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Ajourføring af sikkerhedsdokument for ammoniaklager ved 
Studstrupværkets DeNOx-anlæg 

Dong Energy har 5. februar 2013 fremsendt en ajourført udgave af 
sikkerhedsdokumentationen for Studstrupværkets ammoniaklager ved DeNOx-
anlægget. Sikkerhedsdokumentet har titlen ”DONG Energy Thermal Power, 
Studstrupværket - DeNOx anlæg, Sikkerhedsdokument” og dokumentnummer 
1378334. 

Ajourføringen sker i henhold til reglerne i Miljøministeriets risikobekendtgørelse 
nr. 1666 af 14. december 2006. Virksomheden skal således mindst hvert femte år 
fremsende ajourført sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden, som fremsender 
det til de øvrige risikomyndigheder. 
 
Ajourføringen af sikkerhedsdokumentet er senest sket i oktober 2007.  Den 
daværende miljømyndighed, Miljøcenter Århus, accepterede 
sikkerhedsdokumentet efter reglerne i miljøbeskyttelsesloven via 
tillægsmiljøgodkendelse af 13. november 2007, som efterfølgende er indgået i 
revurdering af 21. oktober 2009, som miljøgodkendelsen, der dækker hele 
virksomheden. 
 
Myndighederne, som er Aarhus Brandvæsen, Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen, 
har gennemgået det fremsendte ajourførte sikkerhedsdokument for at kontrollere, 
at dokumentet lever op til kravene i risikobekendtgørelsen og i henhold til øvrige 
regler under hver af myndighedernes ansvarsområde. Dokumentet er desuden 
fremsendt til Østjyllands Politi. 
 
Endvidere er Aarhus Kommune som planmyndighed for virksomhedens 
omgivelser blevet underrettet med fremsendelse af sikkerhedsdokumentet. 
 
Formålet med sikkerhedsdokumentet er, at Dong Energy, Studstrupværket skal 
dokumentere, at virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og 
miljø i og uden for virksomheden - hvorledes dette fungerer i praksis, og at 
sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed også vil 
blive opretholdt i fremtiden. 
 
Med sikkerhedsdokumentet har virksomheden dokumenteret: 
 

• At faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af 
risikobekendtgørelsen er klarlagt. 

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

• At der er en plan for forebyggelse af større uheld samt et 
sikkerhedsledelsessystem til gennemførelse af planen. 
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• At tilstrækkelig sikkerhed og pålidelighed er en integreret del af 
konstruktionen, opførelsen, driften og vedligeholdelsen af virksomheden. 

• At konsekvenserne er begrænsede, hvis uheld alligevel skulle ske. 
 
 
Miljøstyrelsens bemærkninger 
Miljøstyrelsen har gennemgået sikkerhedsdokumentet i forhold til 
risikobekendtgørelsen og i henhold til sin praksis på området. 
 
Styrelsen finder, at sikkerhedsdokumentet på fyldestgørende vis forholder sig til 
de indholdsmæssige krav i risikobekendtgørelsen, herunder især bekendtgørelsens 
bilag 3, om data og oplysninger, der skal foreligge i sikkerhedsdokumenter, som 
udarbejdes i henhold til bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2. 
 
Miljøstyrelsens praksis for vurdering af risikopåvirkninger i en virksomheds 
omgivelser bygger på: 
 

• Miljøprojekt nr. 112/1989 fra Miljøstyrelsen om kvantitative og kvalitative 
kriterier for risikoaccept   

• Arbejdsrapport nr. 8/2008 fra Miljøstyrelsen om acceptkriterier i 
Danmark og EU 

  
I forbindelse med opdatering af sikkerhedsdokumentet er der blevet beregnet et 
nyt udslipsscenarium i forhold til de scenarier, som forelå i forbindelse med det 
tidligere accepterede dokument.   
 
