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Sikkerhedsvurdering og afgørelse vedrørende sikkerhedsniveau  
for Air Liquide A/S beliggende Havnegade 151-153, 5000 Odense C på del 
af matr. nr. 2a, Marienlund Hgd, Odense Jorder, Odense. 
 
Air Liquide A/S, Odense, er omfattet af Risikobekendtgørelsen1 som en 
kolonne 2-virksomhed og Air Liquide A/S har derfor udarbejdet et sikker-
hedsdokument. Det endelige sikkerhedsdokument er fremsendt i marts 
2009, med efterfølgende ændringer i april 2009. Materialet ligger på en CD-
rom og omfatter: 

• Virksomhedens Sikkerhedsforhold 
• Virksomhedens kontrolprocedurer og organisation 
• Virksomhedens interne beredskabsplan 

 
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, Odense 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 Air Liquide 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 
§ 41 jf § 41b, accept af sikkerhedsniveauet for Air Liquide A/S, Havnegade 
151-153, Odense som beskrevet i Sikkerhedsdokumentet. 

                                                 
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. 
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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.  

 
N 3. Virksomhedens kontrolprocedurer til forebyggelse af større uheld skal 

til stadighed vedligeholdes, og audits skal dokumenterer brugen og 
kendskabet til procedurerne. Audits skal følges op med uddannelse 
og instruktioner.  

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

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

 
N 5. Virksomheden skal ved enhver anlægsændring udover 1:1 foretage 

en risikovurdering. Dette gælder også ved midlertidige anlægsæn-
dringer. 

 
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 (slukningsvand ved førsteindsats) og/eller fra det 
eksterne beredskabs indsats (slukningsvand) i forbindelse med et 
uheld, så dette vand ikke havner i vandløb, kommunalt rensningsan-
læg og/eller regnvandsledning. 

 
 
Øvrige bemærkninger 
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de for-
anstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument.  
 
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-
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stand eller hvis der opstår uforudsete ændringer i den proces, hvor det an-
vendes. 
 
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 
Air Liquide A/S producerer acetylen og lattergas, samt oplagrer, flaskefylder 
og distribuerer forskellige medicinske og tekniske gasser. De maksimale 
oplagsmængder af stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen: 
 

Stof Max lager i ton 
Acetone 125
Acetylen 40
Ammoniumnitrat 40
Dinitrogenoxid 30
Flamal 1
Hydrogen 0,2
Oxygen 10
Propan 3

 
Da oplagets kapacitet overstiger tærskelmængderne angivet i kolonne 2 i 
bekendtgørelsens bilag 1 for farlige stoffer, er virksomheden ifølge Risiko-
bekendtgørelsen underlagt reglerne for kolonne 2-virksomhed med krav om 
udarbejdelse af et sikkerhedsdokument. 
 
Miljøcenter Odenses afgørelse vedrørende sikkerhedsniveauet på Air Liqui-
de A/S, Odense, omfatter alle virksomhedens aktiviteter. 
 
Formålet med sikkerhedsdokumentet er at dokumentere, at Air Liquide A/S 
har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for virk-
somheden. Desuden dokumenteres hvorledes dette fungerer i praksis, og at 
sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed vil 
blive opretholdt 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. 

 3 



 

 
Sikkerhedsdokumentet for Air Liquide A/S, Odense, 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. 
 
Air Liquide A/S, har i sikkerhedsdokumentet beskrevet virksomhedens le-
delsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld. 
Det er endvidere beskrevet hvorledes virksomhedens interne beredskabs-
plan er dækkende for området.  
Som udgangspunkt identificerer og analyserer Air Liquide A/S uheldsrisici 
og disses forebyggelse. Dette sker ved systematiske analyser efter What-if 
metoden.  
Sandsynligheden og konsekvensen af alle risici er vurderet kvalitativt, og i 
en risikomatrix er de største risici identificeret. Disse risici betegnes også 
ALARP3 og disse risici medfører, at rimelige risikoreducerende foranstalt-
ninger skal træffes. Der er beskrevet barrierer og konsekvensafstande for 
de enkelte risici. Den største konsekvensafstand er 300 meter fra skel og er 
grænsen for alvorlig konsekvens ved flaskesprængning, som eventuelt kan 
forårsages af en eksplosion i ammoniumnitrat lageret.  
Der kan opstå domino effekter internt på virksomheden f.eks. kan en brand, 
der spreder sig over hele området udløse flere scenarier samtidigt og med-
føre gasudslip og røgudvikling i nærområdet. Beregninger har vist, at ved 
uheld på virksomheden med deraf følgende spredning af giftige brandgas-
ser vil IDHL4 værdierne overskrides op til 275 meter fra virksomhedens skel 
Et større uheld kan som beskrevet i sikkerhedsdokumentet, i værste tilfælde 
have konsekvenser for mennesker og miljø på og udenfor virksomheden. 
 
