
 

DONG Energy A/S Roskilde 
H.C. Ørsted Værket J.nr. MST-1272-00718 
Tømmergravsgade 4 Ref. JLH/melso 
2450 København SV Den 28. juni 2012 
Att:. Ulrik Jensen  
ulrje@dongenergy.dk  
    
    

Afgørelse om sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med 
oplag og transport af let olie (gasolie) på H. C. Ørsted Værket, 
Tømmergravgade 4, 2450 København SV  
 

1. Indledning 
 

1H. C. Ørsted Værket er omfattet af risikobekendtgørelsen  som en kolonne 2 virksomhed 
(”let risikovirksomhed”), idet kapaciteten for oplag af letolie er 16.800 tons (20.000 m3), 
hvor tærskelmængden for, hvornår en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen på 
grund af oplag af letolie, er 2.500 tons, jf. bekendtgørelsens bilag 1, del 1. 
 
Letolie anvendes som brændsel i de to spidslastanlæg, der blev idriftsat i 2006 og 2007. 
Spidlastanlæggene er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, af Københavns 
Kommune den 17. november 2005. 
  
DONG Energy har den 14. marts 2006 fremsendt en anmeldelse med de oplysninger, der 
fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 2 samt et sikkerhedsdokument udarbejdet efter 
retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 3. 
 
Det fremsendte sikkerhedsdokument er gennemgået på møder med deltagelse af virk-
somheden, Arbejdstilsynet, Beredskabet i Københavns Kommune og Miljøcenter Roskilde 
(nu Miljøstyrelsen Roskilde).  
 
På denne baggrund har virksomheden senest den 1. januar 2012 fremsendt et opdateret 
sikkerhedsdokument og en opdateret anmeldelse.  
 
Ifølge risikobekendtgørelsens § 10, stk. 9, skal myndighederne inden for hvert deres om-
råde træffe afgørelse om de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som virksomheden skal 
træffe for at forebygge større uheld og begrænse konsekvenserne af større uheld.  
 
Københavns Brandvæsen har i brev af 18. marts 2011 oplyst, at sikkerhedsdokumentet 
for tanken beregnet for oplag af brandfarlig væske i klasse III-1 ikke kræver godkendelse 
fra Københavns Brandvæsen. Brandvæsenet henviser endvidere til, at en række olie-

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld 
med farlige stoffer. 
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produkter er medtaget i Risikodirektivet alene på grund af produkternes miljømæssige 
risici.  
 

./ Afgørelse om sikkerhedsdokumentet truffet af Arbejdstilsynet er vedlagt i henhold til 
bestemmelsen i risikobekendtgørelsens § 10, stk. 6 (vedlægges den endelige afgørelse) 
 

2. Afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41  
 
Miljøstyrelsen accepterer sikkerhedsdokumentationen og sikkerhedsniveauet for H. C. 
Ørsted Værket. 
 
Der fastsættes ikke nye 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 miljøgodkendelsen af 17. november 2005 af spidslastanlæggene, anses for 
at være tilstrækkelige. 
 
Miljøstyrelsen bemærker, at det af § 7, stk. 1, i risikobekendtgørelsen fremgår, at en ko-
lonne 2-virksomhed skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens 
sikkerhedsdokument. 
 

3. Beskrivelse af virksomheden 
 
H. C. Ørsted Værkets placering og afgrænsning fremgår af bilag 2. Oversigtkort, der viser 
placeringen af virksomheden i forhold til omliggende boligområder, erhvervsområder 
m.m., er vedlagt som bilag 3. 
 
H. C. Ørsted Værket består i dag af følgende anlæg: 
 
Kedel 3: Indfyret effekt 157 MW (brændsel: naturgas/fuelolie), 
HCV 7:  Indfyret effekt 285 MW (brændsel: naturgas, fuelolie) 
HCV 8: Indfyret effekt 127 MW (brændsel: naturgas) 
HCV 21: Indfyret effekt 106 MW (brændsel: letolie) 
HCV 22: Indfyret effekt 106 MW (brændsel: letolie) 
 
Virksomheden anvender letolie som brændsel i de to spidslastanlæg, der blev idriftsat i 
2006/2007. Disse anlæg leverer alene fjernvarmedamp (til dampnettet i den indre by) og 
fjernvarmevand, men kan ikke producere elektricitet.  
 
Letolie opbevares i en cylindrisk, svejst ståltank (tank 5) med et volumen på 20.000 m3 og 
med fast tag. Letolie er en brandfarlig væske af klasse III-1 (flammepunkt over 55 °C). 
Ifølge miljøgodkendelsen af 21. december 2000 meddelt af Københavns Kommune må 
indholdet af letolie i tank 5 ikke overstige 15.500 m3 (13.020 tons), hvilket svarer til volu-
menet af tankgården, inklusive tank.  
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Letolie leveres med skib, hvorfra olien pumpes til tanken gennem en ca. 400 m lang olie-
rørledning placeret på bunden af en kølevandskanal de første ca. 350 m og til sidst i en 
ca. 50 m lang betonskakt. Letolie pumpes til kedlerne ved hjælp af en oliepumpe (duble-
ret) anbragt i et pumperum uden for tankgården.  
 
Afstanden fra tanken med letolie til nærmeste eksisterende bolig- og erhvervsområder er: 
 

- etageboliger og erhverv ved Ingerslevsgade: ca. 850 m 
- etageboliger og fritidsområde ved Islands Brygge: ca. 550 m 
- etageboliger og erhverv ved Fisketorvet: ca. 450 m 

 
Virksomheden opbevarer endvidere tung fuelolie i en nærliggende tank (tank 4), ligeledes 
med et volumen på 20.000 m3. Tanken er fælles for alle anlæg/blokke på værket, som 
anvender fuelolie. I følge miljøgodkendelsen må indholdet af tanken dog højst være 
13.500 m3 svarende til opsamlingskapaciteten af tankgården. 

