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På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, 
godkender Miljøcenter Roskilde hermed etablering af nye lagerbygninger. 
Der er tale om lagrene A-E med et bruttoareal på 1124 m2, et multihus på 
527 m2 og et Methylbromidhus på 275 m2, i alt 1.926 m2.  
 
Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1 i miljøbeskyttelseslo-
ven1. 
 
Miljøcenter Roskildes afgørelse  
Miljøcenter Roskilde accepterer, at FeF Chemicals A/S, med den udarbej-
dede 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 Miljøbeskyttelseslovens1 
§ 33, accept af sikkerhedsniveauet for FeF Chemicals A/S, Københavnsvej 
216, 4600 Køge som beskrevet i Sikkerhedsrapporten samt miljøgodken-
delse af de nye lagerbygninger.   
 
Vilkår: FeF Chemicals A/S skal sikre, at der ikke er afløb via kloak til Køge 

Bugt, hverken direkte eller via renseanlægget hos Køge Afløb A/S. 
Dette gælder både for spild og for brandslukningsvand.  

 
Virksomheden skal sikre, at spild og brandslukningsvand ikke kan 
forurene jord, grundvand eller recipient, herunder § 3 naturområdet 
op til virksomheden. 

 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen2 pligt til 
regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden frem-
sender ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forhol-
dene begrunder det, dog mindst hvert femte år.  
 
Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til større 
uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne, som nævnt i Risiko-
bekendtgørelsens § 10, stk. 1, de oplysninger, som fremgår af Risikobe-
kendtgørelsens 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 til-
stand eller hvis der opstår uforudsete ændringer i den proces, hvor det an-
vendes.  
 
Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, 
eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen, ophører.  
 
                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. 
december 2006. 
2   Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for stør-
re uheld med farlige stoffer. 
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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.  
 
Afgørelse om VVM 
FeF Chemicals A/S hovedaktivitet er produktion af kvarternære ammonium-
forbindelser til brug i farmaceutisk industri.  
 
FeF Chemical A/S er blevet omfattet af risikobekendtgørelsens § 5 efter den 
seneste ændring af denne bekendtgørelse. Sikkerhedsrapport for den sam-
lede virksomhed forventes at foreligge i sommeren 2010, men der er i for-
bindelse med ansøgningen af nye lagerbygninger lavet en sikkerhedsrap-
port for lagerbygningerne alene. 
 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at FeF Chemicals A/S eksisterende 
virksomhed er omfattet af VVM-bekendtgørelsen3s bilag 1 punkt 25: Virk-
somheder og anlæg som er anmeldelsespligtige efter § 5 i Miljøministeriets 
bekendtgørelse om kontrol af risikoen for større uheld med farlige stoffer.   
 
Der vil ikke ske væsentlige ændringer i virksomhedens oplag af farlige stof-
fer, som har betydning for risikovurdering af virksomheden. De nye lager-
bygninger er derfor ikke i sig selv omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 
punkt 25.  
 
Det skal derefter vurderes, om de nye lagerbygninger set som en ændrin-
gen af virksomheden er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 
14: Ændringer eller udvidelse af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er 
godkendt, er udført eller ved at blive udført, når de kan være til skade for 
miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). 
 
Det er Miljøcenter Roskildes vurdering, at de nye lagerbygninger ikke kan 
være til skade for miljøet. Miljøgodkendelsens vilkår for virksomhedens ud-
ledning af emissioner til luft og støj ændres ikke. Oplag af farlige stoffer 
ændres ikke væsentligt, og sikkerhedsrapporten viser, at sikkerhedsniveau-
et er acceptabelt.  
 
Det er således Miljøcenter Roskildes vurdering, at den ønskede etablering 
af nye lagerbygninger ikke er omfattet af VVM-reglerne.  
 
Habitatområde 
FeF Chemicals A/S er beliggende op til Natura 2000-område nr. 147 og 
Habitatområde H130, Ølsemagle Strand og Staunings Ø. 

                                                 
3 Bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006 om vurdering af visse offentlige og 
private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af planlægning. 
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Miljøcenter Roskilde har sammen med Køge Kommune vurderet, at uanset, 
at methylbromidhuset opføres mindre end 10 meter fra grænsen til habitat-
området, har vi ikke faglig dokumentation for, at selve bygningen vil påvirke 
naturtyperne i habitatområdet. Bygningen kan have landskabelige konse-
kvenser, men dette indgår ikke i habitatvurderingen. Det er en forudsæt-
ning, at der ved byggeriet ikke foretages dræninger og lignende, der kan 
ændre vandstanden i habitatområdet.  
  
Et udslip med miljøfarlige stoffer, herunder brandslukningsvand, har poten-
tiale til at ødelægge naturen, men der pga. sikkerhedsforanstaltningerne en 
meget ringe sandsynlighed for, at et udslip vil påvirke naturtyperne i habitat-
sområdet.   
 
Sagens oplysninger 
FeF Chemicals A/S har ved brev af 10. december 2009 søgt om ændring af 
virksomhedens lagerfaciliteter i virksomhedens miljøgodkendelse af 1. juli 
2009. Opdateret sikkerhedsrapport for de nye lagerbygninger blev efter-
sendt den 3. maj 2010. Den 18. maj 2010 kom supplerende materiale med 
brand- og eksplosionsscenarier med methylbromid og methylchlorid samt 
ændringer i methylbromidhus.  
 
FeF Chemicals A/S har med revurdering af firmaets miljøgodkendelse i juli 
2009, fået en række nye vilkår. 
 
Vilkår 11 og 12 i revurderingen af miljøgodkendelsen omhandler forebyg-
gelse af jord- og grundvandsforurening.  
 
Af vilkår 11 fremgår det bl.a. at ”Brændstof, olie og farlige kemikalier (farlige 
kemikalier er stoffer der er på listen over farlige stoffer, bekendtgørelse nr. 
923 af 28. august 2005 med senere ændringer), skal opbevares i egnede 
beholdere, på en oplagsplads med impermeabel belægning”.  
 
Oplagspladser skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrliget. 
 
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og 
kemikalier kan holdes indenfor et afgrænset område, og uden mulighed for 
afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rum-
me indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Tømte beholdere 
skal opbevares på tilsvarende vis. Oplagene skal sikres mod påkørsel.” 
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Af vilkår 12 fremgår det at; ” Oplag af brændstof, olie og kemikalier der før 
revurderingen ikke opfylder vilkår 11 eller ikke er sikret mod påkørsel, skal 
bringes til at opfylde vilkår 11 med følgende tidsfrister: 

• Oplag af kemikalieaffald i palletanke, tromler og lignende senest 30. 
juni 2011. 

• Øvrige oplag af palletanke, tromler og lignende indeholdende 
brændstof, olie og kemikalier senest ved udgangen af 2012”. 

 
I henhold til BAT-noten ”Reference Dokument om Best Available Techni-
ques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals, af august 2006, skal 
FeF Chemicals A/S ligeledes sikre, “At der er tilstrækkelig opsamlingsvolu-
men til sikkert at tilbageholde brandslukningsvand og forurenet overflade-
vand”.  
 
Miljøteknisk vurdering 
Miljøcenter Roskilde anerkender, at ændringen af lagerfaciliteterne opfylder 
kravene i vilkår 11 og 12 i revurderingen af virksomhedens miljøgodkendel-
se fra 2009 om beskyttelse af jord og grundvand, og den generelle vurde-
ring er, at ændringerne i lagerfaciliteter er dækket ind af vilkårene i revurde-
ringen. Alle revurderingens vilkår er naturligvis også gældende for de ænd-
rede lagerfaciliteter. 
 
Ændringerne har også taget højde for kommende krav til risikoen for større 
uheld i forhold til et scenarium med udledning af slukningsvand fra brand i 
lageret for kvarternære ammoniumforbindelser til Køge Bugt, enten direkte 
eller via Køge Afløb A/S. Dette sker ved at der også ved det eksisterende 
lager etableres anlæg til opsamling af slukningsvand.  
 
Efter opførelsen af de nye bygninger vil kørevejen for lastbiler og tankbiler 
blive ændret og tankvognspladsen blive flyttet fra en placering syd for 
amingraven til en placering øst for amingraven. Dette er ikke indeholdt i 
denne miljøgodkendelse 
 
Støjforhold 
Samtidig med opførelse af nye bygninger ændres kørevejen for lastbiler og 
tankbiler, og tankvognspladsen flyttes fra en placering syd for amingraven til 
en placering øst for amingraven.  
Den eksterne trafik som følge af transport vil blive uændret, da der kun er 
tale om flytning af eksisterende lagre og ikke en udvidelse. Nybygningen i 
sig selv giver ikke beskæftigelse til yderligere medarbejdere hos FeF Che-
micals A/S.  
 
