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1.  INDLEDNING 
 
DONG Energy Skærbækværket (efterfølgende benævnt Skærbækværket) 
er grundet virksomhedens oplag af gasolie og ethanol omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen1 som kolonne 3-virksomhed. Skærbækværket har derfor 
udarbejdet en sikkerhedsrapport for aktiviteterne. Den endelige sikkerheds-
rapport er fremsendt i september 2010. 
 
Sikkerhedsrapporten er udarbejdet med henblik på at efterleve kravene i de 
to bekendtgørelser: 
 

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

• Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 

 
Formålet med sikkerhedsrapporten er, at DONG Energy - Skærbækværket 
skal dokumentere, at virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for men-
nesker og miljø i og uden for værket, hvorledes dette fungerer i praksis, og 
at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed 
også vil blive opretholdt i fremtiden. 
 
Med sikkerhedsrapporten har Skærbækværket dokumenteret: 
 

• At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen er klarlagt. 

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

• At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et sikker-
hedsledelsessystem til gennemførelse af planen. 

• At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af kon-
struktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomhe-
den. 

• At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
Større uheld i forbindelse med Skærbækværket er primært knyttet til brand 
og eksplosion samt skade på miljøet, herunder forurening af jord og grund-
vand. Dette kan forekomme i forbindelse med håndtering og losning af gas-
olie, oplag og afhentning af ethanol samt brud på anlæg eller tanke og ved 
overfyldning af tanke. 
 
Risikomyndighederne har sammen vurderet sikkerhedsrapporten og sikker-
hedsniveauet på virksomheden. 
 
Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsni-
veauet inden for hver deres kompetenceområde. 
                                                
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
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2. AFGØRELSE OG VILKÅR 
 
På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 og Sikkerhedsrapporten af septem-
ber 2010 meddeler Miljøcenter Odense hermed i henhold til Miljøbeskyttel-
sesloven § 41, stk. 1, jf. § 41b accept af sikkerhedsniveauet for Skær-
bækværket, Klippehagevej 22, 7000 Fredericia.  
 
Vilkårene træder i kraft straks ved meddelelse af afgørelsen med mindre 
andet fremgår i det enkelte vilkår og med mindre afgørelsen påklages, jf. 
afsnit 4.4.  
 
Vilkårene er ikke retsbeskyttede 
 
Afgørelsen gives på følgende vilkår:  

2.1 Vilkår  
N 1. Virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i sikkerhedsdo-

kumentet. 
 

N 2. Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at alle 
fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning) 
er omfattet af et forebyggende vedligehold. Alle fysiske barrierer skal 
endvidere løbende funktionstestes og dokumentation for udført fore-
byggende vedligehold og funktionstest skal indarbejdes i registre og 
forevises tilsynsmyndigheden mod forlangende.  

 
N 3. Virksomhedens kontrolprocedurer til forebyggelses af større uheld 

skal til stadighed vedligeholdes, og audits skal dokumentere brugen 
og kendskab til procedurerne. Afvigelser identificeret ved audits skal 
følges op med uddannelse og instruktioner. 

 
N 4. Virksomheden skal løbende arbejde med forbedringer af sikkerheds-

niveauet og evt. nye oplysninger og erfaringer af betydning skal ind-
arbejdes i sikkerhedsdokumentet, herunder at unødige risici fjernes, 
når det er praktisk og teknisk muligt samtidig med økonomisk ansvar-
ligt. 

  
N 5. Ved enhver anlægsændring, der har betydning for risikoniveauet på 

værket,  udover 1:1, skal der foretages en risikovurdering. Dette gæl-
der også midlertidige anlægsændringer. 
 

N 6. Virksomheden skal til enhver tid, via tilstedeværelse af en fornøden 
opsamlingskapacitet samt afhjælpende procedurer og/eller instrukser, 
kunne håndtere de vandmængder, som kan opstå fra egne sikker-
hedsforanstaltninger (køle- og sprinkleranlæg) og/eller fra det ekster-
ne beredskabs indsats (slukningsvand) i forbindelse med et uheld, så 
dette vand ikke ukritisk ledes til det kommunale rensningsanlæg eller 
til vandige recipienter. 
 

 4 



Procedurer og/eller instrukser skal indgå i øvelsen af den interne be-
redskabsplan. 
 