3.1 Planlægningsmæssige forhold 
H. C. Ørstedværket er omfattet af Københavns Kommunes Kommuneplan 2009. Af Kom-
muneplanens rammer for lokalplanlægningen fremgår det, at området omfattende matr.nr. 
1454, 1596 og 1658. Udenbys Vester Kvarter, København, er udlagt til offentlige tekniske 
anlæg (T2*), hvor der må udøves virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af 
forurening stilles særlige beliggenhedskrav. Ifølge lokalplan nr. 28 fra 1982 er det på alle 
H. C. Ørsted Værkets arealer tilladt at etablere kraftvarmeproduktionsanlæg, hvortil der af 
hensyn til forebyggelse af forurening stilles særlige beliggenhedskrav.  
 
Efter kommuneplanen er der udlagt en generel planlægningszone på 500 m omkring H. C. 
Ørsted Værket. Ved fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen inden for denne 
zone, skal der forinden inddrages hensyn til risikoen for større uheld på H. C. Ørsted 
Værket. En sådan generel regel fremgår af § 2 i Miljøministeriets cirkulære nr. 37 af 20. 
april 2006 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 m fra risiko-
virksomhed. 
 
De nærmeste enkeltområder omkring H. C. Ørsted Værket (betegnet C2 *- Enghave Bryg-
ge) er i Kommuneplanen udlagt til områder for bolig og serviceerhverv. Områderne kan 
udbygges i 1. del af planperioden. Boligandelen i områderne under ét skal mindst være 75 
procent. Erhverv skal helt overvejende placeres i den nordlige og vestligste del af områ-
det. Der kan i lokalplan tillades bebyggelse i 11 etager, eksklusive tagetage, samt ét høj-
hus i indtil 20 etager med en maksimal højde på 75 m, såfremt forurening fra omliggende 
virksomheder ikke er til hinder herfor. Bebyggelse skal overvejende placeres langs et i 
lokalplan fastlagt kanalsystem med størrelsesordenen 30-35.000 m² vandarealer, der ud-
graves. Der kan opfyldes vandarealer langs havneløbet og Frederiksholmsløbet af samme 
størrelsesorden. Langs kajerne kan der efter bestemmelser fastlagt i lokalplan etableres 
træbrygger. Den maksimale bebyggelsesprocent og friarealkrav gælder for områderne 
under ét, inklusive udgravede kanaler m.v. Mindst 80 procent af parkeringspladserne i 
områderne under ét skal etableres i underjordiske anlæg eller i konstruktion. 
 
Så længe H. C. Ørsted Værket forhindrer forureningsfølsom anvendelse, opretholdes det 
eksisterende plangrundlag i Kommuneplan 1997 for området T2. Det samme har indtil for 
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nylig været tilfældet med J1-området, der er beliggende vest/sydvest for Belvedere-
kanalen (LMG-grunden) og udlagt til industri. I tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 310, som er be-
kendtgjort den 26. januar 2011, er området nu udlagt til serviceerhverv og boliger. Det 
fremgår af miljørapporten af 19. marts 20102, der er vedlagt som bilag 2 til det vedtagne 
tillæg til lokalplan, at Københavns Brandvæsen har vurderet, at olietankene ikke udgør en 
brandrisiko, og at (80 bar) gasledningen ikke udgør en risiko for denne del af Sydhavns-
området. 
 
Den nordlige del af Teglholmen er udlagt til bolig og serviceerhverv, bortset fra et enkelt 
område ved østkajen, som er udlagt til område for blandet erhverv. 
 
Området ved Islands Brygge er udlagt til bolig og serviceerhverv, kolonihaveområder samt 
offentligt tilgængelige områder (fritidsområder). 

3.2 Risikovurderinger 
Faren for større uheld er knyttet til oplag af (og rørledninger med) olieprodukter og brand-
farlige gasser samt naturgasinstallationen. Den væsentligste miljømæssige risiko – og 
grunden til at H. C. Ørsted Værket er omfattet af risikobekendtgørelsen – er forbundet 
med udslip af letolie til jord eller havnen i forbindelse med oplag af letolie samt indpump-
ning af olie fra skib og pumpning af olien til kedelhuset for spidslastanlæggene. Letolie er 
således ikke omfattet af risikobekendtgørelsen som følge risiko for brand eller eksplosion, 
men der kan i princippet være en dominoeffekt på olietank og olierør som følge af udslip 
og antændelse af brand- og eksplosionsfarlige gasser. 
 
Det samlede oplag af brandbare gasser (ilt, acetylen, brint, skyllegas og propan) udgør 
ca. 5,5% af tærskelværdien for, hvornår oplaget af sådanne gasser er omfattet af risiko-
bekendtgørelsen. På grund af placeringen af de forskellige oplag af brandbare gasser og 
trufne sikkerhedsforanstaltninger (fx flammeskærm omkring tanken med propangas og 
påkørselssikring) vurderes det, at oplagene ikke vil kunne påvirkes af et større uheld på 
naturgasinstallationen. Da afstanden til tanken med letolie er ca. 120 m, vil udslip og an-
tændelse af brandfarlige gasser ikke kunne påvirke olietanken. 
 