En anden miljøpåvirkning er støj fra ventilation.  
Følgende ventilation etableres: 
 
Bygning A 
2 stk. Normal luftindtag I tag 
1 stk. normal luftafkast i tag 
2 stk nødluftindtag i facade, 1 i øst og 1 i vest 
2 stk. nødafkast i tag. 
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Bygning B 
2 stk. Normal luftindtag I tag 
1 stk. normal luftafkast i tag 
2 stk nødluftindtag i facade, 1 i øst og 1 i vest 
2 stk. nødafkast i tag. 
 
Bygning C 
1 stk. Normal luftindtag I tag 
1 stk. normal luftafkast i tag 
2 stk nødluftindtag i facade, 1 i øst og 1 i vest 
2 stk. nødafkast i tag. 
 
Bygning D 
2 stk nødluftindtag i facade, 1 i øst og 1 i vest 
2 stk. nødafkast i tag. 
 
Bygning E 
2 stk. Normal luftindtag I tag 
1 stk. normal luftafkast i tag 
2 stk nødluftindtag i facade, 1 i øst og 1 i vest 
2 stk. nødafkast i tag. 
  
FeF Chemicals A/S vil stille krav til leverandørerne for at sikre, at støjvilkå-
rene kan overholdes. De nye afkast vil indgå i den årlige støjkortlægning. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at selv om den samlede støjemission ikke 
ændres nævneværdigt – der er dog flere nye støjkilder i form af ventilatorer 
– så flyttes støjkilderne i et vist omfang i forhold til forholdene i dag. Bygnin-
gerne vil dog også skærme for støjen i nogle områder.   
Støjændringerne er tættest på skel mod nord og til dels mod øst. Det er 
områder, hvor støjen er mindst kritisk, i den forstand, at de gældende støj-
grænser overholdes med en stor margen. Miljøcenter Roskilde ændrer ikke 
på støjgrænserne i forhold til de gældende støjgrænser. 
 
FeF Chemicals A/S har i forhold til byggeperioden ønsket en lempelse fra 
støjkravet (35dB(A) mellem kl. 06.00 -07.00).  Arbejdstiden vil være i tids-
rummet: mandag til fredag kl. 06.00-18.00. Der arbejdes ikke i weekender.  
Som et led i byggeriet nedknuses beton og asfalt. Af hensyn til at dette er 
en støjende proces, vil nedknusningen kun ske i tidsrummet kl. 08.00 – 
16.00 på hverdage. 
 
Miljøcenter Roskilde vurderer, at støj i forhold til bygge- og anlægsaktivite-
terne skal reguleres efter bekendtgørelse nr. 1517 af 14. december 2006 
om miljøregulering af visse aktiviteter med Køge Kommune som myndig-
hed. 
 
Bedst Tilgængelige Teknik (BAT) 
Vilkåret 11 i revurderingen af miljøgodkendelsen er stillet på baggrund af 
Bedst Tilgængelig Teknik som beskrevet i IPPC reference Document on 
Best Available Techniques on Emissions from Storage, july 2006 og IPPC 
reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of 
Organic Fine Chemicals, August 2006.  
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Med reference til de to ovennævnte dokumenter er BAT bl.a.: 

– Der skal være et sikkerhedsledelsessystem for at forebygge emissi-
oner fra uheld. 

– Personalet i lagerne skal være trænede i nødprocedurer og der skal 
være udpegede folk der er ansvarlige for sikkerheden i lagerbygnin-
gerne. 

– Lagerne skal være overdækket med tag. 
– Lagerne skal separere farlige stoffer fra andre oplag. 
– Der må ikke være tændkilder i lagerne. 
– Inkompatible stoffer skal separeres. 
– Lagerbygninger skal ligge i tilstrækkelig afstand fra andre bygninger. 
– Der skal være væske-tætte reservoirer som kan rumme spild af fly-

dende farlige stoffer. 
– Der skal være væske-tætte reservoirer som kan indeholde evt. 

brandslukningsvand. 
– Der skal være et egnet sikkerhedsniveau for brandsikkerhed og 

brandslukningsudstyr. 
– Der skal være et inspektionsprogram for tæthed af befæstet arealer. 
 

Miljøcenter Roskilde vurderer, at FeF Chemicals A/S i ansøgningsmateria-
let, herunder sikkerhedsrapporten og projektbeskrivelsen, har gjort rede for, 
at de nye lagerbygninger lever op til kravet om Bedst Tilgængelig Teknik, og 
at der ikke er behov for yderlige vilkår om Bedst Tilgængelig Teknik i forhold 
til de gældende vilkår for virksomheden. 
 
Risiko  
Da sikkerhedsrapporten for FeF Chemicals A/S som helhed ikke var fær-
digbehandlet af risikomyndighederne på ansøgningstidspunktet, er der i 
forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse udarbejdet en samlet 
sikkerhedsrapport for lagerbygningerne. Sikkerhedsrapporten for lagerbyg-
ningerne er blevet behandlet af risikomyndighederne, og Miljøcenter Roskil-
des sikkerhedsvurdering og afgørelse indgår som en del af denne afgørelse 
efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. 
 
Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau  
FeF Chemicals A/S er omfattet af Risikobekendtgørelsen2

 som en kolonne 
3-virksomhed og virksomheden har derfor udarbejdet en sikkerhedsrapport. 
Sikkerhedsrapporten er fremsendt den 23. december 2009 som mail med 
vedhæftede filer, med efterfølgende ændringer. Selve sikkerhedsledelses-
systemet blev også sendt den 23. december 2009, men som filer på en 
USB-nøgle.  
 
Virksomhedens interne beredskabsplan er en del af sikkerhedsledelsessy-
stemet (instruks 8.3.8 og blanket 8.3.8).  
 
Oplysninger til det eksterne beredskab ligger indarbejdet i sikkerhedsrap-
porten. 
 
Det samlede risikomateriale udgør: 
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1. Anmeldelse 
2. Byggeansøgning 
3. I.  Sikkerhedsledelsessystemet (USB nøgle sendt med post) 

II.  Redegørelse for virksomhedens miljø 
II. A  Beskrivelse af virksomhedens beliggenhed og omgivelser, 
 samt øvrige oplysninger, som er nødvendige for at bedømme 
 virksomhedens risikomæssige forhold. 
II. B  Identificering af anlæg og andre aktiviteter i virksomheden, 
 som kan udgøre en fare for et større uheld. 
II. C  Beskrivelse af de områder, som må påregnes at kunne blive 
 berørt af et større uheld. 
III.  Beskrivelse af virksomheden 
III. A  Beskrivelse af de vigtigste aktiviteter og produktioner i de dele 
 af virksomheden, som er vigtige ud fra et sikkerhedsmæssigt 
 synspunkt. Beskrivelse af årsager til risici for større uheld samt 
 de forhold, hvorunder et sådant uheld kan indtræffe, samt en 
 beskrivelse af de planlagte forebyggende foranstaltninger. 
III B  Beskrivelse af processer, navnlig driftsbetingelserne. 
III. C  Beskrivelse af de farlige stoffer 
 Sikkerhedsdatablade 
IV.  Risikovurdering 
IV. A  Beskrivelse af de mulige scenarier for større uheld og mulig
 hederne eller betingelserne for, at de kan indtræffe, herunder 
 en oversigt over hændelser, der kan have indflydelse på initie
 ring af disse scenarier, hvad enten årsagerne er interne eller 
 eksterne forhold. 
IV. B  Vurdering af omfanget og alvoren af følgerne af de  
 identificerede mulige større uheld, der viser de områder, der 
 vil kunne blive berørt af et uheld på virksomheden. 
Cowi rapport: Brand i bygning B ”giftafsnit”, december 2009 
Cowi rapport: Konsekvenszoner for fabrik 4 og 5, januar 2009 
Aktionsliste for FeF Chemicals A/S  NYE LAGRE 
Konsekvenszoner Nyt Lager 
IV C. Beskrivelse af de tekniske specifikationer og det udstyr, der er 
 installeret med henblik på anlæggenes sikkerhed.  
What if skema 1 – 3 
Barrierediagram 1 -3 

4. V.  Beredskab 
VI.  Kort resume 

 
Risikomyndighederne sendte den 18. februar 2010 bemærkninger til til FeF 
Chemicals A/S’ ansøgning i forhold til risikobekendtgørelsen. FeF Chemi-
cals A/S sendte per mail svarene den 3. maj 2010 med bl.a. en revideret 
sikkerhedsrapport. 
 
Sikkerhedsrapporten er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de 
to bekendtgørelser:  
 

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



 

 11 

 
• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.  
 
Grundlaget for accept af sikkerhedsniveauet  
FeF Chemicals A/S er en kemisk fabrik, der fremstiller kemiske produkter 
ved kemisk syntese ud fra kemiske stoffer. FeF Chemicals A/S har desuden 
udviklings- og analyselaboratorier og værksted. Kun de kemikalier, der ind-
går i produktion er medtaget nedenfor, da øvrige kemikalier til brug i labora-
torier og værksted kun anvendes i begrænsede mængder.  
 