N 7. Tankgårdsventilens driftsform skal være lukket og låst med hængelås. 
 

N 8. Overførsel af gasolie til tank skal være overvåget i henhold til beskri-
velsen i sikkerhedsrapporten. 

 
N 9. Der skal være en flydespærre anordning tilstede, således at udslip fra 

tankgården kan imødegås hurtigt. 
 

N 10. Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til 
større uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne de oplys-
ninger, som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7. Pligten til ind-
beretning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen har el-
ler kunne have været involveret. 
 

N 11. Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der 
sker væsentlige ændringer i det tilstedeværende stofs karakter eller 
fysiske tilstand eller ændringer i den proces, hvor det anvendes. 

 
N 12. Miljømyndigheden skal underrettes, hvis virksomheden lukkes, eller 

de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen, ophører.  
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3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 

3.1 Baggrund for afgørelsen 
Skærbækværket er et primært naturgasfyret kraftværk med supplerende 
indfyring med gasolie. Derudover har værket godkendelse til opbevaring af 
indtil 25.000 m3 ethanol (30 % opløsning) i en tank. Grundet disse oplag er 
virksomheden blevet kategoriseret som en kolonne 3 virksomhed i henhold 
til risikobekendtgørelsen. 
 
Følgende stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen er oplagret på Skær-
bækværket: 
 
Stof Maks mængde Årsag 
Gasolie 40.000 m3 Miljøfare 
Ethanol (maks 30 %)* 25.000 m3 Brandfare 
Propangas 2,04 m3 Brandfare 
* Ethanoloplager er under afvikling og på tilsyn den 10. september 2010 blev det 
med virksomheden aftalt, at godkendelse til oplag af ethanol ophæves, når ethano-
len er bortkørt.    
 

3.1.1 Virksomhedens omgivelser 
Skærbækværket er beliggende på Klippehagevej 22, 7000 Fredericia, på 
matrikel nr. 4d og 2S Skærbæk By, Taulov. Værket er beliggende sydvest 
for Skærbæk by og afgrænses mod syd og vest af Kolding Fjord, mod nord-
vest af landbrugsarealer, mod nord af Kohavevej og mod øst af de funktio-
nær- og arbejderboliger, der blev etableret til Skærbækværket i 1950’erne. 
Det samlede erhvervsareal er på ca. 45 ha. 

3.2 Miljøcenter Odenses vurdering 
På baggrund af sikkerhedsrapporten er det risikomyndighedernes vurde-
ring, at risikobekendtgørelsens krav til rapportens omfang og indhold er op-
fyldt. Der er enighed blandt risikomyndighederne om at acceptkriterier for 
stedbunden, individuel risiko og samfundsmæssig risiko er overholdt. Det er 
ligeledes af myndighederne vurderet, at de scenarier, der ligger til grund for 
risikoanalysen – og dermed beregningerne af stedbunden individuel risiko, 
og samfundsmæssig risiko samt maksimal konsekvensafstand – er dæk-
kende og konsekvensafstande er beregnet på baggrund af rette konse-
kvensværdier.   
 
Der er taget udgangspunkt i scenarier der omfatter udslip til miljøet, eksplo-
sion, brand og dominoeffekt internt på virksomheden. Miljøcenter Odense er 
i den sammenhæng den kompetente myndighed i forhold til udslip til miljøet. 
 
Det planmæssige grundlag for Miljøcenter Odenses afgørelse er den nuvæ-
rende arealudnyttelse. Isorisikokurven 10 -6 for den stedbundne, individuelle 
risiko er inden for virksomhedens skel og der er således ingen følsom are-
alanvendelse indenfor denne afgrænsning.  
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Inden for afgrænsningen af maksimal konsekvensafstand er den sam-
fundsmæssige risiko vurderet, og det er vurderet, at risikoen ligger i det ac-
ceptable felt for en FN-kurve. Der ligger inden for samme afgrænsning in-
gen anden aktivitet/virksomhed, der vil kunne afstedkomme et større uheld 
på Skærbækværket (dominoeffekt). Acceptkriteriet for arealanvendelsen 
inden for afgrænsningen af den maksimale konsekvensafstand (planlæg-
ningszone) vurderes på denne baggrund opfyldt. 
 