Der er udført en HAZOP-analyse af mulige uheld baseret på MARS-databasen og DONG 
Energy´s egne registreringer af miljøhændelser og tæt-på hændelser (bilag 6 til sikker-
hedsdokumentet). De hyppigste kilder til udslip er rør, ventiler, pumper og slanger.  
 
Ifølge HAZOP-analysen er konsekvenserne af mulige olieudslip: 
 

Hændelse Konsekvens 
3Sprængning af skibets slange Flydespærre kan tilbageholde 12 m

Pumper skal kunne stoppes efter 1 min 
(max ydelse 10 m3/min). 

Spild fra indpumningsledning til kølevands-
kanal 

Pumpledning kan indeholde 13 m3. 
Kølevandskanal kan tilbageholde 1.800 m3 
olie (nedsænket skot i enderne). 

                                                 
2 Miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
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Spild fra skib til havn Pumper skal kunne stoppes 1 min efter, at 
spild er registreret. 

Spild til tankgård Tankgård kan rumme det tilladte indhold af 
letolie.  
Anløbne skibe medbringer ca. 5.000 – 
6.000 m3 olie. Tankgården (uden om tan-
ken) kan rumme 7.250 m3. 

3Udslip som følge af sprængt rør mellem 
tank, pumpehus og kedler 

Der kan max løbe 0,4 m  olie ud. 

 
 
Beredskabet (Beredskabsstyrelsen og Københavns Brandvæsen) er den kompetente 
myndighed vedrørende risikomæssige forhold i forbindelse med brand og eksplosion. Be-
redskabsstyrelsen har udtalt, at muligheden for brand og eksplosion i oplaget af letolie (og 
oplaget af fuelolie) på H. C. Ørsted Værket kun skal vurderes, hvis der kan opstå domino-
effekter fra andre anlæg. 
 
COWI har udført en beregning af mulig dominoeffekt på oplaget af letolie som følge af 
andre aktiviteter på og omkring værket, især gasudslip og gasbrand. Scenarierne er ud-
valgt på grundlag af HAZOP-analysen og er: 
 

1. Brud på 80 bar naturgasledning (gasledning som fører til måle- og regulatorstation, 
M/R-stationen, i værkets sydøstlige område). 
 
Den maksimale flammelænge er beregnet til 155 m, som nås 10 s efter brud på 
rørledningen. Herefter aftager flammelængden pga. af faldende udslipsrate af gas 
og når en konstant flammelængde på 90 m, når udslipsraten for gas er konstant 
(efter ca. 4 min). Afstanden fra det mest sandsynlige brudsted (hvor naturgas-
ledningen kommer op fra jorden) til tanken med letolie er ca. 190 m. Et brud på 80 
bar gasrørledning kan derfor ikke påvirke tanken med letolie. 
 
Afstanden fra det sted, hvor 80 bar gasledningen kommer op af jorden, til ind-
pumpningsledningen for letolie (fra skib til tank 5) er ca. 90 m. Da indpumpnings-
ledningen for letolie er lagt ned i en tidligere kølevandskanal, kan en jetflamme fra 
udslip og antændelse af gas ikke påvirke olierørledningen. 
 
Fra pumpehus til kedelhus er rørledningen for leltolie ført på en ca. 4 m høj rørbro. 
På grund af skærmning fra M/R-stationen vil afstanden fra brudsted til rørlednin-
gen være ca. 140 m, før en jetflamme vil kunne ramme rørledningen. Olierøret er 
desuden isoleret med 50 mm isoleringsmateriale indkapslet af aluminium. På  
grund af det begrænsede tidsrum hvor flammelængden er over 140 m (ca. 10 s), 
og indkapslingen af olierørledningen, kan en jetflamme fra udslip og antændelse af 
gas fra 80 bar gasledningen ikke påvirke olierørledningen til kedelhuset. 
 
Tanken med propangas er placeret ca. 145 m fra det sted, hvor 80 bar gaslednin-
gen kommer op af jorden. Tanken er derfor kun inden for rækkevidde af jetflam-
men i meget kort tid. Der er endvidere opsat en flammeskærm omkring tanken. 
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2. Brud på 25 bar gasledningen til HCV 8 (gasturbine). 
 

25 bar rørledningen fra M/R-stationen til gasturbinen er anbragt i jord og kan derfor 
ikke påvirke andre anlæg, herunder tanken med letolie. 

 
3. Brud på 4 bar gasledninger fra M/R-stationen til kedelhuse. 
 

Hvis det fulde gastryk kan opretholdes, er flammelængden beregnet til 73 m. 
 
Gasledningen kommer op af jorden ved den sydlige facade af kedelhus 2 og fort-
sætter op ad facaden til taget. Det mest sandsynlige sted for et brud er, hvor gas-
ledningen kommer op af jorden. Der er dog etableret påkørselssikring. 
 
Den mindste afstand fra et evt. brud på gasledningen ved kedelhuset til tank 5 er 
ca. 200 m. Brud på 4 bar gasledningen og antændelse af gasudslippet kan derfor 
ikke påvirke tanken med letolie.  
 
Indpumpningsledningen for letolie er placeret i den gamle kølevandskanal indtil ca. 
50 m fra tanken. På det sidste stykke er rørledningen ført i en betonkanal hen til 
ca. 1 m fra tankgårdsmuren, hvor et overjordisk stålrør er tilsluttet rørledningen.  
Afstanden til den overjordiske del af indpumpningsledningen er mere end 100 m. 
En jetflamme kan derfor ikke påvirke indpumpningsledningen. 
 
