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Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau  
for Strandmøllen A/S beliggende Industribuen 32, 5592 Ejby på matr. nr. 22 
a og c, Ejby By, Ejby. 
 
Strandmøllen A/S, Ejby er omfattet af Risikobekendtgørelsen1 som en ko-
lonne 2-virksomhed og Strandmøllen A/S har derfor udarbejdet et sikker-
hedsdokument. Det endelige sikkerhedsdokument er fremsendt den 1. april 
2008. 
 
Sikkerhedsdokumentet 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. 

 
De tre myndigheder Arbejdstilsynet, Middelfart Brandvæsen og Miljøcenter 
Odense har sammen vurderet sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsniveau-
et på virksomheden. 
 
Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsni-
veauet inden for hver deres kompetenceområde. 
 
Miljøcenter Odenses afgørelse 
Miljøcenter Odense anerkender, at Strandmøllen A/S med det udarbejdede 
sikkerhedsdokument har klarlagt risikoen for større uheld samt godtgjort, at 
der findes et system på virksomheden til kontrol af denne risiko. Miljøcenter 
Odense meddeler hermed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens2 § 33, ac-
cept af sikkerhedsniveauet for Strandmøllen A/S, Industribuen 32, 5592 

                                                 
1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen 
for større uheld med farlige stoffer. 
2 Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyt-
telse. 



 

 2 

Ejby, som beskrevet i sikkerhedsdokumentet dateret af den 1. april 2008. 
Accepten gælder ikke elektrolysøren på fabrikken. 
 
 
N 1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med be-

skrivelserne i sikkerhedsdokumentet af den 1. april 2008. 
 
N 2. Virksomheden skal løbende arbejde med forbedringer af sikkerheds-

niveauet og eventuelle nye oplysninger og erfaringer af betydning skal 
indarbejdes i sikkerhedsdokumentet, herunder at alle unødige risici 
fjernes, når det er praktisk og teknisk muligt samtidig med økonomisk 
ansvarligt. 

 
N 3. Det skal være fastholdt i ledelsessystemets kontrolprocedurer, at alle 

fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning) 
er omfattet af et forebyggende vedligehold. Ligeledes skal kontrolpro-
cedurerne opdateres og vedligeholdes. 

 
N 4. Der har ikke været produceret hydrogen på fabrikken siden 2003. Før 

produktionen kan genoptages, skal der foretages en systematisk risi-
koanalyse af hele brintproduktionen, og der skal træffes ny afgørelse 
efter risikobekendtgørelsen. 

 
N 5. Uddannelse i sikkerhedskritiske instruktioner til forebyggelse af uheld 

og gennemførsel af den nødvendige uddannelse skal være fastholdt i 
ledelsessystemets kontrolprocedurer. 

 
N 6. Virksomheden skal i den fremadrettede procedure for risikovurdering 

fastholde alle vurderingerne, således at risikovurderingen holdes syn-
lig. 

 
N 7. Det skal fremgå af sikkerhedsdokumentet, at alle eksterne farer er 

gennemgået systematisk, herunder skal eventuelle dominoeffekter fra 
naboejendommene, forårsaget af virksomheden, klarlægges. 

 
N 8. Det skal i ledelsessystemets kontrolprocedure være fastlagt hvorledes 

ændringer planlægges i eksisterende anlæg og lagre samt ved kon-
struktion af nye anlæg, processer og lagre, således at der bliver fore-
taget en kompetent risikovurdering af den planlagte ændring.  

 
N 9.  Audits samt ledelsesevaluering skal være fastholdt i kontrolprocedu-

re. 
 
 
Øvrige bemærkninger 
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de for-
anstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument. 
 
Virksomheden har systematisk vurderet risiko ved hjælp af egen metodik 
udviklet på virksomheden. Miljøcenter Odense vurderer at denne metode 
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identificerer farer for større uheld. Dog skal virksomheden i det tilfælde at 
metodikken viser eventuelle fejl eller mangler udarbejde en ny risikovurde-
ring efter en anerkendt og gennemprøvet metodik. 
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til re-
gelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsen-
der ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene 
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 bekendtgø-
relsens bilag 7. Pligten til indberetning gælder, når stoffer omfattet af risiko-
bekendtgørelsen 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 ændringer i den proces, hvor det anvendes. 
 
Tilsvarende skal miljømyndigheden underrettes, hvis virksomheden lukkes, 
eller de aktiviteter, der medfører, at virksomheden er omfattet af Risikobe-
kendtgørelsen, ophører. 
 
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. 
 