De gennemførte risikoanalyser viser imidlertid, at med de nuværende fore-
byggende foranstaltninger er sandsynligheden for, at der indtræffer et større 
uheld, der kan have konsekvenser uden for virksomhedens område, accep-
tabel. De beskrevne scenarier i sikkerhedsdokumentet kan heller ikke med-
føre domino-effekter for omkringliggende virksomheder.  
 
Sikkerhedsdokumentet viser tillige, at skulle et større uheld indtræffe, så er 
der kun lille risiko for, at de afhjælpende foranstaltninger, som etableres for 
at begrænse uheldets konsekvens, svigter.   
 
 
Miljøcenter Odenses vurdering 
Risikomyndighederne Arbejdstilsynet, Odense Brandvæsen, Fyns Politi og 
Miljøcenter Odense har i forbindelse med behandlingen af Air Liquide A/S, 

                                                 
3 As Low As Reasonable Practicable 
4 Angivelse af den IDLH-værdi (Immediately Dangerous to Life and Health concentrations), 
som det amerikanske arbejdsmiljøinstitut (NIOSH) anvender. IDLH angiver den maksimale 
luftkoncentration, som man kan flygte fra inden for 30 minutter uden åndedrætsbeskyttelse 
og uden, at der opstår flugtforhindrende symptomer (fx alvorlig øjenirritation) eller varige 
mén. 
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Odense, udarbejdet et fælles myndighedsnotat med bemærkninger til sik-
kerhedsdokumentet.  
 
Miljøcenter Odense vurderer, at alle relevante risici er beskrevet og at der 
er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod disse. Virksomheden 
skal desuden vedligeholde anlæg og sikkerhedsudstyr som anført i sikker-
hedsdokumentet. 
 
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) - 
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. 
 
Et eventuelt uheld på virksomheden skal kunne håndteres, således der ikke 
tilledes miljøskadelige stoffer via slukningsvand til vandige recipienter. En-
ten ved hjælp af tilstrækkelig opsamlingskapacitet og/eller afhjælpende pro-
cedurer/instrukser.  
Miljøcenter Odense vurderer at dette forhold er så væsentligt, at vi ønsker 
at fastholde dette ved vilkår. 
 
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 
Vilkår i afgørelsen er ikke retsbeskyttede, da de er meddelt ved påbud. 
 
 
Inspektion med virksomheden 
Arbejdstilsynet, Odense Brandvæsen og Miljøcenter Odense fører i samar-
bejde inspektion med virksomheden. Inspektionen omfatter dels vilkår fast-
sat i henhold til myndighedernes respektive lovgivninger og dels virksomhe-
dens efterlevelse af Risikobekendtgørelsens § 7 om, at virksomheden skal 
gennemføre de foranstaltninger, der fremgår af sikkerhedsdokumentet. 
 
 
Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne afgørelse bliver annonceret i Odense Ugeavis den 2. september 
2009 og 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 
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 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 

 
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 senest være modtaget den 30. september 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 
 
 
 

Rikke Beider 
  

72 54 84 02 
ribei@ode.mim.dk  

 
 
 
 
 
Liste over modtagere af kopi af afgørelsen: 
Odense Kommune, Byplan- og Miljøafdelingen,  odense@odense.dk 
Embedslægeinstitutionen Syddanmark, syd@sst.dk
Arbejdstilsynet, at@at.dk
Odense Brandvæsen, bert@odense.dk
Fyns Politi, ovh002@politi.dk 
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
Friluftsrådet, kreds@friluftsraadet.dk
NOAH, noah@noah.dk   
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