Jetflammen vil kunne nå rørledningen fra tanken med leltolie til kedelhuset for 
spidslastanlægget, da afstanden til rørledningen er ned til ca. 10 m.  
 
Tanken med propangas er placeret bag en flammeskærm og vil derfor ikke kunne 
påvirkes af jetflammen, selv om afstanden til tanken kun er ca. 10 m. Hvis bruddet 
på gasledningen sker på stigrøret et stykke op ad facaden, vil tanken være skær-
met af et bygningsfremspring, der vil tvinge jetflammen væk fra kedelhuset. 

  
4. En pølbrand på et tankskib med letolie vil medføre en strålingsintensitet (varme-

stråling) på 20 – 21 kW/m2. En pølbrand på et skib vil derfor ikke kunne give an-
ledning til en strålingsintensitet, der kan påvirke integriteten af tanken med letolie 
og rørledningen fra tanken til kedelhuset for spidslastanlægget (det normale krite-
rium herfor er 37,5 kW/m2). Da indpumpningsledningen som nævnt er placeret i 
kølevandskanalen indtil ca. 50 m fra olietanken, vil denne rørledning heller ikke 
kunne påvirkes af en brand på et skib. 

 
5. Brud på propangasledning til pilotbrændere. 

 
Flammelængden er beregnet til ca. 7 m, og jetflammen vil ikke kunne påvirke rør-
ledningen med letolie, fordi rørledningen er ført på en hævet rørbro, hvor jetflam-
men udbreder sig horisontalt i en højde på ca. 1 m over terræn. Afstanden til olie-
tanken er over 100 m, hvorfor jetflammen ikke kan nå tanken.  

 
6. Brand i pumpehus som følge af olieudslip og antændelse af olien. 
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Branden vil være styret af ventilationsåbningen, når ilten i pumpehuset er brugt. 
Brandraten vil være så lav, at pumpehusets integritet vil kunne opretholdes. Bran-
den vil således ikke kunne give anledning til dominoeffekt.  
 
Der er etableret brandovervågningsudstyr i pumperummet, som desuden er forsy-
net med kameraovervågning. Nødstop for pumper er anbragt uden for pumpe-
huset. 

  
Konklusionen i sikkerhedsdokumentet er, at ingen af scenarierne vil kunne give anledning 
til dominoeffekt på indpumpningsledningen for letolie og på tanken indeholdende letolie. 
Brud på 4 bar gasledningen ved facaden på kedelhus 2 og antændelse af gassen vil kun-
ne medføre en jetflamme, der kan nå rørledningen for letolie mellem tank og kedelhus for 
spidslastanlæggene. Konsekvensen vurderes ikke at blive alvorlig, da der hurtigt kan luk-
kes for tilførslen af letolie.  
 
Ifølge HAZOP-analysen er der følgende risici og konsekvenser i forbindelse med brand: 
 

Hændelse Konsekvens 
Brand på indpumningsplads Brand kan brede sig til skib, men ikke via køle-

vandskanalen 
 
Personskade 

Brand på skib Oliespild på vandet kan antændes. 
 
Personskade 

Brand i forbindelse med varmt arbejde Personskade 
Brand i tank 5 Der er ikke identificeret realistiske scenarier. 

 
Hvis olietemperaturen holdes under 50 °C, vil 
der ikke kunne afgives antændelige dampe. 
Ifølge HAZOP-analysen er der ikke risiko for, at 
olien opvarmes til 50 °C, idet det tager ca. 2 
uger at opvarme olien til ca. 45 °C. 
 
Se også ovenfor om dominoeffekter. 

Brand ved brud på gasledninger Se konsekvensanalysen for dominoeffekter 
ovenfor 

3.2.1 Sikkerhedsforanstaltninger / -barrierer 
I det følgende er opsummeret de væsentligste foranstaltninger, der er truffet, for at undgå 
at et større uheld opstår, og for at begrænse konsekvenserne heraf: 
 
Indpumningsledningen er lagt på bunden af den gamle kølevandskanal, og hvor denne 
drejer nordpå mod blokanlæggene, er rørledningen ført op af kanalen og ned i en 50 m 
lang betonkanal til et punkt umiddelbart uden for tankgårdsmuren for tank 5. Ledningen er 
en plastledning uden samlinger. På indpumpningspladsen er ledningen tilsluttet et ventil-
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arrangement og en slangekobling i stål. Ved tankgårdsmuren er rørledningen forbundet 
med et fuldsvejst stålrør, der fører gennem muren.  
 
Der er monteret tre flydende oliedetektorer med alarm i kølevandkanalen (alarm ved olie-
lag tykkere end ca. 2 cm), henholdsvis 1) hvor slangen fra skib tilkobles indpumpnings-
ledningen, 2) hvor olieledningen føres op af kølevandskanalen, og 3) i en inspektionsskakt 
mellem disse to steder. 
 
Indpumningspladsen består af en betonbelægning med hæld mod midten med afløb til 
kølevandskanalen. Der er etableret et permanent skot ved kølevandskanalens indtags-
bygværk. Oliespild på pladsen i forbindelse med losning kan derfor ikke direkte tilføres 
havnebassinet. 
 
I forbindelse med losning af letolie er der truffet følgende sikkerhedsforanstaltninger: 
 

1. Flydespærre udlægges omkring skibet, inden losning påbegyndes. 
2. Skibet skal have konstant vagt ved skib/kaj under tilslutning af slange, pumpning 

og afrigning. 
3. Værkets personale foretager rundering af olieinstallationer under losning, herunder 

observationer gennem inspektionsriste i brønde til kølevandskanalen. 
4. Efter losning suges så meget olie ud af indpumningsledningen, at skibets slange 

kan frakobles uden oliespild. 
 