 
Grundlaget for accept af sikkerhedsniveauet 
Strandmøllen A/S oplagrer, flaskefylder og distribuerer følgende industrielle 
og medicinske gasser omfattet af Risikobekendtgørelsen. De maksimale 
totale oplagsmængder er angivet i parentes: Acetylen (20 tons), acetone 
(32 tons), ammoniak (640 kg), carbonmonooxid (320 kg), dinitrogenoxid (5 
tons), ethylenoxid (320 kg), oxygen, komprimeret (55 tons), oxygen, flyden-
de (500 tons), f-gas (13 tons), hydrogen (6 tons), hydrogensulfid (60 kg), 
nitrogendioxid (60 kg), nitrogenoxid (60 kg), svovldioxid (1,6 tons). Af disse 
er det kun oxygen der produceres i Ejby på Strandmøllen A/S. 
 
Da oplagets kapacitet overstiger tærskelmængderne angivet i kolonne 2 i 
bekendtgørelsens bilag 1, del 1 og 2 for brandfarlige stoffer, er virksomhe-
den ifølge Risikobekendtgørelsen underlagt reglerne for kolonne 2-
virksomhed med krav om udarbejdelse af et sikkerhedsdokument. 
 
Miljøcenter Odenses afgørelse vedrørende sikkerhedsniveauet på Strand-
møllen A/S, omfatter oplag og flaskefyldning af gasser samt komprimering 
og rensning af hydrogen og produktion af argon, oxygen og nitrogen. Afgø-
relsen gælder ikke produktion af hydrogen. 
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Formålet med sikkerhedsdokumentet er at dokumentere, at Strandmøllen 
A/S har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for 
virksomheden, samt hvorledes dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssy-
stemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed vil blive opret-
holdt i fremtiden. 
 
Med sikkerhedsdokumentet dokumenteres: 
 

• 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 konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
Sikkerhedsdokumentet for Strandmøllen A/S, Ejby, 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 2-virksomhed. 
 
Større uheld i forbindelse med oplag, produktion og fyldning af gasser er 
primært knyttet til eksplosion og udslip af gasserne. Dette kan forekomme i 
forbindelse med håndtering af flasker, fyldning af flasker og i forbindelse 
med fremstillingen af nitrogen og oxygen, overfyldning af tank, blanding og 
udslip af gasser under bortskaffelse af spild produktion til proces waste tan-
ke, samt ved komprimering, rensning og fyldning af hydrogen der købes 
hjem i trailere. De fleste gasser oplagres i flasker af varierende størrelse. 
Kun oxygen og hydrogen opbevares i lagertanke, og større uheld med oxy-
gen vil kunne forekomme i forbindelse med aflæsning af tankbil, fyldning af 
tank og ved brud på anlægget. 
 
Beregninger har vist at ved større uheld på virksomheden med deraf føl-
gende eksplosion, brand eller udslip af flydende oxygen, vil udbredelsen 
som beskrevet i sikkerhedsdokumentet i værste tilfælde3, have konsekven-
ser for mennesker på og uden for virksomheden.  
 
Strandmøllen A/S, Ejby har i sikkerhedsdokumentet beskrevet virksomhe-
dens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større 
uheld samt virksomhedens miljø. Desuden identificerer og analyserer 
Strandmøllen A/S uheldsrisici og disses forebyggelse. Dette sker ved sy-
stematiske analyser efter egen risikomodel der er opbygget af flere forskel-
lige kendte modeller og blandt andet bygger på FMEA4 risikomodellen. Det 
er endvidere beskrevet hvorledes Strandmøllen A/S’ interne beredskabs-
plan er dækkende for området.  
 
De gennemførte risikoanalyser i forbindelse med Sikkerhedsdokumentet 
viser, at ved etablering af forebyggende foranstaltninger er sandsynligheden 

                                                 
3 ”worst case” er den situation hvor alle forebyggende og afhjælpende foranstaltninger svig-
ter i forbindelse med et større uheld. 
4 FMEA kommer fra det engelske Failure Mode and Effects Analysis. 
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for, at der indtræffer et større uheld, der kan have konsekvenser uden for 
virksomhedens område, acceptabel. 
 
Sikkerhedsdokumentet viser tillige, at skulle et større uheld alligevel indtræf-
fe, så er sandsynligheden tilsvarende lav for, at de afhjælpende foranstalt-
ninger, som etableres for at begrænse uheldets konsekvens, skal svigte.  
 
Miljøcenter Odenses vurdering 
Risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Middelfart Brandvæsen og Miljøcen-
ter Odense har i forbindelse med behandlingen af Strandmøllen A/S, udar-
bejdet et fælles myndighedsnotat med bemærkninger til sikkerhedsdoku-
mentet. 
 