Ved en eventuel fremtidig ændring af arealudnyttelsen omkring en virksom-
hed omfattet af risikobekendtgørelsen skal planmyndigheden (kommunen) 
forholde sig til, hvorvidt ændringen kan ske i respekt til de accepterede sik-
kerhedsforhold omkring virksomheden. På figur 1 er isorisikokurven 10-6 for 
den stedbundne individuelle risiko og den maksimale konsekvensafstand 
angivet. 
 

 
 
Den samfundsmæssige risiko medtager også 3. part, der opholder sig på 
virksomhedens arealer, herunder mindre virksomheder, der drives på virk-
somhedens matrikel. 
 
Centeret vurderer, at forudsætningerne for løbende at forbedre og 
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vedligeholde virksomhedens sikkerhedsniveau er til stede med baggrund i 
sikkerhedsrapporten og virksomhedens miljøgodkendelse. 
  
Miljøcenter Odenses opgave er relateret til de tilfælde, hvor uheld på virk-
somheden kan medføre skader på miljøet uden for virksomhedens eget 
område eller nedsivning af forurenende stoffer på virksomhedens område. 
Denne opgave supplerer det miljøtilsyn, som Miljøcenter Odense i forvejen 
fører med virksomheden. 
 
Gasolie er det eneste stof, der ligger under miljømyndighedens kompeten-
ce. Klassificeringen CARC3, R40 relaterer sig ikke specifikt imod en miljøfa-
re, men pga store antal af jord- og grundvandsforurening fra tanke samt 
tilfælde med udslip af store mængder olie til miljøet, er visse navngivne pro-
dukter fra mineralsk olie indlemmet i risikobekendtgørelsen, med den argu-
mentering, at det kan bidrage til at nedbringe antallet af denne type uheld. 
 
Fokus er således rettet mod et generelt ønske om at begrænse sprednin-
gen af stoffer til miljøet. 
 
Dette kan efter Miljøcenter Odenses vurdering bedst ske ved at følgende 
sikres: 

- Tanke inspiceres og vedligeholdes 
- Tanke placeres i tæt tankgård 
- Operationer overvåges 
- Spredning udenfor sikrede områder skal kunne begrænses hurtigt. 

 
I henhold til vilkår H3 i revurdering af 15. december 2009 skal der være ud-
arbejdet en logbog for hver tank, indeholdende oplysninger om inspektion, 
tæthedsprøvning og eventuel sløjfningstermin af olietanken. 
 
Logbogen skal til enhver tid være til rådighed for tilsynsmyndigheden. 
 
På den baggrund vil der ikke blive stillet yderligere vilkår omkring inspektion 
og vedligehold af tanke. 
 
Såvel gasolieoplaget som ethanoloplaget er placeret i en tankgård. Der på-
går pt. et arbejde jf. vilkår A4 i revurdering af 15. december 2010 omkring 
vurderingen af om indretning og drift af de enkelte oplag er i overensstem-
melse med BAT-anbefalingerne. I denne afgørelse vil der derfor ikke blive 
stillet yderligere krav til indretning og drift, end hvad der er oplyst i sikker-
hedsrapporten.  
 
Her er det oplyst, at drænventil for afdræning af vand fra tanklager 2 nor-
malt er lukket og aflåst så betjening ikke umiddelbart er muligt. I tilfælde af 
"høj niveau" eller detektering af olie i olieudskiller før ventilen, varskos kont-
rolrummet.  På tilsyn den 10. september 2010 blev anordningen inspiceret. 
Lukket og aflåst ventil fastholdes ved vilkår. 
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Af Sikkerhedsrapporten fremgår det, at ved såvel tilførsel af gasolie fra skib 
som tankbil vil operationen været overvåget. Dette vil blive fastholdt ved 
vilkår. 
 
Skærbækværket har derudover flyttet en flydespærreanordning i køle-
vandskanalen, således at et udslip fra tankgården vil kunne imødegås med 
flydespærre. Tiltaget vil blive fastholdt ved vilkår. 
 
Oplagene er placeret i en lukket tankgård med et volumen på ca. 60.000 
m3. Miljøcenter Odense vurderer, at dette vil give nok tid til at overveje en 
håndtering af såvel det interne som eksterne slukningsvand samt behovet 
for etablering af en eventuel supplerende indsats. For at øge sikkerheden 
for at slukningsvand ved en eventuel længerevarende indsats ikke må ledes 
til recipient, fastholdes det ved vilkår, at håndteringen af slukningsvand skal 
indgå i øvelsen af den interne beredskabsplan. 