Del 1 navngivne stoffer 
 
Kemikalie Fare Fysisk 

tilstand 
Max. 
mængde 
i tons 

Tærskel-
værdi 
kolonne 
3 

Andel 
af 
tær-
skel-
værdi 

Diethylsulfat CARCINOGEN Væske 5 2 2,50 
 
Del 2 kategorier af stoffer klassificeret som: 
 
Organisk spild GIFTIG Væske 10
Benzylklorid GIFTIG Væske 30
Methylbromid GIFTIG Gas 50

 

I alt GIFTIG  90 200 0,45 
    
Tertiære aminer MILJØFARE Væske 190
Kvarternære 
ammoniums- 
forbindelser 

MILJØFARE Væske 100

Kvarternære 
ammoniums- 
forbindelser 

MILJØFARE Fast 130

Jod MILJØFARE Fast 3

 
 
 
 
 
 
 
 

I alt MILJØFARE  423 200 2,12 
    
Methylchlorid YDERST  

LETANTÆNDELIG 
 
Gas 3 50

 
0,06 

    
Silaner ANTÆNDELIG Væske 4  
Moderlud (ace-
tone) 

LETANTÆNDELIG Væske 30

Acetone LETANTÆNDELIG Væske 30
Isopropylalkohol LETANTÆNDELIG Væske 25
Toluen LETANTÆNDELIG Væske 25
Ethanol LETANTÆNDELIG Væske 26,5
Sprit (m.kiselgel) LETANTÆNDELIG Væske 20
Ethylbromid LETANTÆNDELIG Væske 1

 

I alt LETANTÆNDELIG  157,5 50000 < 0,01 
Brøksum kolonne 3 5,13 
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Da oplagets kapacitet overstiger tærskelmængderne angivet i kolonne 3 i 
bekendtgørelsens bilag 1 for farlige stoffer, er virksomheden ifølge Risiko-
bekendtgørelsen underlagt reglerne for kolonne 3-virksomhed med krav om 
udarbejdelse af en sikkerhedsrapport.  
 
Virksomheden vil fremover opbevare råvaren diethylsulfat i mængder op til 
5 tons. (For øjeblikket opbevarer virksomheden max. 3 tons diethylsulfat).  
Diethylsulfat er en flydende vare som leveres i 200 liters ståltromler.  
Diethylsulfat er pt. mærket giftig, men omklassificeres ifølge oplysninger fra 
FeF Chemicals A/S pr. december 2010, til ikke akut giftig. 
 
Da FeF Chemicals A/S i risikoanalysen ikke har identificeret scenarier med 
diethylsulfat med risiko for større uheld uden for virksomhedens areal, har 
Miljøcenter Roskilde ingen bemærkninger til ændringen af lagermængden 
af diethylsulfat. 
 
Formålet med sikkerhedsrapporten er at dokumentere, at FeF Chemicals 
A/S har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for 
virksomheden. Desuden dokumenteres hvorledes dette fungerer i praksis, 
og at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikker-
hed vil blive opretholdt i fremtiden.  
 
Med sikkerhedsrapporten dokumenteres:  
 
• At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobekendtgø-
relsen 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 FeF Chemicals A/S, Køge, 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.  
 
FeF Chemicals A/S, har i sikkerhedsrapporten beskrevet virksomhedens 
ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større 
uheld. Det er endvidere beskrevet hvorledes virksomhedens interne bered-
skabsplan er dækkende for området.  
 
Som udgangspunkt identificerer og analyserer FeF Chemicals A/S uheldsri-
sici og disses forebyggelse. Dette sker ved systematiske analyser efter 
What-if metoden og opstilling af barrierediagrammer.  
 
FeF Chemicals A/S bruger en konsekvensskala i vurderingen af uheld. 
 
Med større uheld menes kategori 4 uheld eller derover. 
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Uheldsscenarier knyttet til kemiske stoffer i form af brand, eksplosion eller 
forgiftning indenfor virksomhedens hegn med risiko for omfattende brud på 
anlægsdele og /eller alvorlige skader/dødsfald af op til 10 personer anses 
for et større uheld, kategori 4.  
 
Uheldsscenarier knyttet til kemiske stoffer i form af en akut forurening, der 
medfører langvarig eller uoprettelig skade på miljøet i et område på mere 
end 6 ha kyst-/havområde, anses for et større uheld kategori 5 eller der-
over.  
 
Den konsekvensskala som FeF Chemicals A/S bruger er en udvidet udgave 
af konsekvensskalaen fra Miljøprojekt 1124: 

                                                 
4 Taylor, J.R., Petersen, C.G., Kampmann, J., Schepper, L., Kragh, E.K., Selig, 
R.S., Becher, P., and Petersen, K.E., Kvantitative og kvalitative kriterier for risiko-
accept (Quantitative and qualitative criteria for risk acceptance, in Danish), Miljøpro-
jekt nr. 112, ISBN 87-503-7938-0, Miljøstyrelsen, Copenhagen, 1989 
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Forskellen har dog ingen praktisk betydning for vurderingen af konsekven-
serne. 
 
Konsekvenszoner 
FeF Chemicals A/S har i risikorapporten angivet konsekvenszoner i tilfælde 
af uheld som brand, eksplosion eller forgiftning på virksomheden. 
 
Konsekvenszoner angiver i hvilke område, personer kan komme alvorligt til 
skade, eller der kan ske væsentlig skade på miljøet.  
 
Udgangspunktet for konsekvenszonerne er følgende: 
 
Konsekvenszoner for personskade 
Uheldstype Konsekvenszone1 Evakueringszone2 

Forgiftning 1 % risiko for død IDLH  
Brand/eksplosion ½ x LEL  IDLH for røggas  

 
Konsekvenszoner for vandmiljø  
Uheldstype Konsekvenszone1 Evakueringszone2 

Miljøskade - hav PLEC PNEC 
Miljøskade - Spildevandsan-
læg 

PLEC PNEC 

Note 1: konsekvenszone = sikkerhedszone i Miljøstyrelsens rapport nr. 8 2008 
Note 2: Evakueringszone = maximum konsekvensafstand i Miljøstyrelsens rapport nr. 8 2008 
 
PNEC ( Predicted No Effect Concentration) 
PLEC (Predictid longterm Effect Concentration) =LC50 (dødelig overfor 50% af de dyr der 
testes)/F stofspecifik factor; se DHI rapport, Miljøkonsekvensvurderinger af potentielle udslip 
fra FeF, juni 2009) 
 
Ved brand/eksplosion udendørs i områder, hvor personer ikke bliver fanget 
af brand/eksplosion vurderer virksomheden, at personer ikke vil blive udsat 
for væsentlige skader. 
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I tilfælde af risiko for forgiftning anvendes grænserne i ovennævnte tabel. 
 
Udløb til Køge Bugt 
For de valgte uheldsscenarier har DHI foretaget modelberegninger for ud-
slippenes størrelse og koncentration af miljøskadelige stoffer. Vurderinger-
ne af alvorligheden af konsekvenserne for Køge Bugt er usikre, da der pt. 
ikke foreligger metoder til sådanne vurderinger.  
 
Effekten på miljøet indenfor konsekvenszonen/sikkerhedszonen anses for 
alvorlige.  
 
Udløb til Køge egnens renseanlæg 
For de valgte uheldsscenarier har DHI foretaget modelberegninger for ud-
slippenes størrelse og koncentration af miljøskadelige stoffer og vurderet 
effekten dels på Køge egnens renseanlæg dels på en efter følgende udled-
ning til Køge Bugt. Vurderingerne af alvorligheden af konsekvenserne for 
Køge Bugt er usikre, da der pt. ikke foreligger metoder til sådanne vurderin-
ger.  
 
Effekten på miljøet indenfor konsekvenszonen/sikkerhedszonen anses for 
alvorlige.  
 
I tilfælde af udslip til Køge Bugt vurder virksomheden, at der ingen påvirk-
ning af miljøet er udenfor maksimum konsekvensafstand. 
 
Miljøcenter Roskilde har inden bemærkninger til de gennemførte beregnin-
ger af konsekvenser for miljø og personer. 
 
FeF Chemicals A/S Acceptkriterier 
Virksomheden har brugt kravene i Miljørapport 1124 til antal barrie-
rer/barrierepoints afhængig af sandsynlighed for uheld (H) og konsekvens-
kategori (K). I Miljørapport 112 er krav til antal barriere opstillet for uheld 
med konsekvenser uden for virksomheden (K = 5.1 og 5.2 ). 
 
Nedenfor er tabellen ekstrapoleret til større uheld indenfor virksomheden (K 
= 4). 
 
