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1 Resumé af sikkerhedsrapport for nye lagre på FeF 
FeF Chemicals A/S er et veletableret firma med mere end 50 års erfaring indenfor 
udvikling og produktion af kvaternære ammoniumforbindelser. Eksport af produkter til 
brug indenfor det farmaceutiske, og kosmetiske område samt til desinfektion sker til 
hele verden. Yderligere fremstilles produkter, f.eks. substitueret kiselgel til brug ved 
fremstilling af Novo Nordisk A/S’s strategiske produkter. 
 
FeF er med den seneste revision af bekendtgørelse om ”kontrol med risiko for større 
uheld med farlige stoffer”, kategoriseret som en kolonne 3 virksomhed på grund af 
oplag af miljøfarlige og giftige kemikalier. 

Oplysninger om de kvaternære ammoniumforbindelser herunder sikkerhedsdatablade 
kan findes på FeF Chemicals hjemmeside.  http://www.fef-chem.com 

FeF har i juli 2009 fået en ny rammegodkendelse af miljømyndighederne, miljøcentre 
Roskilde. Med rammegodkendelsen er fulgt en række krav, som FeF skal leve op til for 
til stadighed at forbedre sine forhold angående det ydre miljø. FeF har i den 
forbindelse fået et krav om at overdække de kemikalier i palletanke, tromler og 
dunke, der i dag opbevares i det fri på FeF s grund. FeF har derfor ansøgt 
myndighederne om tilladelse til at opføre en række nye bygninger til at rumme disse 
kemikalier. 

Sikkerhedsrapporten er en redegørelse for de sikkerhedsmæssige forhold ved de nye 
lagre. 

Med hensyn til farerne ved de nye lagre er disse bestemt af egenskaberne af de 
oplagrede kemikalier. I det følgende opdeles dette i miljøfare, udslip af giftig gas og  
fare for brand og eksplosion. 

Miljøfare   

De kvaternære ammoniumforbindelser og visse råvarer er mærket "meget giftig for 
organismer der lever i vand".  Det vil således give anledning til miljøforurening, hvis 
de kom ud i Køge bugt.   

I de nye lagre sikres der mod udslip til Køge Bugt, idet bygningerne indrettes med 
spildopsamlingsmuligheder, dels hvis de oplagrede emballager bliver utætte, og dels 
hvis der udbryder brand i de nye lagerbygninger, idet slukningsvandet så også vil 
blive opsamlet. 
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De nye lagre vil ikke give anledning til udslip til Køge Bugt. 

Udslip af giftig gas 

I produktionen anvendes kemikaliet methylbromid, som er mærket "giftig".  Dette 
modtages og opbevares som fordråbede gasser under tryk transportemballage, som 
er særligt robuste trykbeholdere, godkendt til formålet i overensstemmelse med FNs 
transportklassifikation (UN godkendte beholdere). 

Beholderne kontrolleres, når de modtages, og de håndteres på FeF af oplærte og 
erfarne medarbejdere. Der er gasdetektor med alarm i bygningen, der rummer 
trykflaskerne.   

En fare består i, at der kan opstå en utæthed i en ventil på beholderen, hvorved 
gassen slipper ud til det fri.  Stoffet importeres fra fjerne producenter, for tiden 
importeres det fra mellemøsten og risiko for pludseligt opstået lækage på 
trykflaskerne er lille, da eventuelle utætheder vurderes at ville vise sig under 
transporten, og ikke under henstillingen på FeFs lager.   

Der er udført konsekvensberegninger for lækage i en trykflaske.  I det mest alvorlige 
tilfælde, hvor der antages at ske udslip fra en fuld åben ventil, beregnes afstanden til 
en kritisk koncentration (IDLH) under normale og ugunstige vejrforhold at være 30 
meter. Et sådant udslip vil vare højst 30 minutter.  Personer, der opholder sig indenfor 
30 meter af udslippet kan komme alvorligt til skade, hvis de opholder sig i 
vindretningen under hele udslippet. Trykbeholdere med methylbromid opbevares i en 
afstand til naboskel på 50 meter eller mere.  
 

Kritiske koncentrationer af methylbromid kan ikke nå ud over virksomhedens hegn.  

Udslip af brandfarlige kemikalier   

Der er på FeF oplagret en del brandfarlige væsker udendørs dels i jorddækkede tanke 
og dels i tromler, palletanke og trykbeholdere. Tromler, palletanke og trykbeholdere 
vil nu blive opbevaret indendørs i de nye lagerbygninger. Kemikalierne i tromler, 
palletanke og trykbeholdere opbevares og transporteres i UN godkendte beholdere. 
Kemikalierne opbevares i tæt lukket emballage. 

Ved udslip af brandfarlige væsker kan der dannes eksplosive dampe ved blanding med 
luftens ilt. Hvis dampene antændes kan der ske en eksplosion efterfulgt af en brand. 
De nye lagerbygninger er indrettet til opbevaring af brandfarlige væsker og gasser 
bygningerne vil holde til en evt. eksplosion. Kun personer i bygningen eller 
umiddelbart udenfor bygningen vil kunne blive skadet af en evt. eksplosion og 
efterfølgende brand. 

Der er på FeF oplagrede giftige stoffer i større mængder. Dette omfatter blandt andet 
benzylchlorid, diethylsulfat og ethylbromid.  
 

Ved en eventuel brand i det nye lager kan der frigives giftige røggassen som en 
normal brand, men derudover kan brandrøgen indeholde de giftige udgangsstoffer og 
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nedbrydningsprodukter som phosgen, hydrogenchlorid, hydrogenbromid, svovldioxid 
og nitrogenoxid. 

I tilfælde af brand skal man derfor undgå indånding af røggasser fx ved at gå inden 
døre og lukke døre og vinduer. 

FeF har et ønske om at undgå brand, og lagrene er derfor indrettet så de følger de 
nyeste tekniske forskrifter for brandfarlige væsker og brandfarlige gasser. Dette 
inkluderer anvendelse af brandsikre bygninger, overvågning af bygningerne med 
gasalarmer og automatiske brandalarmeringsanlæg med tilkoblede sprinkleranlæg. 

Der er udført konsekvensberegninger for brand i det nye lager med giftige kemikalier, 
der angiver en maksimal sikkerhedsafstand på 45 fra lagerbygningen. Personer i 
bygningsafsnittet eller indenfor sikkerhedsafstanden, der indånder røggasser indenfor 
denne afstand fra branden i 30 minutter, kan blive alvorligt skader.  Der vil derfor ved 
en brand kun opstå farlige koncentrationer indenfor virksomhedens område tæt på de 
nye lagerbygninger, der er placeret bagerst på grunden. 
 

Fortsat vedligeholdelse af høj sikkerhed på virksomheden   

 
FeF Chemicals A/S ønsker at forebygge ulykker og drive sin virksomhed forsvarlig.  
 
På FeFs dokumenteres dette gennem et integreret ledelsessystem og certificering. FeF 
Chemicals A/S er nu efter ISO-standarderne ISO-9001 (kvalitet), ISO-14001 (Miljø) 
og OHSAS 18001 (arbejdsmiljø).  Alle ændringer på virksomheden (såvel små som 
store ændringer) vil blive risikovurderet førend ændringerne foretages. Der er ansat 
en risikokoordinator som varetager dette arbejde i dagligdagen.          

Beredskab 
I tilfælde af uheld kan FeF Chemicals A/S indsætte et internt beredskab. Ved brand 
tilkaldes Køge Redningsberedskab automatisk via ABA-anlæg. FeF Chemicals 
samarbejder med Køge Redningsberedskab jf. en samarbejdsaftale. 
 