Der er trykovervågning ved indpumpning af letolie dels på indpumningspladsen, dels fra 
kontrolrummet. 
 
Olietanken, som er konstrueret i 1971, er renoveret i 2006 efter gældende norm for kon-
struktion og fremstilling af tanke. Tanken blev ved den lejlighed forsynet med en vind-
afstivningsring. 
 
Pumpeledningen er inde i tanken ført i en sløjfe til tankens top og videre ned til bunden. I 
toppen er der et hul, som forhindrer hævertvirkning, dvs. tilbageløb af olie fra tanken ved 
brud på indpumningsledningen. 
 
Tanken er indrettet med dobbeltbund, og der er overvågning af vacuum i hulrummet mel-
lem de to bunde. Ved lækage i tankbund vil vacuum ikke kunne opretholdes, og der udlø-
ses en alarm i kontrolrummet.  
 
Tanken er isoleret, hvilket vil yde beskyttelse mod evt. strålevarme ved brand i andre an-
læg. Endvidere vil tankgårdens mur også virke som afskærmning mod strålevarme. 
 
Tankens tag er overfladebehandlet, og den nederste halve meter af svøbet er pålagt en 
korrosionsbeskyttende maling. Tanken er forsynet med lynafleder. 
 
Parallelt med kulfilteret på taget af tanken er der installeret en tryk/vaccum ventil for at 
hindre tankkollaps, hvis kulfilteret stopper til.  
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Oliestanden i tanken overvåges med analog niveaumåler, og der er 3 høj-niveau alarmer 
og 3 lav-niveau alarmer. Endvidere overvåges temperaturen af olie i tanken. 
 
I forbindelse med opførelse af spidslastanlæggene og anvendelse af letolie som brændsel 
blev tankgården renoveret. Der er således udlagt en bentonitmembran med et dæklag af 
grus, hvori drænrør er placeret. Dræn ledes manuelt til en olieudskiller via en afløbsbrem-
se, efter at der er kontrolleret for oliefilm. Fra pumperummet er der ligeledes afløb til olie-
udskilleren. Olieudskilleren er forsynet med alarm og automatisk lukkeventil. Afløb fra 
olieudskiller er tilsluttet virksomhedens spildevandssystem, som leder spildevandet til of-
fentlig kloak. 
 
Der er trykovervågning af olierørledninger fra tank til kedler. Rørledninger er designet til et 
tryk på 25 bar, og varmeveksleren er forsynet med sikkerhedsventiler, som aflaster til 
oliepumperum, hvorfra olie løber til olieudskiller. Trykket er normalt 15 bar, når oliebræn-
derne er tændt, og ellers 4 bar. Der er spildbakke under oliepumperne (forsynet med olie-
føler med alarm).  
 
På steder, hvor der er risiko for oliespild, ledes overfladevand via olieudskiller til et af vær-
kets to hovedkloakledninger, der fører til det offentlige kloaksystem i henholdsvis Vasby-
gade og Tømmergravsgade. 
 
Samtlige pumpestillinger og alarmer fra detektorer i kølevandskanalen, overfyldnings-
alarmer i tank med letolie, alarm fra olieudskiller tilsluttet tankgården for tank 5 og pumpe-
huset overvåges fra kontrolrummet.  
 
Der foretages inspektioner af tankanlægget og installationer mindst en gang om ugen.  
 
Miljøstyrelsen har i afgørelse af 26. maj 2011 accepteret, at der kun skal udføres indven-
dig inspektion og tæthedsprøvning af tanken med letolie hvert 10. år, næste gang i 2015. 
For udvendige inspektioner opretholdtes den hidtidige frekvens på hvert 5 år.  
 

4. Udkast til afgørelse  
Miljøstyrelsen har den 14. februar 2012 sendt et udkast til afgørelse i høring hos Køben-
havns Brandvæsen, Arbejdstilsynet, DONG Energy og Københavns Politi.  
 
Københavns Brandvæsen har haft nogle redaktionelle bemærkninger til udkastet. 
 
DONG Energy har primært haft ændringsforslag affødt af, at projektet om sammenlæg-
ning af de to tankgårde ikke længere anses for relevant, hvorfor ansøgningen herom 
trækkes tilbage. Endvidere ønsker DONG Energy, at nummereringen af vilkår i bilag 1 
følger nummereringen i godkendelsen af 17. november 2005 med ændringer i godkendel-
sen af 5. september 2007. 
 
Miljøstyrelsen har ændret afgørelsen i overensstemmelse med DONG Energys bemærk-
ninger, idet styrelsen tilføjer, at der i bilag 1 også skal foretages en ændring af vilkår 43 
som følge af godkendelsen af 26. maj 2011 af ændret frekvens for inspektion af tank med 
letolie. 
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5. Miljøstyrelsens bemærkninger  
Letolie anvendes som brændsel i spidslastanlæggene, fordi anlæggene kan startes hurtigt 
op med letolie, og der opnås en forsyningssikkerhed i forhold til, at de andre anlæg på 
værket anvender naturgas (og fuelolie) som brændsel. Ved anvendelse af letolie som 
brændsel er det endvidere ikke nødvendigt at opføre miljøanlæg til reduktion af indholdet 
af forurenende stoffer i røggassen. Indholdet af svovl er fx meget lavt, ca. 0,03%, hvorved 
udsendelsen af svovldioxid til luften er væsentligt lavere end emissionsgrænseværdien på 
288 mg/normal m3 (3% ilt). 
 