Hyppighed Barrierepoint Antal barrierer (gode = 6 p) 
 H= K=4 K=5 K=4 K=5 
En gang pr. uge 5,5 16 20 2  
En pr. måned 5 14 18 3 3 
En gang pr. år 4,5 12 16 2 3 
En gang pr. 10 år 4 10 14 2 2 
En gang pr. 100 år 3 8 12 1 2 
En gang pr. 10.000 år 2 8 10 1 2 
En gang pr. 100.000 år 1 6 8 1 1 
En gang pr. 1mill år 0 4 6 0 1 
 
For uheld er sandsynligheden (H) enten skønnet på følgende måde: 
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- Uønskede hændelser som ikke er indtruffet på FeF Chemicals A/S anta-
ges at have en hyppighed på mindre end 1 gang/10 år (H=4). 
 
- Uønskede hændelser som er indtruffet på FeF Chemicals A/S en enkelt 
gang antages at have en hyppighed på mindre end 1 gang/år (H=4,5). 
 
De enkelte barrierer er derefter vurderet og pointsat efter angivelserne i 
rapport 112. Hvis det samlede antal barrierepoint overstiger ovenstående 
pointantal anses sikkerhedsniveauet for at være acceptabelt.  
 
Eller sandsynligheden er beregnet ved at angive sandsynlighed for at de 
enkelte barrierer svigter.   
 
Hvis risikoniveauet for uheld er mindre end Acceptkriterierne i rapport 8, 
2008:  
Konsekvenskategori (K) Kumulativ hyppighed af større uheld (H) 
4 10-3 

5.1 (5) 10-5 

5.2 (6,7) 10-7 

  
anses sikkerhedsniveauet for acceptabelt.  
 
Der er ikke beregnet samfundsrisiko eller individuel risiko, da der kun er 
fundet uheld med miljøskader, der kan give væsentlige skader udenfor virk-
somhedens område. 
 
Mulige større uheld på FeF, hvis kritiske barrierer svigter. 
I det følgende er der for hvert anlæg set på de identificerede uheldsscenari-
er med en konsekvenskategori på 4 og derover. 
 
Nyt lager 
Uheldstype Konsekvens Zone 

 
Antal personer 
med risiko for 
alvorlig skade/ 
død 

Konsekvens 
 
Kategori 

Uheld nr. 1 
 
Udslip af giftig gas 
(utæt ventil) 

 
Udslip af giftig gas  
Methylbromid (MeBr)  
Risiko for forgiftning 
 
Ved modtagelse,  
transport af Mebr og 
ved oplagring 

 
Berørt område 
Max. 30 meter fra 
udslipsted i max. 30 
minutter 

 
Risiko for forgift-
ning af personer, 
der opholder sig 
ude under hele 
udslippet. 
 
 

 
4 

Uheld nr. 2 
 
 
Eksplosion i lager A-E 
(utæt emballage) 
 

 
Eksplosion i lagerafsnit, 
der medfører at ruder 
knuses, men bygnings-
afsnittet holder. 

 
Berørt område  
bygningsafsnit og et 
område umiddelbart 
udenfor  
skøn max. 20 meter 
fra  
Bygning A-E 

 
 

 
Risiko for skade 
på personer, der 
opholder sig i 
bygnings-afsnittet 
normalt max. 1 
person 
 
Væsentlig skade 
på nyt lager 
 

 
4 
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Uheldstype Konsekvens Zone 
 

Antal personer 
med risiko for 
alvorlig skade/ 
død 

Konsekvens 
 
Kategori 

Uheld nr. 3 
 
Brand i lager A-E 
(utæt emballage) 

 
Brandrøg med indhold 
af giftige stoffer som 
benzylchlorid og phos-
gen 
 

 
Berørt område max. 
45 meter fra  
Bygning A-E 

 
 

 
Risiko for perso-
ner, der bliver 
fanget i branden 
normalt 
max. 1 person 
 
Væsentlig skade 
på nyt lager 
 

 
4 

Uheld nr. 4 
 
Udslip af brandfarlig gas 
(utæt ventil) 

 
Udslip af 
brandfarlig gas 
Methylchlorid (MeCl) 
 
Risiko for eksplosion i 
lager bygn. I ved an-
tændelse og risiko for 
efterfølgende brand i 
bygn. I  

 
Berørt område  
bygningsafsnit og et 
område umiddelbart 
udenfor  
skøn max. 20 meter 
fra  
Bygning I  

 
Risiko for skade 
på personer, der 
opholder sig i 
bygnings-afsnittet 
normalt  
max. 1 person 
 
Væsentlig skade 
på bygningsafsnit 
i nyt lager bygn. I 
 
 

 
4 

 
I lageret er identificeret 4 scenarier kategori 4. 
 
Utæt ventil, udslip af giftig gas, methylbromid  
Scenarie: 
En trykflaske med methylbromid har en utæt ventil. Ved fuld åbning vil det 
give en udslipsrate på max. 0,4 kg/s. 
 
I trykflasken er max. 675 kg methylbromid. Med en udslipsrate på 0,4 kg/s 
vil trykflasken være tom på 28 minutter. 
 
Mulige årsager til utæt ventil: 
En trykflaske har en utæt ventil, som er fremkommet enten under transport 
til virksomheden, under transport på virksomheden, ved tab eller noget er 
kørt ind i beholderen eller ved, at en ikke helt tom brugt beholder ikke luk-
kes helt. Utætheden opdages ikke og trykflasken anbringes på lager i byg-
ning I, hvor gasalarmen på lageret ikke virker. 
 
Mulig konsekvens 
På baggrund af beregninger foretaget af Cowi (FeF Chemicals, Konse-
kvenszoner for fabrik 4 og 5, Januar 2009 side 2-5) vil et udslip med en ud-
slipsrate på 0,69 kg/s med en risiko for død over 1% i en afstand af 30 me-
ter fra udslipstedet og i en højde på 2 meter over jorden. 
 
Med en udslipsrate på 0,4 kg/s vil zonen derfor blive mindre end 30 meter.  
 
Hvis utætheden ikke bliver opdaget vil der ikke være medarbejder fra virk-
somheden i nærheden af udslipstedet.  
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FeF Chemicals A/S ændrede i forløbet placeringen af Methylbromidhuset, 
således at afstanden til nabogrunden nu overstiger de 30 meter udslippet 
efter COWI´s beregning udgør en risiko for død på over 1 %. Efter Miljøcen-
ter Roskildes vurdering, kan en mulig konsekvens af et udslip af 
methylbromid stadig nå ud over hegnet til virksomheden i koncentrationer 
med risiko for dødsfald (over 1 % risiko), men ikke uden for virksomhedens 
grund. Miljøcenter Roskilde vurderer, at området uden for hegnet, hvor risi-
koen for dødsfald overstiger 1 % er både meget lille og er meget svært til-
gængelig for personer.  
 
Sandsynlighed for uheld kan ske 
Med beholdere med et indhold på 675 kg methylbromid har der ikke været 
tilfælde med utætte ventiler. Sandsynligheden for udslip antages at være 1 
gang hvert 10. år (H=4) 
 
Sandsynlighed x konsekvens 
Ved at ekstrapolere tabel 64 i Miljørapport 112 fås, at K=4 og H=4, så skal 
antallet af barrierer være 10. 
 
Foranstaltninger (barrierer) til at forebygge uheld 
Methylbromid opbevaret i UN godkendte beholdere inkl. ventiler. Der er der-
for stor sikkerhed for at beholderne er intakte og at ventilerne ikke beskadi-
ges. Methylbromid modtages af oplært og erfarent personale. I methylbro-
midhuset er opsat gasalarm, der vil give alarm ved koncentrationer på 1 
ppm. 
 
Det samlede antal barrierepoints 
 
UN godkendte beholdere 4 points 
Erfarent personale 2 points 
Gasalarm  4 point 
 
I alt   10 points 
 
Vurdering af sikkerhedsniveau: Sikkerhedsniveau er fuldt forsvarligt 
 
De øvrige uheldsbeskrivelser har ikke konsekvenser at en type som hører 
under Miljøcenter Roskildes kompetenceområde, men de reguleres af red-
ningsberedskabet, beredskabsstyrelsen, politiet og Arbejdstilsynet i forhold 
til de respektive myndigheders lovgrundlag. 
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Konklusion Nyt lager  
På lageret opbevares giftige og brandfarlige kemikalier. Hvis der sker udslip 
af methylbromid og sikkerhedsforanstaltninger som bl.a. UN godkendt tryk-
beholder, erfarent personale og gasalarm - svigter, kan ingen personer 
udenfor FeF´s grund blive forgiftet. Kun personer inden for virksomhedens 
grund kan risikere at blive forgiftet. 
 
De sikkerhedsforanstaltninger, der skal forebygge at uheld sker, at uheld 
begrænses og at skaden begrænses, hvis uheldet alligevel sker, anses for 
tilstrækkelige til at sikre et acceptabelt sikkerhedsniveau. 
 