Virksomheden bør endvidere vedligeholde anlæg og sikkerhedsudstyr som 
anført i sikkerhedsdokumentet. 
 
Dog vurderes det hensigtsmæssigt at det ved vilkår sikres: 

- At audits og ledelsesevaluering fastholdes i kontrolprocedure, og 
dermed fastholder en kontinuert evaluering af sikkerheden på virk-
somheden 

-  At det fremgår af sikkerhedsdokumentet at alle eksterne farer er 
gennemgået systematisk, således at alle relevante forholdsregler 
kan træffes. 

- At det er fastholdt i ledelsessystemet at alle planlagte ændringer 
gennemgår en kompetent risikovurdering således, at alle risici er 
klarlagt og der er taget højde for disse inden ændringer gennemfø-
res. 

- At uddannelse i sikkerhedskritiske instruktioner der forebygger 
uheld, er fastholdt i kontrolprocedurer, for at sikre at personalet altid 
har viden og kompetence til at minimere risikoen for uheld på virk-
somheden. 

 
 
Miljøcenter Odense vurderer, at alle relevante risici er beskrevet og at der 
er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse. Virksomheden 
har efter egen metodik udviklet på virksomheden udarbejdet en systematisk 
risikovurdering af virksomheden. Centeret har vurderet at denne metode har 
været tilstrækkelig og dækkende, men i det tilfælde at metodikken viser 
svagheder eller mangler i risikovurderingen, skal virksomheden udarbejde 
en ny risikovurdering baseret på en kendt og gennemarbejdet metodik. 
 
Grundet kontinuitetsbrud af hydrogenproduktion vurderer Miljøcenter Oden-
se det er nødvendigt at stille vilkår om at der foretages en systematisk risi-
koanalyse samt at der træffes afgørelse efter Risikobekendtgørelsen før 
hydrogen produktionen kan genoptages. 
 
Centeret vurderer, at forudsætningerne for løbende at forbedre og vedlige-
holde virksomhedens sikkerhedsniveau er til stede med baggrund i sikker-
hedsdokumentet. Det er dog ikke oplyst specifikt i sikkerhedsdokumentet, at 
alle fysiske barrierer (foranstaltninger med sikkerhedsmæssig betydning) - 
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med relation til stoffer underlagt risikobekendtgørelsen - er omfattet af fore-
byggende vedligehold. Dette er en forudsætning for, at myndighederne kan 
bevare tilliden til disse barrierer. Der stilles derfor vilkår om, at et forebyg-
gende vedligehold af alle fysiske barrierer er fastholdt i ledelsessystemets 
kontrolprocedurer. 
 
Det er Miljøcenter Odenses konklusion, at risikoen for, at et uheld på virk-
somheden udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for personer uden for 
virksomheden og miljøet, på nuværende tidspunkt er på et niveau, som cen-
teret kan acceptere. 
 
Retsbeskyttelse 
 
Virksomhedens retsbeskyttelsesperiode er på 8 år efter datoen for medde-
lelse af denne afgørelse. Hvis afgørelsen påklages udløber retsbeskyttel-
sesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse. 
 
Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er afgørelsen fortsat gældende, 
men vilkårene i afgørelsen kan ændres ved påbud. 
 
Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel – ikke medde-
les påbud eller forbud til virksomheden. Afgørelsen kan under særlige 
omstændigheder tages op til revurdering, hvis der er fremkommet nye op-
lysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden. 
 
Inspektion med virksomheden 
Arbejdstilsynet, Middelfart Brandvæsen og Miljøcenter Odense fører i sam-
arbejde inspektion med virksomheden. Inspektionen omfatter dels vilkår 
fastsat i henhold til myndighedernes respektive lovgivninger og dels virk-
somhedens efterlevelse af Risikobekendtgørelsens § 7 om, at virksomhe-
den skal gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdoku-
mentet. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse vil blive annonceret i Melfar Posten den 19. maj 2009. 
Afgørelsen kan ses på Miljøcenterets hjemmeside www.blst.dk 
 
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 
klageret 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 
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En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Odense, Ør-
bækvej 100, 5220 Odense SØ, eller post@ode.mim.dk. Klagen skal senest 
være modtaget den 17. juni 2009 inden kl. 16.00 
 
Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med afgø-
relsen 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 afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet 
behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. For-
udsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i 
afgørelsen. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning 
for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen. 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 
6 måneder fra offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

 
Annie Aarup Hansen 
72 54 84 59 
anaar@ode.mim.dk 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen: 
Middelfart Kommune, middelfart@middelfart.dk  
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk 
Arbejdstilsynet, at@at.dk 
Middelfart Brandvæsen, Jorgen.Jaeger@middelfart.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk 
NOAH, noah@noah.dk 