Ved olieanlægget forstås indpumningspladsen ved Enghave Brygge, indpumningslednin-
gen til tanken, selve lagertanken, pumpehuset med pumper og varmeveksler samt rørled-
ningen fra tanken til spidslastanlæggene og returledning herfra. 
 
Ved den seneste ændring af risikobekendtgørelsen i 2005 blev letolie omfattet af de navn-
givne 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. Ifølge bekendtgørelsens § 21 
skulle eksisterende virksomheder, der ved ikrafttrædelsen af bekendtgørelse (1. januar 
2006) blev kolonne 2-virksomheder, senest den 1. april 2007 fremsende de oplysninger, 
som er nævnt i § 4, til kommunalbestyrelsen (anmeldelse og sikkerhedsdokument).  
 
Da H. C. Ørsted Værket har en kapacitet til at oplagre 20.000 m3 letolie svarende til 
16.800 tons, er virksomheden omfattet af risikobekendtgørelsen som en kolonne 2 virk-
somhed. Ifølge miljøgodkendelsen af 21. december 2000 må tanken dog kun indeholde 
15.500 m3 (13.020 tons), som er tankgårdens opsamlingskapacitet.  
 
H. C. Ørsted Værket har i november 2006 ansøgt om tilladelse til at sammenlægge de to 
tankgårde (for henholdsvis tank 4 med fuelolie og tank 5 med letolie). I tilfælde af brud på 
en fuld tank ville der efter sammenlægningen stå letolie i begge tankgårde. Formålet med 
sammenlægningen af tankgårdene var at opnå en opsamlingskapacitet, der er tilstrække-
lig til at rumme indholdet af en fuld tank. Det ville herved være muligt at udnytte tankenes 
kapacitet fuldt ud, da opsamlingskapaciteten efter en sammenlægning af tankgårdene er 
ca. 21.000 m3. DONG Energy har imidlertid i brev af 29. februar 2012 som kommentar til 
udkast til afgørelse oplyst, at projektet ikke længere er relevant, og at ansøgningen om 
godkendelse til sammenlægning af tankgårdene trækkes tilbage. 
 
Miljøstyrelsen finder, at de af COWI udførte konsekvensberegninger viser, at brud på na-
turgasinstallationer og antændelse af udslip af gas ikke vil påvirke de væsentligste dele af 
anlægget for letolie (indpumningsledning og tank) med udslip af olie til følge og eventuel 
antændelse af letolien.   
 
Brud på 4 bar gasledningen fra M/R-stationen til kedelhus 2 kan medføre en jetflamme af 
en længde, som kan ramme rørledningen fra tanken med letolie til spidslastanlæggene og 
returledningen fra anlæggene til tanken. Rørledningen fra olietanken til kedlerne er forsy-
net med bl.a. trykovervågning med alarm. Oliepumperne kan stoppes fra kontrolrummet. 
Miljøstyrelsen er derfor enig med COWI i, at brud på 4 bar gasledningen ikke vil føre til et 
større uheld i forbindelse med, at en jetflamme rammer olierørledningerne til og fra ked-
lerne.  
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Ved svigt af samtlige sikkerhedsbarrierer kan alt letolie, som oplagres på H. C. Ørsted 
Værket potentielt løbe i havnen via den gamle kølevandskanal. En sådan yderst usand-
synlig hændelse vil ikke medføre væsentlig fare for mennesker, men vil dog udgøre en 
voldsom påvirkning af havnemiljøet. 
 
Miljøstyrelsen vurderer sammenfattende, at det fremsendte sikkerhedsdokument doku-
menterer:  
 
•  at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er klar-

lagt, og   
 
•  at der er truffet nødvendige og effektive forholdsregler til at forebygge større uheld og 

begrænse følgerne af sådanne uheld mest muligt.  
 
Miljøstyrelsen accepterer derfor det fremsendte sikkerhedsdokument og det sikkerheds-
niveau, som denne afspejler. 
 
Der fastsættes ikke i afgørelsen nye 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 17. november 2005 af spidslastanlæg-
gene anses for at være tilstrækkelige. En oversigt over de relevante vilkår er vedlagt som 
bilag 1 til afgørelsen. 
 

6. Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil alene blive annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk under rubrikken: ”Annoncer.” Annonceringen sker den 28. juni 2012. 
 
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 rekrea-
tive interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøstyrelsen, Ny Østergade 7, 4000 
Roskilde, eller ros@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest torsdag den 26. juli 2012 
kl. 16.00. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage.  
 
Miljøstyrelsen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
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Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af sagen, at der indbeta-
les et gebyr til nævnet, som også opkræver gebyret. Behandlingen af klagen påbegyndes 
ikke, før gebyret er modtaget. Indbetales gebyret ikke rettidigt, bortfalder klagen. Klage-
gebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herun-
der virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

6.1 Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder 
efter offentliggørelse af godkendelsen, dvs. senest den 28. december 2012. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jørn L. Hansen 
Miljøstyrelsen Roskilde 
E-mail: joern@mst.dk
Tlf. nr.: 72 54 43 53  
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Afgørelsen er til orientering sendt til:  
 
Københavns Kommune, miljoe@tmf.kk.dk
 
Nordea Ejendomme, info@nordeaejendomme.dk
 
Københavns Brandvæsen, Bag Rådhuset 3, 1550 København V, 
Att.: vicebrandinspektør René Ruusunen, renrus@okf.kk.dk
 
Arbejdstilsynet, at@at.dk  
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BILAG 1: VILKÅR I MILJØGODKENDELSEN SOM ER AF BETYDNING 
FOR FOREBYGGELSE AF UHELD OG BEGRÆNSNING AF KONSE-
KVENSERNE HERAF 
 
I miljøgodkendelsen af 17. november 2005 er fastsat følgende vilkår (med samme num-
merering af vilkår som i denne godkendelse), der er relateret til forebyggelse af uheld på 
H. C. Ørsted Værket og begrænse konsekvenserne af uheld, dog er visse vilkår ændret 
eller udgået i henhold til godkendelse af 5. september 2007 og godkendelse af 26. maj 
2011.  
 