Miljøcenter Roskildes vurdering  
Miljøcenter Roskilde vurderer, at alle relevante risici er beskrevet, og at der 
er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse. Virksomheden 
skal desuden vedligeholde anlæg og sikkerhedsudstyr som anført i sikker-
hedsrapporten.  
Centeret vurderer, at forudsætningerne for løbende at forbedre og vedlige-
holde virksomhedens sikkerhedsniveau er til stede med baggrund i sikker-
hedsrapporten.  
 
Et eventuelt uheld på virksomheden skal kunne håndteres, således der ikke 
tilledes miljøskadelige stoffer via slukningsvand til vandige recipienter, ved 
hjælp af tilstrækkelig opsamlingskapacitet og afhjælpende procedurer 
/instrukser.  
Miljøcenter Roskilde vurderer, at dette forhold er så væsentligt, at vi ønsker 
at fastholde dette ved vilkår.  
 
Det er Miljøcenter Roskildes konklusion, at risikoen for at et uheld på virk-
somheden udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for personer uden for 
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virksomheden og miljøet, på nuværende tidspunkt er på et niveau, som cen-
teret kan acceptere.  
 
Udtalelse fra andre myndigheder 
Køge Kommune meddelte den 19. maj 2010, at Køge Kommune, Natur og 
Miljøafdelingen ingen bemærkninger har til udkastet til den nye miljø-
godkendelse omhandlende de nye lagerhaller. 
  
Køge Kommune bemærker, at der er vilkår om, at der ikke er afløb til 
rødt spildevandssystem fra selve lagerhallerne, hvilket bevirker kommu-
nen ikke skal udarbejde tillæg til kommunens spildevandstilladelse for 
processpildevand. 
 
Køge Kommune havde den 25. marts 2010 følgende kommentar til selve 
ansøgningen: ”Jf. den gældende bek. om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke meddeles tilladel-
ser/fodkendelser, hvis projektet kan påvirke et Natura 2000-område væ-
sentligt. Det gælder også projekter, der ligger udenfor selve Natura 2000 
området, hvis disse projekter kan have en indvirkning ind i området. Det 
der skal vurderes er, om udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området 
kan beskadiges. I det konkrete tilfælde (H130 Ølsemagle Revle) er ud-
pegningsgrundlaget en række naturtyper, især lagunesøer/klitter/strand-
enge. 
  
Uanset, at methylbromidhuset opføres mindre end 10 meter fra grænsen 
til habitatområdet, har vi ikke faglig dokumentation for, at selve bygnin-
gen vil påvirke naturtyperne i habitatområdet. Bygningen kan have land-
skabelige konsekvenser, men dette indgår ikke i habitatvurderingen. Det 
skal selvfølgelig sikres, at der ved byggeriet ikke foretages dræninger og 
lignende, der kan ændre vandstanden i habitatområdet.  
  
M.h.t. indholdet af kemikalier vil et eventuelt udslip kunne have en effekt 
på Natura 2000 området. Men vi må forudsætte, at alle risikofaktorer af 
denne og lignende art varetages i miljøgodkendelsen. Hvis de gør det, vil 
der heller ikke være væsentlig risiko for påvirkning af habitatområdet 
med methylbromid.” 
 
Brand og Redning, Køge Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi har 
ingen bemærkninger til miljøgodkendelsen i forhold til risikoen for større 
uheld. 
 
Arbejdstilsynet har den 6. juni 2010 meddelt, at Arbejdstilsynet ikke har 
bemærkninger til udkastet til miljøgodkendelsen. 
 
Udtalelse fra borgere mv. 
 Ansøgningen om godkendelse har været annonceret i Køge Onsdag den 5. 
maj 210. 
Der er modtaget 1 henvendelse vedrørende ansøgningen. Henvendelsen 
var fra en nabo som ønskede en kopi af ansøgningen. 
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Udtalelse fra virksomheden 
FeF Chemicals A/S har i flere omgange sendt opdateret materiale og rettel-
ser til beskrivelsen af de ny lagerbygninger, men har ingen kommentarer 
haft til vilkårene eller Miljøcenter Roskildes vurdering af projektet. 
 
Miljøcenter Roskilde har indarbejdet Køge Kommunes bemærkninger i for-
hold til Nature 2000 området, men derudover har bemærkningerne ikke gi-
vet anledning til ændringer i miljøgodkendelsen. 
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FORHOLDET TIL LOVEN 
 
Miljøgodkendelsen 
Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven 
og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. 
 
Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse som 
er revideret i 2009, og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er 
anført i denne godkendelse, som vilkår i førnævnte godkendelse, overhol-
des. 
 
Listepunkt 
D 101. Virksomheder, der ved en kemisk eller biologisk proces fremstiller 
organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, 
herunder enzymer. (i)(s) 
  
Revurdering 
Godkendelsen vil blive revurderet sammen med den miljøgodkendelse, som 
den er givet som tillæg til. Det betyder, at revurdering vil ske senest i 2019. 
 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af § 5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget 
en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomhe-
den etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vil-
kår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har 
foretaget en vurdering af de nye lagerbygninger i forhold til VVM-reglerne. 
Miljøcenteret vurderer, at projektet ikke kan siges at være ”til skade for mil-
jøet”. Projektet kan derfor gennemføres uden VVM-screening, endsige 
VVM. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000-område, og er derfor om-
fattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Miljøcenter Roskilde har vurde-
ret, at nature-2000 området ikke påvirkes af de nye lagerbygninger. 
 
Øvrige afgørelser 
Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse fortsat: 

– Revurdering af Miljøgodkendelse - FeF Chemicals A/S, Juli 2009 
  
Inspektion med virksomheden  
Arbejdstilsynet, Redning & Brand, Køge Kommune og Miljøcenter Roskilde 
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 virk-
somheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerheds-
dokumentet 
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Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i lokalavisen Køge Onsdag 
den 28. juli 2010 og kan ses på www.blst.dk. 
 
Miljøgodkendelsen 
Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnes 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 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 Roskilde, Ny 
Østergade 7-1, 4000 Roskilde eller gukha@ros.mim.dk. Klagen skal være 
modtaget senest den 25. august 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljø-
godkendelsen 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 miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklage-
nævnet behandler en  
eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for 
det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Ud-
nyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Mil-
jøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene 
inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 

• Køge Kommune, tf@koege.dk 
• Arbejdstilsynet, at@at.dk 
• Sundhedsstyrelsen, sjl@sst.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
• Friluftsrådet, fr@friluftsraadet.dk 
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Bilag A Ansøgningen fra FeF Chemicals A/S 

   

Køge den 10. december 2009  
 
 
 
 
Ansøgning om miljøgodkendelse til nye lagerbygninger.  
 
Baggrund for ansøgningen. 
FeF Chemicals A/S (herefter benævnt ”FeF”) har med revurdering af firma-
ets miljøgodkendelse i juli 2009, fået en række nye vilkår. 
Vilkår 11 og 12 i godkendelsen, omhandler forebyggelse af jord- og grund-
vandsforurening.  
Af vilkår 11 fremgår det bl.a. at ”Brændstof, olie og farlige kemikalier (farlige 
kemikalier er stoffer der er på listen over farlige stoffer, bekendtgørelse nr. 
923 af 28. august 2005 med senere ændringer), skal opbevares i egnede 
beholdere, på en oplagsplads med impermeabel belægning”.  
 
Oplagspladser skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrliget. 
(i godkendelsen følger en oplistning af visse pladser som er undtaget fra 
reglen). 
Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af brændstof, olie og 
kemikalier kan holdes indenfor et afgrænset område, og uden mulighed for 
afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rum-
me indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Tømte beholdere 
skal opbevares på tilsvarende vis. Oplagene skal sikres mod påkørsel.” 
 
Af vilkår 12 fremgår det at; ” Oplag af brændstof, olie og kemikalier der før 
revurderingen ikke opfylder vilkår 11 eller ikke er sikret mod påkørsel, skal 
bringes til at opfylde vilkår 11 med følgende tidsfrister: 

• Oplag af kemikalieaffald i palletanke, tromler og lignende senest 30. 
juni 2011. 

• Øvrige oplag af palletanke, tromler og lignende indeholdende 
brændstof, olie og kemikalier senest ved udgangen af 2012”. 

 
I henhold til BAT-noten ”Reference Dokument om Best Available Techni-
ques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals, af august 2006, skal 
FeF ligeledes sikre, “At der er tilstrækkelig opsamlingsvolumen til sikkert at 
tilbageholdt brandslukningsvand og forurenet overfladevand.  
 
