og 6 
• Oliepumpestation OP5 
• Alle overjordiske og udendørs olierør 

Tilsynet skal føres i journal. 
 

34 Værket skal hvert år kontrollere at følgende følere og alarmer fungerer: 
• Iltmåler i røggassen fra hjælpedampkedel KYV 26 og 28 
• Oliedetektor i kølevandskanaler for blok 21 og 22 og for gasturbiner med 

alarm lokalt og i kontrolrum 
• Oliedetektor i olieudskillere, der renser overfladevand fra tankgård 5 og 6 

samt i bassin under oliepumpestation OP5 med alarm i kontrolrum 
• Oliedetektor uden på olierør med alarm i kontrolrum 
• Vakuum følere i tank 5 og 6 med alarm i kontrolrum 
• Niveaufølere i tank 5 og 6 med alarm lokalt, i kontrolrum og på havnen 
• Eventuelt elektronisk pejleudstyr i tank 5 og 6 
• Vandføler på de nedgravede olierør med alarm i kontrolrum. 

Kontrollen skal føres i journal. 
 
Det pågældende instrument kan være ude af drift i den periode kontrollen fore-
går. 
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40 Værket skal pejle niveauet af det opsamlede hhv. bundfald og olie i sandfang og 
olieudskillere. Dette skal gøres efter behov, dog højst med seks måneders mel-
lemrum. Det er ikke vigtigt hvilken metode værket bruger til at pejle med, men at 
værket bruger samme metode hver gang. Når værket tilser olieudskillere, skal 
det også se om koalescensfiltre er stoppet til. Ved tilsynet skal værket kontrolle-
re eventuelle alarmer. Tilsynet og resultatet heraf skal føres i journal. 
 

41 Kyndbyværket skal hvert år tilse facadepladserne på tank 5 og 6. Værket skal 
også hvert år tilse kapperne på alle isolerede olierør. Er der buler, utætheder 
eller andre skader, skal de repareres i løbet af højst en måned. Tilsynet skal 
føres i journal. 
 

42 Kyndbyværket skal mindst hvert tiende år tømme, rense og tilse tank 5 og 6. 
Værket skal undersøge om der er korrosion i bund og sider ved at teste med fx 
ultralyd, radiografi, hvirvelstrøm eller anden ikke destruktiv metode, der kan 
konstatere om der er inhomogeniteter i materialet. Testen skal være akkrediteret 
og virksomheden, der udfører testen skal i rapporten vurdere om tankene fortsat 
er egnet til brug og hvornår tanken bør tilses næste gang. 
Amtet skal have rapporten højst en måned efter tilsynet er udført. Frist for næste 
rapport for tank 5 er november 2015 og for tank 6 er januar 2007. 
 

43 Kyndbyværket skal kontrollere, at tankgård 6 bliver etableret efter DS/INF 466 
og leverandøren af membranens anvisninger. Membranen og samlingerne skal 
testes efter denne standard. 
 

44 Værket skal hvert år tilse bassinet under oliepumpestation OP5 for synlige rev-
ner eller skader. Er der revner eller skader skal de repareres inden en måned. 
Tilsynet skal føres i journal. 
 

45 Ved losning af olie fra skib til olietank 5 og 6 skal værket tilse den synlige del af 
olierøret mindst hver time. 
 

46 De underjordiske olieledninger skal være omfattet af en plan for tilsyn og vedli-
gehold, således at rørene bliver tæthedstestet mindst hvert femte år. 
 

47 Værket skal mindst hvert femte år vise, at alle udskillere er tætte. Det skal det 
gøre efter DS 455 med rettelser fra 1990. Prøvetiden skal være mindst to timer. 
Amtet skal have rapport over kontrollen højst en måned efter den er udført. Am-
tet skal have første rapport inden den 1. oktober 2006. 
 

48 Værket skal føre journal over følgende hændelser: 
• Skift af kulfiltre for tank 5 og 6 
• Tømning af olieudskillere og udskiftning af koalescensfiltre efter behov 
• Driftsvagtens rundering mindst tre gange dagligt 
• Kontrol af følere og alarmer mindst én gang årligt 
• Tjek af NOX-måler mindst hvert tredje uge 
• Tilsyn med alle sandfang og olieudskillere mindst to gange om året 
• Tilsyn af facadeplader på tank 5 og 6 samt tilsyn af kappen på alle olie-

rør mindst en gang om året 
 
Værket skal vise journalen til amtet ved tilsyn. 
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Vilkår udstedt i afgørelse om revurdering af 28. februar 2013 
 
Indretning og drift
B3 Området indenfor kajen, hvor olietankskib lægger til og hvor slange mellem 

skib og den faste rørledning til losning og lastning af olie lægges ud, skal kunne 
rumme 15 m3 væske uden at væsken løber i havnebassinet.  
Regnvandsafløb i dette område skal effektivt kunne proppes til. 
 

B4 Kyndbyværket skal ved prøvning med vand godtgøre, at området jf. vilkår B3 
kan rumme 15 m3 væske og at væsken ikke løber ud i havnebassinet ved en 
tilførsel svarende til et pludseligt opstået slangebrud. Prøvningen skal være 
gennemført senest den 1.oktober 2013.  
 

B5 Forud for losning eller lastning af skib med letolie i Kyndbyværkets havn skal 
regnvandsafløb på kajområdet tilproppes, og der skal træffes foranstaltninger 
for hurtig udlægning af flydespærre.  
 

B6 Mens der losses eller lastes letolie fra skib skal regnvandsafløb forblive tilprop-
pede og Kyndbyværket skal have en person til uden ophør at holde øje med 
losningen eller lastningen.  
 
Hvis der opstår lækage skal personen straks foranledige, at losningen eller 
lastningen stoppes.  
 
Hvis lækage forårsager olieudslip i havnen eller hvis der opstår risiko for det, 
skal flydespærre straks udlægges.    
 

B7 Kyndbyværket skal udlægge flydespærre ved udløbet af kølevandskanal ved 
blok 21 og 22, hvis der her sker olieudslip eller opstår risiko for det.  
 

B8 Der skal dagligt foretages inspektion for olieudslip fra olietankoplag, olielednin-
ger, oliepumpestationer, regnvandsbrønde samt inspektion af området ved ud-
løbet fra gasturbinernes kølevandskanal.  
 

B9 De overjordiske olieledninger skal være omfattet af en plan for tilsyn og vedli-
gehold, således at rørene bliver inspiceret mindst hvert femte år. 
 

I1 Anlægget skal udover bestemmelserne i denne afgørelse og øvrige gældende 
afgørelser fra miljømyndigheden, indrettes og drives i overensstemmelse med 
den til enhver tid gældende sikkerhedsrapport. 
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