 
Indretning og drift 
 
1. Der skal benyttes flydespærre ved tilslutning, pumpning og afrigning i forbindelse med 

losning af letolie. 

33.  Tank 5 må ikke indeholde mere olie end de 15.500 m , som tankgården kan rumme. 

5. Drænsystemet i tankgården skal indrettes, så drænvandet lukkes ud manuelt. Det skal 
ske senest 3 måneder efter tank 5 er taget i drift. 

6. H. C. Ørsted Værket skal udarbejde en driftsinstruks for manuel udledning af dræn-
vand fra tankgården til olieudskilleren. Driftsinstruksen skal foreligge senest 3 måne-
der efter tank 5 er taget i brug. 

7. H. C. Ørsted Værket skal udarbejde en driftsinstruks for håndtering af alarm fra olie-
udskiller tilsluttet dræn fra tankgården ved tank 5. Instruksen skal også omfatte situati-
onen, hvor olieudskilleren lukker på afgangssiden. Driftsinstruksen skal foreligge inden 
tank 5 tages i brug. 

8. H. C. Ørsted Værket skal udarbejde en driftsinstruks for vedligehold af tankgården. 

9. H. C. Ørsted Værket skal udarbejde en driftsinstruks for håndtering af trykfald i olie-
ledningerne mellem tank 5 og spidslastkedlerne.  

12. H. C. Ørsted Værket skal gennemføre foranstaltninger, så eventuelt olieudslip til den 
nye indpumpningsplads ikke løber ud i havnen gennem afløbene på indpumpnings-
pladsen. Det skal ske, inden indpumpningspladsen tages i brug.  

13. H. C. Ørsted Værket skal udarbejde en driftsinstruks for indpumpning til tank 5 via den 
nye indpumpningsledning inden ledningen tages i brug, herunder overvågning af led-
ningen.  
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Egenkontrol og rapportering 

 
Spildevand 
 
28. Drænvand fra tankgården må først lukkes ud, når det er checket for oliefilm. 

30. H. C. Ørsted Værket skal overholde bestemmelserne i §§ 8-14 i ”Forskrift vedrørende 
indretning, drift og tømning af olie- og benzinudskillere samt sand-/slamfang i Køben-
havns Kommune”. 

31. Rapport om tæthedskontrol af olieudskiller skal senest 1 måned efter resultaterne fo-
religger fremsendes til Miljøkontrollen.  

32. Alarm på olieudskiller tilsluttet drænrør fra tankgården omkring tank 5 skal funktionste-
stes mindst en gang om året. Dokumentation for funktionstesten skal opbevares i 
mindst 5 år og forevises Miljøkontrollen på forlangende.  

33. Oliealarmerne i kølevandskanalen, hvor indpumpningsledningen er placeret, skal funk-
tionstestes mindst en gang om året. Dokumentation for funktionstesten skal opbevares 
i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

34. Ændret i henhold til godkendelse af 5. september 2007 til:  

Skotterne i den del af kølevandskanalen, der rummer indpumpningsledningen, skal 
være lukkede ned til kote -3 (2m under normal vandstand). 

35. Ved brug af den nye indpumpningsledning skal der ske visuel inspektion af kølevandet 
gennem tre inspektionsbrønde under tilslutning, indpumpning og afrigning. 

Jordforurening 
 
37. Skibets personale skal være på konstant vagt ved skibet/kajen under tilslutning, 

pumpning og afrigning. De skal være i kontakt med HCVs kontrolrum, mens de er på 
vagt. 

38. Ved brug af den eksisterende indpumpningsledning skal der under tilslutning, pump-
ning og afrigning sættes en vagt ved rørbroen over Landvindingsgade. Desuden skal 
der patruljeres langs rørbroen på det græsbeklædte indhegnede areal samt fra Eng-
have Brygge og til Landvindingsgade. Strækningerne skal overvåges mindst hver 10 
minut. Vagterne skal give kontrolrummet besked med det samme, hvis de konstaterer 
rørbrud eller lækage på røret, så indpumpningen kan stoppes med det samme. 

39. Udgået i henhold til godkendelse af 5. september 2007. 

40. Der skal føres et regnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mæng-
der eller forventet forbrug for tank 5. Beholdningen opgøres på baggrund af pejling el-
ler anden måling, og skal ske så ofte, som det er nødvendigt for at føre et pålideligt 
regnskab, dog mindst en gang om ugen. 
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Målinger, afprøvningsresultater og regnskab skal journalføres. I forbindelse med jour-
nalføringen skal foretages en vurdering af, om der systematisk er mindre beholdning 
eller større forbrug end forventet i forhold til kedlernes drift. Hvis dette er tilfældet, skal 
tilsynsmyndigheden informeres, og årsagen skal findes. 

Journaler skal opbevares mindst 5 år og skal forelægges tilsynsmyndigheden på for-
langende.  

Tilsynsmyndigheden kan godkende andre former for overvågning. 