3.3 Bemærkninger til afgørelsen  
Vilkårene i denne afgørelse har været varslet overfor virksomheden i form 
af udkast til afgørelse og i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 75 i perio-
den 15. oktober 2010 til 26. oktober 2010.  

3.4 Udtalelser/høringssvar 

3.4.1 Inddragelse af borgere mv. 
Behandlingen af sikkerhedsrapporten har været annonceret den 7. juli 2010 
i Ugeavisen Elbobladet. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende 
behandlingen af sikkerhedsrapporten. 

3.4.2 Udtalelse fra virksomheden 
Vilkårene i denne afgørelse har været varslet overfor virksomheden i form 
af udkast til afgørelse i perioden 15. oktober 2010 til 26. oktober 2010 
 
Virksomheden har mundtligt den 19. oktober 2010 tilkendegivet ønske om 
en præcisering af vilkår N3 og N5 præciseret. Miljøcenter Odense har ac-
cepteret dette.  
 
DONG Energy har den 20. oktober 2010 fremsendt en præciseret beskri-
velse af driftsforholdene omkring drænventilen ved tankgården. Miljøcenter 
Odense har indbygget dette i afgørelsen.  
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4.  FORHOLDET TIL LOVEN 

4.1 Lovgrundlag 
Risikobekendtgørelsen  
Virksomheden er omfattet af §5 i risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en 
vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer 
for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Virksomheden skal 
i henhold til risikobekendtgørelsen regelmæssigt gennemgå sikkerhedsrap-
porten. Virksomheden skal fremsende ajourført sikkerhedsrapport til Frede-
ricia Kommune, når forholdene begrunder det, dog mindst hvert 5. år. 
Kommunen skal herefter fremsende sikkerhedsrapporten til Miljøcenter 
Odense.  
 
VVM-bekendtgørelsen  
Virksomheden er opført på bilag 1 under pkt 2 og 25 i VVM-
bekendtgørelsen. Da der ikke er tale om ændringer eller udvidelser af an-
lægget skal der ikke gennemføres en VVM-vurdering. 
 
Habitatdirektivet  
Virksomheden ligger ikke i nærheden af et natura 2000 og er derfor ikke 
omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen.  

4.2 Øvrige afgørelser 
Ud over denne afgørelse gælder godkendelsen af 15. december 2009 (re-
vurdering af Skærbækværket)  

4.3 Inspektion med virksomheden 
Arbejdstilsynet, Fredericia Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen og Miljøcen-
ter Odense fører i samarbejde inspektion med virksomheden. Inspektionen 
omfatter dels vilkår fastsat i henhold til myndighedernes respektive lovgiv-
ninger og dels virksomhedens efterlevelse af Risikobekendtgørelsens § 7 
om, at virksomheden skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af 
sikkerhedsrapporten. 

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Ugeavisen Elbobladet og kan ses på 
www.blst.dk. 
 
Afgørelsen 
Afgørelsen kan påklages til Miljøklagenævnet 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 
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 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 Odense, C. F. 
Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller post@ode.mim.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 1. december 2010 inden kl. 16.00. 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgørel-
sen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
En klage over afgørelsen har opsættende virkning for nye og revidere-
de/ændrede vilkår, med mindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 
måneder fra offentliggørelsen. 
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4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
 
Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia kommunen@fredericiakom.dk  
Fredericia Brandvæsen Prangervej 7 7000 Fredericia bech@fredericiakom.dk  
Arbejdstilsynet 
Tilsynscenter 3 Postboks 1228 0900 København C at@at.dk

Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød acb@beredskabsstyrelsen.dk  
Sydøstjyllands Politi OPA Rådhustorvet 1-3   8700 Horsens sojyl-opa@politi.dk  
Embedslægeinstitutionen 
Syddanmark Sorsigvej 35 6750 Ribe syd@sst.dk  

Danmarks Naturfrednings-
forening Masnedøgade 20 2110 København Ø dn@dn.dk  

Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV kreds@friluftsraadet.dk  
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