FeFs forslag til imødekommelse af vilkår 11 og vilkår 12 samt opsam-
ling af brandslukningsvand. 
Idet vi henviser til vedlagte projektforslag med tilhørende oversigtstegninger  
(se bilag 1), vil vi imødekomme vilkårene ved at opføre en stor lagerbygning 
med mulighed for at stable på reoler i op til 4 lag. Endvidere vil vi opføre en 
bygning til opbevaring af methylbromid og chlormethyl samt et multifunk-
tionshus der er opdelt i 3 sektioner. I dette multifunktionshus bliver der plads 
til opbevaring af træpaller, endvidere en afdeling med reoler til opbevaring 
af diverse værktøj og rørmaterialer m.m. og endelig en overdækket sektion 
hvor der bliver mulighed for at parkere lifte, havetraktor og redskaber samt 
at opstille en dieseltank. 
    
Beskrivelse af de nye lagre og deres funktioner: 
Stort lagerkompleks bygning A til E. 
De 5 lagerbygninger med et samlet areal på 840m2, opbygges som én byg-
ning opdelt i 5 underenheder. Der bliver en fælles rampe, der er ”hul” og 
hævet ca. 1m over det øvrige terræn for, at kunne læsse i højde med en 



 

 

lastbils lad, og for at forebygge at lagerbygningen bliver udsat for fremtidige 
oversvømmelser som følge af forhøjet vandstand, kraftige storme m.m. 
Rampen skal ligeledes fungere som opsamlingsbassin for brandsluknings-
vand fra lagrene. 
 
Gulvet i bygningerne vil blive udført i glittet beton, med epoxy belægning 
under reolerne. Se uddybende beskrivelse af rampen under punkt ”Drifts-
forstyrrelser og uheld”.  
 
Fælles for bygning A-E er, at hver enhed er yderligere opdelt i 2 selvstæn-
dige brandsektioner. Der etableres lås indtil lagre med giftigt oplag. 
 
Bygning A: Opbevaring af syre og baser. 
 
Bygning B: Opbevaring af diethylsulfat, ethylbromid og benzylchlorid i den 
ene brandsektion, og opbevaring af mærkningspligtigt affald, i den anden 
brandsektion.  
 
Bygning C og D: Vil være isoleret med henblik på opvarmning til min. 15OC, 
da der her skal opbevares vores færdigvare Strong Cetrimide. (kræver op-
bevaring ved 15 – 30OC). Endvidere etableres to små varmeskabe til op-
varmning af tyktflydende råvarer. 
 
Bygning E: Er beregnet til brandfarligt oplag af kemikalier, i dette tilfælde 
tromler med brugt kiselgel med indhold af ethanol. 
 
Bygning F: Er et redskabshus på 170 m2, opdelt i to rum. I det lille rum op-
bevares mindre haveredskaber, værktøj, rørmaterialer m.m. til brug for re-
parations- og vedligeholdsarbejder. Det store rum bruges til traktorer m.m. 
så de kan holde i tørvejr. 
Gulvet etableres i glittet beton, og uden afløb. 
 
Bygning G: Er en overdækning på 190 m2, til opbevaring af lifte, større red-
skaber m.m. I denne bygning, vil der være vask af traktor m.m., (udeluk-
kende vask med vand).  Endvidere opsættes en 1200 liter dieseltank til brug 
for truck og havetraktor. Gulvet etableres i asfalt og med afløb til blåt spilde-
vandssystem. Under dieseltanken og foran denne (tankpladsen) etableres 
gulvet i glittet beton og med konvolutfald mod en opsamlingssump. Diesel-
tanken placeres på spildbakke der som min. kan rumme indholdet af tan-
ken. 
 
Bygning H: Er en bygning på 170 m2, til opbevaring af træpaller. Gulvet 
etableres i beton, og uden afløb. 
 
Bygning I: Indeholder trykflasker med Methylbromid, og methylchlorid. Byg-
ningen bliver ventileret med naturlig ventilation idet en stor del af facaden er 
udført i strækmetal. Gulvet udføres i beton og udføres med fald, således at 
evt. spild opsamles fra de fyldte beholdere. Der etableres lås på denne 
bygning. 
 
De opbevarede mængder i bygningerne fremgår af Brandstrategi rapporten 
(bilag 2). 
 
Veje og pladser: 
Ny Ekspeditionsplads: (pladsen mellem eksisterende lagerbygning og den 
nye lagerbygning) Pladsen udføres med asfalt (komprimeringsgrad >97%), 



 

 

dog Densiphalt hvor der påtænkes placeret containere. Densiphalt er en 
meget stærk belægning der kan klare den tunge vægt selv på en varm 
sommerdag hvor almindelig asfalt er for blød. Pladsen etableres med fald 
mod det eksisterende lager, og regnvand opsamles således i en afløbsren-
de m. rist. Der etableres mulighed for at lukke dette afløb i en ny brønd, ved 
siden af pladsen. 
 
Nye asfaltveje rundt om bygning F,G,H og I: Rundt om disse bygninger 
etableres nye asfaltveje til brug for transport. Vejene udføres i almindelig 
asfalt med en komprimeringsgrad > 97 %. Afløb af regnvand føres til blåt 
afløbssystem.   
 
Ny tankvognsplads: Mellem eksisterende amintankgrav og nyt redskabshus 
(bygning F), etableres en ny tankvognsplads beregnet for to store tankvog-
ne. På tankvognspladsen aflæsses følgende råvarer; flydende amin, etha-
nol, isopropanol, toluen og acetone. Endvidere afhentes flydende affald på 
denne plads. 
 
Pladsen etableres i armeret beton med glittet overflade og fald mod afløb. 
Afløbet tilsluttes rødt spildevandssystem. I midten af tankvognspladsen 
etableres en ø hvor tilslutningsstudse til ovennævnte råvarer og flydende 
affald føres op. 
 
Pladser der ændres/nedlægges som følge af dette projekt. 
Herunder beskrivelse af pladser hvor vi ønsker at nedknuse eksisterende 
belægning (beton eller asfalt) for at genanvende dette som bærelag. 
 
Eksisterende rampe ved gammelt lager: For at imødekomme krav om op-
samling af slukningsvand/kemikalier ved en brand på det nuværende lager, 
nedrives eksisterende rampe og erstattes af en ny hul rampe, som kan 
rumme ca. 100 m3 vand. Beton fra rampen ønskes nedknust og anvendt 
som bærelag. 
Etablering af riste og afløbsrender indendørs i eksisterende lager, ligger 
udenfor dette byggeprojekt, men forventes at blive igangsat i selvstændigt 
projekt om ca. 2 år. 
 
Plads 28.Opsamlingsbassin for lagerpladser: Regnvand som løber til dette 
opsamlingsbassin,  kommer fra pladserne 65, 60 og 62. Når eksisterende 
oplag fra disse pladser er flyttet over i det nye lagerkompleks, nedlægges 
opsamlingsbassinet. 
Beton fra bassinerne ønskes nedknust og anvendt som bærelag. 
 
Plads 50. Telt til diverse opbevaring: Teltet fjernes, og træpaller m.m. flyttes 
til bygning H. Underlaget i teltet er SF-sten, som ønskes nedknust og gen-
anvendt som bærelag.   
 
Plads 55, Kommunekemitankgraven: Pladsen forbliver uændret, men vi 
flytter eksisterende oplag af tomme tromler, som har indeholdt mærknings-
pligtige kemikalier. 
 
Plads 56, Giftige råvarer på trykflasker: Trådhegnet fjernes, og SF-
stensbelægning ønskes nedknust og genanvendt som bærelag. Råvarerne 
flyttes til bygning I, 
(Området indgår i den ny og større ekspeditionsplads). 
 



 

 

Plads 58, Ekspeditionsplads: SF-stensbelægning ønskes nedknust og gen-
anvendt som bærelag. 
 
Plads 59, Kommunekemipladsen: Pladsen forbliver uændret efter flytning af 
affaldet til bygning B. 
 
Plads 60, Råvarer og færdigvarer: Asfaltbelægningen ønskes nedknust og 
genanvendt til bærelag. 
 
Plads 62, Brandfarlige varer: Pladsen som er nedgravet lidt under terræn, 
nedlægges som opbevaringsplads til brandfarlige råvarer og færdigvarer. 
Asfalt belægningen ønskes nedknust og genanvendt til bærelag. 
Eksisterende kloakker med afløb til opsamlingsbassin (plads 28) fjernes. 
Når asfalt er fjernet fyldes området op til samme niveau som omgivende 
terræn. 
(fyldes op med stabilgrus).  
 
Plads 65, Giftige råvarer: Trådhegn fjernes. Asfaltbelægning ønskes ned-
knust og genanvendt som bærelag. 
Eksisterende kloak med afløb til opsamlingsbassin (plads 28) fjernes. 
 
Plads 69, Container (varmeskab): Container/varmeskab fjernes. Nyt varme-
skab etableres i bygning C. Plads forbliver i øvrigt uændret. 
 
Plads 71, Tankvognsplads ved amintankgraven: Pladsen nedlægges når 
den nye tankvognsplads er klar til brug. SF-stensbelægning fjernes og re-
etableres med asfalt. Eksisterende afløb til rødt spildevandssystem fjernes. 
 
