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CVR 27446469 
 
  
 

Virksomheder 
J.nr. 2019-2123 
Ref. KABJE 
Den 17. januar 2020 

Ajourført sikkerhedsdokument for Ørsted A/S, Studstrupværket tages 
til efterretning 
 
I henhold til § 10, stk. 1, i risikobekendtgørelsen1 skal risikovirksomheder frem-
sende ajourført sikkerhedsdokument, når forholdene begrunder det, dog mindst 
hvert 5. år. Ørsted A/S, Studstrupværket har 12. december 2019 fremsendt ajour-
ført sikkerhedsdokument til risikomyndighederne. 
 
Ajourføringen er behandlet på en række møder med deltagelse af 
virksomheden og risikomyndighederne (Arbejdstilsynet, Østjyllands Brandvæsen, 
Østjyllands Politi og Miljøstyrelsen). 
 
Risikomyndighederne har gennemgået den seneste udgave af den ajourførte sik-
kerhedsdokument og kontrolleret, at indholdet stadig er dækkende. 
 
Miljøstyrelsen finder på den baggrund ikke anledning til at ændre eller supplere 
vilkårene i den gældende miljøgodkendelse. Det ajourførte sikkerhedsdokument 
tages således til efterretning.  
Afgørelsen meddeles med hjemmel i § 41, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven2.  
 
Miljøstyrelsens vurdering 
Sikkerhedsdokumentet er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens bilag 4 
med et indhold svarende til en kolonne 2 virksomhed. 
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det fremsendte sikkerhedsdokument lever op 
til kravene i risikobekendtgørelsen. 
 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af det ajourførte sikkerhedsdokument, at ri-
sici for større uheld på Ørsted A/S, Studstrupværket er klarlagt, og at sikkerheds-
niveauet på og omkring virksomheden er acceptabelt.  
 

                                                             
1 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016 

 

2 Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1218 af 25. november 2019 
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Der er ikke sket nogen ændring i forhold til det tidligere godkendte niveau for risi-
kopåvirkning af omgivelserne uden for virksomhedens område. De beregnede kon-
sekvensafstande og risikozoner fremgår af vedlagte kortbilag. Grundlaget for kort-
bilaget er godkendt i afgørelse af 13. november 2007 og senere overført til revurde-
ring af 21. oktober 2009, men der har ikke tidligere være udarbejdet en visualise-
ring heraf. Der er således ikke sket nogen ændring i forhold til det tidligere god-
kendte niveau for risikopåvirkning af omgivelserne.  
 
Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der ikke er behov for at stille nye vilkår i for-
bindelse med ajourføringen. 
 
Ørsted A/S, Studstrupværket er i henhold til risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2, 
forpligtet til at gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdoku-
mentet. 
 
På den baggrund tages det ajourførte sikkerhedsdokument til efterretning. 
 
Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at det ikke-tekniske resume af sikker-
hedsdokument vil blive offentliggjort på https://dma.mst.dk/, jf. risikobekendtgø-
relsens § 16 stk. 1 og bilag 3, punkt VI.    

Næste regelmæssige ajourføring 
Ørsted A/S, Studstrupværket skal senest i december 2024 foretage næste regel-
mæssige ajourføring af sikkerhedsdokument, jf. risikobekendtgørelsens § 10, stk. 1, 
§ 10, stk. 5 og § 13, stk. 5.  
 
Miljøstyrelsen skal opfordre til, at Ørsted A/S, Studstrupværket retter henvendelse 
i god tid inden ajourføringen påbegyndes med henblik på gensidig forventningsaf-
stemning om indhold og tidsplan med risikomyndighederne. 
 
Klagevejledning 
Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet 

 afgørelsens adressat 

 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 kommunalbestyrelsen 

 Styrelsen for Patientsikkerhed 

 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 rekreative interesser som formål, og som har ønsket un-
derretning om afgørelsen  

 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 
NEM-ID.  



Side 3 af 4 

 
Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når 
den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale 
et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du 
betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-
naevnet/).  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse 
om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 
 
Klagen skal være modtaget senest den 14. februar 2020. 
Det er samtidigt annonceret på mst.dk, at Miljøstyrelsen tager det ajourførte sik-
kerhedsdokument for Ørsted A/S, Studstrupværket til efterretning. 

 
Med venlig hilsen 
Karsten Borg Jensen 
kabje@mst.dk 
Tlf. 72 54 44 49 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Arbejdstilsynet, at@at.dk, lni@at.dk 
Østjyllands Politi, jbs006@politi.dk; seh007@politi.dk;  
Østjyllands Brandvæsen, jld@ostbv.dk; snc@ostbv.dk 
Beredskabsstyrelsen, brs-afr@brs.dk 
Aarhus Kommune, pbm@mtm.aarhus.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, trnord@stps.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk 
Friluftsrådet, fr@friluftsrådet.dk 
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