41. H. C. Ørsted Værket skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at 
der ikke foreligger en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af 
jord, grundvand eller overfladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synli-
ge tæringer af tank, rørsystem eller understøtning af overjordiske tanke.  

Reparation af en tank skal udføres af en særlig sagkyndig. Den udførende virksomhed 
skal udlevere dokumentation for det udførte arbejde til H. C. Ørsted Værket. 

H. C. Ørsted Værket skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tillæg til tankatte-
sten, udarbejdede tilstandsrapporter, attester vedrørende anodeskift samt dokumenta-
tion for udførte reparationer og ændringer. 

H. C. Ørsted Værket skal sikre, at krav om vedligeholdelse, anvendelse m.v., som 
fremgår af tankattesten eller øvrige attester, overholdes. 

42. Vakuumsystemet til overvågning af tætheden af dobbeltbunden i tank 5 skal funktions-
testes mindst en gang om året. Dokumentation for funktionstesten skal opbevares i 
mindst 5 år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. 

43. Vilkår ændret i godkendelse af 26. maj 2011 til:  

44. Tank 5 skal inspiceres indvendigt og tilhørende rørsystemer tæthedsprøves mindst 
hver 10. år. Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af en certificeret tank-
inspektør. 

Næste indvendige inspektion og tæthedsprøvning skal udføres senest i 2015.  

 Indvendig inspektion skal ske efter checklisten angivet i godkendelsens afsnit 3.2. 

 Tank 5 og tilhørende rørsystemer, inklusive pumpestationer, og olieopvarmnings-
anlæg, skal inspiceres udvendigt af en certificeret tankinspektør mindst hver 5. år, 
næste gang i 2011.  

 Udvendig inspektion skal ske efter checklisten angivet i godkendelsens afsnit 3.2. 
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Udformning af tilstandsrapport og vurdering af tykkelsesmålinger skal følge retningslin-
jerne i bilag 9 til Olietankbekendtgørelsen3. 

45. Tankgården skal vedligeholdes regelmæssigt efter leverandørens anvisninger. 

                                                 
3 P.t. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 259 af 26. marts 2010 om indretning, etablering og drift af olietanke, 
rørsystemer og pipelines. 
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Driftsforstyrrelser og uheld 
 
46. Tankgården til tank 5 skal runderes ugentligt. Konstaterede utætheder/uheld, som 

medfører udslip af olie, skal straks anmeldes til tilsynsmyndigheden. 

47. H. C. Ørsted Værket skal foretage ugentlige inspektioner af forhold af miljømæssig 
betydning, herunder kontrol med oliespild fra olielagertanke, olie i kølevandskanalen, 
utætheder på olietanke og/eller olierør, synlige spor af olie ved forskellige anlæg og 
indretninger. 

Eventuelle uheld/udslip med olie skal straks anmeldes til tilsynsmyndigheden. 

48. Hvis H. C. Ørsted Værket konstaterer eller får begrundet mistanke om, at tank eller 
rørsystemer er utætte, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Desuden skal H. 
C. Ørsted Værket træffe foranstaltninger, der kan bringe en eventuel udstrømning til 
ophør. 

Såfremt der under påfyldning af tank 5 sker udstrømning af olieprodukter, herunder 
spild, der ikke umiddelbart kan fjernes, skal den, der har forestået påfyldningen, straks 
underrette tilsynsmyndigheden og H. C. Ørsted Værket. Konstateres spildet af H. C. 
Ørsted Værket, skal denne straks underrette tilsynsmyndigheden. 

49. H. C. Ørsted Værket skal i tilfælde af driftsuheld med udslip, der har miljømæssige 
konsekvenser for omgivelserne, straks anmelde uheldet til alarmcentralen på tlf. nr. 
112. 

H. C. Ørsted Værket skal inden 14 dage skriftligt indberette udslippet til tilsynsmyndig-
heden. Indberetningen skal efterfølges af en redegørelse for årsager til uheldet, en 
beskrivelse af eventuelle virkninger på det omgivende miljø og af foranstaltninger, der 
træffes for fremover at undgå lignende uheld. 

50. I tilfælde af udslip af olie på kajen under losning, skal indpumpningen stoppes hurtigst 
muligt og inden for 1 minut. 

51. I tilfælde af olieudslip skal H. C. Ørsted Værket straks opsamle oliespild og olieforure-
net jord. 

52. Hvis der sker større skader på membranen i tankgården, skal H. C. Ørsted Værket 
straks få repareret skaden. 
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BILAG 2: PLACERING OG AFGRÆNSNING AF H. C. ØRSTED VÆRKET  
 
0 

 
A/S 
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BILAG 3: OVERSIGTSKORT 

 

 20


	Afgørelse om sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med oplag og transport af let olie (gasolie) på H. C. Ørsted Værket, Tømmergravgade 4, 2450 København SV 
	1. Indledning
	2. Afgørelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41 
	3. Beskrivelse af virksomheden
	3.1 Planlægningsmæssige forhold
	3.2 Risikovurderinger
	3.2.1 Sikkerhedsforanstaltninger / -barrierer

	4. Udkast til afgørelse 
	5. Miljøstyrelsens bemærkninger 
	6. Offentliggørelse og klagevejledning
	6.1 Søgsmål


	 BILAG 1: VILKÅR I MILJØGODKENDELSEN SOM ER AF BETYDNING FOR FOREBYGGELSE AF UHELD OG BEGRÆNSNING AF KONSEKVENSERNE HERAF
	 BILAG 2: PLACERING OG AFGRÆNSNING AF H. C. ØRSTED VÆRKET 
	 BILAG 3: OVERSIGTSKORT
	 