Plads 76, Tankvognsplads v. F5: Pladsen har ikke været i anvendelse i 
mange år, og i forbindelse med dette projekt ønsker vi at nedlægge den. 
Eksisterende asfaltvulst rundt om pladsen fræses bort og afløb til rødt spil-
devandssystem sløjfes. Vi ønsker at genanvende den bortfræsede asfalt til 
bærelag.   
 
Grøften (drænkanal mod nord): Formålet med denne drængrøft er, at den 
skal opsamle evt. forurenet vand – og lede det til pumpebrønd. Herved for-
hindrer vi evt. forurening i at brede sig over skel til nabogrunden (møbel-
handler) og vi forhindrer ligeledes, at det siver ned til strandengen. 
I forbindelse med projektet ønsker vi at etablere en asfalteret vej på en del 
af grøftens nuværende løb.  
Vi påtænker at bevare grøftens drænfunktion ved at den fyldes op med 
drænmateriale (fx singels el. lign.) samt et topslidset dræn i bunden, ovenpå 
dette etableres asfaltbelægningen. 
Ansøgning om dette sendes særskilt til Køge Kommune/ Region Sjælland. 
 
Flytning og bortskaffelse af eksisterende jord: 
FeFs grund er med hensyn til jordforurening, undersøgt på vidensniveau 2. 
I forbindelse med byggeriet skal der bortgraves en del jord. Noget af jorden 
ønskes genindbygget og overskydende jord vil blive bortskaffet. 
Der udtages jordprøver og laves analyser af jorden efter gældende regler. 
Ansøgningen herom, sendes særskilt til Køge Kommune.  
 
Råvare- og produktionsvolumen: 
Produktions- og råvarevolumen vil ikke blive ændret som følge af dette pro-
jekt. 



 

 

Dog med to undtagelser, nemlig Iod der nedlægges som produkt og diethyl-
sulfat hvor lager kapaciteten ønskes øget. 
 
Når det nuværende råvarelager af Iod pt. på 600kg (vi har tidligere opbeva-
ret op til 3,3 T), er brugt op, stopper produktion og dermed salg af dette 
produkt. Det sker over en periode på ca. 2 år, men det er allerede besluttet 
at der ikke købes mere af råvaren Iod.  
 
Råvaren diethylsulfat, vil vi fremover opbevare i mængder op til 5 tons. (For 
øjeblikket opbevarer vi max. 3 tons diethylsulfat).  
Diethylsulfat er en flydende vare som leveres i 200 liters ståltromler.  
Diethylsulfat er pt. mærket giftig, men omklassificeres pr. december 2010, til 
ikke akut giftig. 
Ændringen vil ikke have nogen indflydelse på FeFs status i forhold til be-
kendtgørelse om kontrol med større uheld med farlige stoffer, idet vi allere-
de nu er en kolonne III virksomhed.  
 
Spildevand: 
Der etableres toilet og håndvask i det nye lagerkompleks. 
Dette spildevand ledes til FeFs kloaksystem for brunt spildevand og derfra 
til Køge Egnens Renseanlæg. 
Vand fra gulvvask i det nye lagerkompleks vil blive ledt til ”plinten” og derfra 
pumpes det til det røde spildevandssystem (og videre til Køge Egnens Ren-
seanlæg). 
Regnvand som falder på de nye tagflader og på asfalterede arealer uden-
dørs vil blive ledt til blåt spildevandssystem og derfra videre til Køge Bugt. 
Regnvand og evt. spild på den nye tankvognsplads vil blive ledt til rødt spil-
devandssystem. I det nye multifunktionshus (bygning G), bliver der endvide-
re ét gulvafløb som ledes til blåt spildevandssystem. 
 
Hvad angår de nye tilløb til rødt spildevandssystem (og dermed udledning til 
Køge Egnens Renseanlæg) vil der blive sendt særskilt ansøgning om dette 
til Køge Kommune som er myndighed på dette område. 
 
Affald: 
Der er udelukkende tale om opbevaring af faremærket affald, råvarer og 
færdigvarer, så der fremkommer ikke yderligere farligt affald. Der forekom-
mer lidt emballageaffald i form af pap, plast og kasserede træpaller, men i 
samme mængder som vi allerede håndterer idag. 
Det skal bemærkes at det nye projekt ikke giver anledning til ændring i af-
faldsmængder. I realiteten er der blot tale om, at vi flytter faremærket affald, 
råvarer og færdigvarer, som i dag opbevares udendørs, ind i de nye lager-
lokaler. 
 
Som et led i projektet etableres en ny plads til affaldscontainere (jernskrot, 
brændbart- og ikke brændbart affald, lyskilder og batterier). Den ny contai-
nerplads placeres hvor den nuværende plads nr. 60 ligger (se oversigts-
kort). Under pladsen og et stykke foran denne etableres belægningen med 
Densiphalt. Pladsen overdækkes ikke.  
 
Støj: 
Ekstern trafik: Den eksterne trafik som følge af transport vil blive uændret, 
da der kun er tale om flytning af eksisterende lagre og ikke en udvidelse. 
Nybygningen i sig selv giver ikke beskæftigelse til yderligere medarbejdere 
hos FeF. 
 



 

 

I byggeperioden: Arbejdstiden vil være i tidsrummet: mandag til fredag kl. 
06.00-18.00. Der arbejdes ikke i weekender. Vi søger derfor om en lempel-
se fra støjkravet (35dB(A) mellem kl. 06.00 -07.00). 
Som et led i byggeriet, ønsker vi at nedknuse beton og asfalt. Af hensyn til 
at dette er en støjende proces, vil nedknusningen kun ske i tidsrummet kl. 
08.00 – 16.00 på hverdage. 
 
Ventilations støj fra bygning A-E: En anden miljøpåvirkning er støj fra venti-
lation. For samtlige ventilationsanlæg i lagerbygningerne, vil vi vælge anlæg 
der sikre, at vi kan overholde støjkravene.  
Der bliver ialt 7 stk. luftindtag på taget (2 stk. i A, 2 i B, 2 i E og 1 samlet i 
C+D = ialt 7 stk). 
Der er ialt 10 stk. afkast i facaden mod øst - 2 stk. i hver bygning. 
De nye afkast vil indgå i den årlige støjkortlægning. 
 
Energi- og råvareforbrug: 
Ventilation: I bygning A-E er der i planlagt et mekanisk luftskifte på en gang 
i timen. Forceret ventilationen med ca. 5 x luftskifte i timen, aktiveres ved 
detektion af gas. 
I bygning F, er der vinduer i facaden mod syd og ellers mulighed for udluft-
ning fra de store porte, der åbner ud mod overdækningen (kaldet bygning 
G). 
Bygning G, er kun lukket på de 3 sider.    
Bygning H, udføres med strækmetal mod syd, hvilket sikrer god ventilation. 
Bygning I, udføres med naturlig ventilation. Store dele af bygningen udføres 
i strækmetal. Strækmetallet har en åbning på ca. 50 % og sikrer en god 
ventilation. 
 
Opvarmning og BAT: I forbindelse med projektet har vi tilstræbt at finde en 
energirigtig opvarmningskilde til de nye bygninger (der er kun tale om op-
varmning i bygning C + D).  
I den forbindelse har vi vurderet 3 scenarier: 
1) Opvarmning ved hjælp af fjernvarme fra FeFs egen kedelcentral (natur-
gas fyret). 
2) Opvarmning ved hjælp af jordvarme. 
3) Opvarmning ved hjælp af overskudsvarme fra vores kølevand (ved hjælp 
af varmeveksler). 
 
Vi har valgt at arbejde videre med løsning 3, da dette udfra de foreløbige 
beslutninger, vil have det laveste energiforbrug samt tillige er billigst i etab-
lering og drift. 
Vi tilstræber at bygning C+D opvarmes ved hjælp af gulvvarme.  
 
Belysning: Belysningstypen (lamperne), er endnu ikke helt fastlagt, men vi 
arbejder med at finde en energi venlig løsning. 
 
Vandforbrug: 
Der anvendes udelukkende vand til rengøring af gulvarealer samt til et toilet 
og til brusere (bad og nødbrusere). Vi vælger vandbesparende VVS løsnin-
ger.  
 
Driftsforstyrrelser eller uheld: 
Spild fra utæt emballage i bygning A-E: Vi skal fremover kunne udføre en 
vurdering af, om der har været spild på lageret. Gulvet i lagrene er derfor 
udført sådan, at der er et lille fald væk fra væggen. Herved vil en utæt be-
holders indhold løbe væk fra væggen og ud mod midten af lagerbygningen.  