Baggrunden for det nye scenarium er, at driften af anlægget viser, at døren ind til 
det indkapslede ammoniaklager under vedligehold skal stå åben for at sikre en 
flugtvej for personalet, som udfører vedligehold inde på anlægget. Det er derfor 
vurderet, at der skal suppleres med udslipsscenarium, der bygger på, at der sker en 
fejlagtig åbning af ammoniakfordamperen, mens anlægget er i drift. Dette 
medfører, at flydende ammoniak trykkes ud af fordamperen i bygningen og 
ventileres videre ud af bygningen gennem to døråbninger. 
 
Der er blandt andet beregnet konsekvensafstande i forhold til tærskelværdierne 
AEGL-2 og AEGL-3, hvor AEGL-2-værdien anvendes i beredskabsplanlægningen.  
 
For de udslipscenarier, som er beskrevet i sikkerhedsdokumentet fra 2007, er 
konsekvensafstandene beregnet i forhold til tærskelværdien IDLH. Disse 
beregninger lå til grund for myndighedernes daværende accept af 
sikkerhedsdokumentet. 
 
Der pågår i øjeblikket et udredningsarbejde på risiko-området, hvori det blandt 
andet indgår, at fremtidige beregninger af konsekvensafstande for nye aktiviteter 
skal belyse tærskelværdierne AEGL-2 og AEGL-3. Med tiden vil dette 
sandsynligvis også komme til at omfatte eksisterende aktiviteter. Miljøstyrelsen 
har dog ikke grundlag for at forudsætte sådanne beregninger gennemført i den 
aktuelle sag for allerede accepterede konsekvensberegninger. 
 
Det planmæssige grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse er den nuværende 
arealudnyttelse for virksomheden og dennes omgivelser. Ved en eventuel fremtidig 
ændring af arealudnyttelsen omkring virksomheden skal planmyndigheden 
(kommunen) forholde sig til, hvorvidt ændringen kan ske overensstemmelse med 
de accepterede sikkerhedsforhold omkring virksomheden. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse 

Miljøstyrelsen anerkender, at Dong Energy, Studstrupværket med det udarbejdede 
sikkerhedsdokument med dokumentnummer 1378334 har klarlagt risikoen for 
uheld samt godtgjort, at der findes et system på virksomheden til kontrol af denne 
risiko. Miljøstyrelsen meddeler hermed i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 41 
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accept af sikkerhedsniveauet for Dong Energy, Studstrupværket som beskrevet i 
sikkerhedsdokumentet. 

Miljøstyrelsen finder, at det gældende vilkår i revurdering af 28. oktober 2009 for 
Studstrupværket er dækkende for ajourføringen af sikkerhedsdokument, og der 
fastsættes derfor ikke yderligere vilkår. 
 
Klagevejledning 
 
Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet  

 ansøgeren 
 enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
 kommunalbestyrelsen 
 Sundhedsstyrelsen 
 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 underretning om 
afgørelsen 

 
En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 
1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen skal være modtaget senest den 18. 
marts 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen videresender klagen til Natur- og 
Miljøklagenævnet. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af Deres klage, at 
De indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 
500 kr.  

De modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. De skal benytte denne opkrævning 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling.  
 
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen,  
3) klagen afvises på grund af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
 
Man skal være opmærksom på, at gebyret ikke bliver tilbagebetalt, hvis den eneste 
ændring af den påklagede afgørelser er, at fristen for at efterkomme afgørelsen 
forlænges, som følge af den tid, der er gået til at behandle sagen i klagenævnet. 
 
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage.  
 
Betingelser, mens en klage behandles 
Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og 
Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer 
noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er 
stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen 
begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve 
godkendelsen. 
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Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 
 
Med venlig hilsen 
  
  
  

 
 

Karsten Borg Jensen 
Civilingeniør 

Hans Sand Kristensen 
Biolog 

 
 
 
Kopi til: 
 
Arbejdstilsynet: wa@at.dk; dol@at.dk 
Aarhus Brandvæsen: bjuh@aarhus.dk; chnp@aarhus.dk 
Østjyllands Politi: tbj003@politi.dk 
Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk 
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø: post@mtm.aarhus.dk  
Embedslægerne Midtjylland: midt@sst.dk 
Studstrup Borgerforening: jn@biotop.dk; claus.bischoff@gmail.com  
Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk  
Friluftsrådets lokalformand: obv@webspeed.dk  
 