 

 

Et lille stykke fra reolerne i begge sider, etableres en ”afløbsrende”, hvorfra 
spild vil bortledes.  
Spild løber videre fra afløbsrenderne til opsamlingsbeholdere (en for hver 
brandsektion, dvs. 2 pr. lagerbygning). Beholderne er bygget ind i plinten ud 
for hvert lager A-E. Beholderne bliver udført med low-levelswitch som er 
placeret tæt ved bunden og som derved kan detektere selv små spild. Akti-
vering af Low-levelswitch medfører alarm på overvågningspanelet, placeret 
i værkstedet (bygning 23).  
Beholderne kan rumme 1200 liter hver og vil derved kunne rumme indholdet 
af den største emballage der opbevares (1000 L). Beholderne vil blive ud-
ført i beton, med et udluftningsrør der føres over tag, således at flygtige 
gasser fra evt. spild vil blive ledt væk. Der vil være overløb fra beholdere, til 
det øvrige magasin i plinten. Der vil være en lem i plinten, som sikrer halvår-
lig inspektion af såvel beholdere som plint og som muliggør tømning af be-
holderne. 
 
Spild i bygning F: Spild af smøreolier ect., kan kun forekomme i ganske små 
mængder og opsamles med kattegrus. 
 
Spild i bygning G: Dieseltanken bliver placeret i denne bygning. Tanken 
placeres i en spildbakke, der kan indeholde mængden af en fyldt tank. Un-
der den tilhørende tankplads, etableres en sump, som kan opsamle evt. 
spild, i forbindelse med tankning af truck og traktor. Når der påfyldes olie på 
dieseltanken, holder tankbilen på tankvognspladsen, hvor evt. spild opsam-
les og ledes rødt spildevandssystem. 
 
Spild i bygning H: Her opbevares udelukkende træpaller og der vil ikke væ-
re spild. 
 
Utæt trykflaske i bygning I: Trykflasker med giftige gasser. Der er ikke fare 
for jord og grundvandsforurening fra denne bygning, da der udelukkende 
opbevares gasser. 
 
I tilfælde af brand i bygning A-E: Vi har mulighed for opsamling af 150m3 
slukningsvand i plinten. (Plinten er det hulrum, der indbygges i rampen ud-
for bygning A-E). Plinten er dimensioneret i samråd med brandmyndighe-
den. 
I forbindelse med en brand, tilkalder vi en slamsuger til bortskaffelse af 
slukningsvandet. 
 
Der opsættes gasalarmer i samtlige rum. Ved 10% af LEL, aktiveres gasa-
larmen, og personalet bliver advaret ved hjælp af blink. Ved 25% af LEL, 
forceres luftskiftet til ca. 5 x i timen. Gasalarmer overvåges døgnet rundt. 
 
Der etableres brandslukningsanlæg i bygningen, som automatisk aktiveres 
ved brand. 
Der opsættes ABA anlæg, som sikrer hurtigt tilkald af brandvæsnet hele 
døgnet. 
 
Brand i eksisterende lager bygninger: I forbindelse med dette byggeprojekt, 
etableres en ny hul rampe udfor det eksisterende lager. Rampen kan rum-
me 100m3 vand.  
 
Etablering af riste og afløbsrender til plinten, indendørs i eksisterende lager, 
ligger udenfor dette byggeprojekt, men vil blive igangsat i selvstændigt pro-
jekt om ca. 2 år. 



 

 

 
Brand i nærhed af methylbromidhuset: For at undgå opvarmning og dermed 
eksplosionsrisiko for trykcylinderne, etableres asfaltbelægningen med fald 
væk fra bygningen. Herved fjernes brændbare væsker (ex. hvis en tankbil 
vælter), fra oplaget af trykcylindre.  
 
Spild af kemikalier på ekspeditionsplads og øvrige nye udendørs befæstede 
arealer: 
Spild vil kun forekomme ved af- og pålæsning af lastbiler eller ved intern 
transport med truck på området. 
Spild vil så vidt muligt straks blive opsamlet med kattegrus. 
Hvis et spild løber til blåt- eller rødt kloaksystem, trykkes straks på nødstop 
til udpumpning til Køge Bugt, eller Køge Egnens Rensningsanlæg. 
 
Alle udendørs befæstede arealer, der etableres i forbindelse med dette pro-
jekt, afsluttes mod omgivende terræn (jord eller græsarealer), med en op-
kant (asfaltvulst eller kantsten). 
 
VVM pligt: 
I henhold til ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private an-
lægs virkninger på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning” af 
06/12/2006, er FeF anmeldelsespligtig efter §2, idet FeF´s anlæg er omfat-
tet af §3, stk 1 pkt. 6e: ”Integrerede kemiske anlæg til fremstilling af farma-
ceutiske basisprodukter ved hjælp af kemisk proces”, hvor der ikke er en 
nedre grænse for VVM. 
 
I henhold til denne bekendtgørelse, anmelder vi hermed dette byggeprojekt. 
 
Det er vores opfattelse at etablering af de ovennævnte nye pladser og la-
gerbygninger, ikke vil medføre en VVM-redegørelse, af nedenstående årsa-
ger; 
 

1.  Der er ikke tale om produktion, men udelukkende lagerbygninger til 
opbevaring af vores nuværende niveau af råvarer, færdigvarer og 
kemikalieaffald. 

2.  Der er ikke tale om udvidelse af oplagrede mængder. Der er kun tale 
om to mindre ændringer af vores oplag af kemikalier jf. afsnit om 
”Råvare- og produktionsvolumen”:  

1)  Iod som vi ved at udfase. Når det nuværende råvarelager af 
Iod (og Berol) er brugt op, stopper produktion. Vi opbevarede 
tidligere op til 3,3 T af råvaren Iod er i dag nede på 0,6 T. 

2)  Diethylsulfat, hvor vi ønsker at udvide oplaget fra 3 til 5 tons.  
Dette vurderer vi som en uvæsentlig ændring set i forhold til 
det samlede oplag.   

Er dette udslagsgivende trækker vi anmodningen om de 5 tons til-
bage og må derfor leve med at udlede dobbelt så meget CO2 til 
transport ved de fremtidige produktionskampagner med diethylsulfat. 
 
 
Dette byggeprojekt er et led i opfyldelse af vilkår 11 og 12 i vores 
miljøgodkendelse af juli 2009, hvor der er stillet krav om at kemikali-
er og kemikalieaffald m.m., flyttes under tag og på befæstet areal 
hvor evt. spild bliver opsamlet.  

3.  Da vi nu flytter alle råvarer og færdigvarer samt kemikalieaffald, 
(som tidligere stod udendørs), indenfor hvor det er beskyttet mod 
vejrliget og hvor der bliver 100 % kontrol med evt. spild eller brand-



 

 

slukningsvand, opfatter vi dette som en væsentlig forbedring i for-
hold til risiko for jord- og grundvandsforurening. 

 
 
Tidsplan for bygge- og anlægsarbejder m.v.: 
Nov. – dec. 2009: Ansøgning om de nye lagerbygninger udarbej-

des. 
Marts 2010: Miljøansøgningen er færdig behandlet hos Miljø-

center Roskilde. 
April 2010 – dec 2010: Byggeperiode  
Jan 2011 – juni 2011:   Klargøring af lagerbygningerne. 
 
Detaljeret tidsplan for projektet, er vedlagt i bilag 1. 
 
Fortrolighed:    
Der er ikke fortrolige oplysninger i dette dokument. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Richardt Sonnichsen 
Produktions- og Miljøchef 
FeF Chemicals A/S 
Tlf. 5667 1000 
e- mail: RiS@fefchemicals.com 
 
 



Bilag B Liste over materiale fra FeF Chemicals A/S 

   

 
 
Det sendte risikomateriale omfatter: 
 

5. Anmeldelse 
6. Byggeansøgning 
7. I. Sikkerhedsledelsessystemet (USB nøgle sendt med post) 
8. II. Redegørelse for virksomhedens miljø 

II. A 
II. B 
II. C 

9. III. Beskrivelse af virksomheden 
III. A og B 
III. C 
Sikkerhedsdatablade 

10.IV. Risikovurdering 
IV. A 
IV. B 
Cowi rapport: Brand i bygning B ”giftafsnit”, december 
2009 
Cowi rapport: Konsekvenszoner for fabrik 4 og 5, januar 
2009 
Aktionsliste for FeF Chemicals A/S  NYE LAGRE 
Konsekvenszoner Nyt Lager 
IV C. 
What if skema 1 – 3 
Barrierediagram 1 -3 

11.V. Beredskab 
VI. Kort resume 
 
 



 

 

Herudover den 18. maj 2010: 
 
DBI notat om antændelse af methylbromid og methylchlorid 
Cowirapport om eksplosion i nyt lager 
Forslag til ændringer i methylbromidhus



Bilag C Resumé af sikkerhedsrapport 

   

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 



Bilag D Kort over nye lagerbygninger 

 

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

   

 

Miljøministeriet 
By- og Landskabsstyrelsen 
Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
Telefon 72 54 65 00 
post@ros.mim.dk 
www.ros.mim.dk 


