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1. INDLEDNING 
 
Strandmøllen A/S er beliggende i byzone på adressen Roskildevej 213, 4300 
Holbæk. Virksomheden har fremstillet acetylen på adressen siden 1972 og er 
genopbygget i 1991 efter eksplosion og brand i 1990, der medførte betydelig 
bygningsbeskadigelse, men ingen personskade. 
 
Acetylen fremstilles ud fra kalciumkarbid og vand. Den frembragte gas renses ved 
brug af svovlsyre og lud, komprimeres, tørres og fyldes på flasker, der efterfyldes 
med acetone. Gasflasker lagres for distribution. Som biprodukt dannes læsket 
kalk, der udspredes som kalktilskud på landbrugs-jord.  
 
Acetylen anvendes fortrinsvis i jern og metalbranchen, hvor det sammen med 
oxygen anvendes til skæring og svejsning. Endvidere anvendes acetylen i 
begrænset omfang til laboratorieformål. 
 
Strandmøllen A/S er omfattet af Risikobekendtgørelsen1 som en kolonne 2-
virksomhed. Strandmøllen A/S har derfor udarbejdet et sikkerhedsdokument for 
aktiviteterne på virksomheden.  
 
Det endelige sikkerhedsdokument som ligger til grund for denne godkendelse er 
benævnt ’Rev. 4’ inklusive samtlige bilag dateret oktober  2012 med følgebrev fra 
virksomheden dateret 5. oktober 2011.  
 
Endvidere omfatter nærværende tillæg til miljøgodkendelse en godkendelse til 
opstilling - og ibrugtagning af acetonetank, jf. virksomhedens ansøgning indsendt 
til risikomyndighederne dateret den 26.7-2011. 
 
Endelig ændres ved påbud vilkår A3 i Miljøgodkendelsen af 16. december 2009 
fra Miljøcenter Roskilde omhandlende oplag af Acetylen og Acetone. 
 
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. 

 
Formålet med sikkerhedsdokumentet er, at Strandmøllen A/S skal dokumentere, 
at virksomheden har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden 
for virksomheden i Holbæk, - 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 Strandmøllen A/S dokumenteret:  

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

 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. 

 
Større uheld i forbindelse med Strandmøllen A/S er primært knyttet til brand og 
eksplosion samt udslip af acetone.  Dette kan forekomme under påfyldning af 
acetylen i flasker i flaskefyldehal eller i forbindelse med fyldning af acetonetank, 
ved overfyldning eller brud på tank og rørledninger. 
 
Strandmøllen A/S har i sikkerhedsdokumentet beskrevet virksomhedens 
ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld.  
Systemet til forebyggelse af større uheld evalueres i forbindelse med audit af 
kvalitetssikringssystemet på virksomheden. Der udarbejdes en specifik audit for 
risiko og beredskab. Ud fra auditrapporter v urderes behov for review af 
risikovurderinger. 
 
De fem myndigheder Arbejdstilsynet, Holbæk Beredskab, Beredskabsstyrelsen, 
Midt- og Vestsjællands Politi og Miljøstyrelsen har sammen vurderet 
sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsniveauet på virksomheden. 
 
Miljøstyrelsens opgave er relateret til de tilfælde, hvor uheld på virksomheden kan 
medføre skader uden for virksomhedens eget område eller nedsivning af 
forurenende stoffer på virksomhedens område. Denne opgave supplerer det 
miljøtilsyn, som Miljøstyrelsen i forvejen fører med virksomheden. 
 
På baggrund af sikkerhedsdokumentet er det risikomyndighedernes vurdering, at 
risikobekendtgørelsens krav til dokumentets omfang og indhold er opfyldt. Det er 
endvidere risikomyndighedernes konklusion, at risikoen for, at et uheld på 
virksomheden udvikler sig, så det medfører alvorlige farer for personer uden for 
og inden for virksomheden samt for miljøet, er på et niveau, som 
risikomyndighederne kan acceptere jf. Miljøstyrelsens Miljøprojekt 1122. 
 
Inden for hvert myndighedsområde meddeles afgørelse om accept af 
sikkerhedsniveauet af den kompetente myndighed. 
 
Det planmæssige grundlag for Miljøstyrelsens afgørelse er den nuværende 
arealudnyttelse. Ved en eventuel fremtidig ændring af arealudnyttelsen omkring 
en virksomhed omfattet af risikobekendtgørelsen skal planmyndigheden 

                                                        
2 Miljøstyrelsens miljøprojekt 112/1989. Kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept. 
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(kommunen) forholde sig til, hvorvidt ændringen kan ske i respekt til de 
accepterede sikkerhedsforhold omkring virksomheden. 

2. Miljøstyrelsens afgørelse 
 
Miljøstyrelsen anerkender, at Strandmøllen A/S med det udarbejdede 
sikkerhedsdokument 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 Miljøbeskyttelseslovens3 § 41 accept af sikkerhedsniveauet 
for Strandmøllen A/S som beskrevet i Sikkerhedsdokumentet dateret oktober 
2012 (Rev. 4). Endvidere meddeles godkendelse til etablering og drift af 
acetonetank, som anført i ansøgning om etablering af acetonetank dateret den 
26.7 2011.  
 
Accept af sikkerhedsdokument og godkendelse af acetonetank sker på følgende 
vilkår: 
 
N 1: Virksomhedens oplag af risikostoffer må ikke overstige den i 

nedenstående tabel angivne mængde. Forøgelse i mængder af stoffer 
må ikke foretages uden forudgående risikovurdering samt ansøgning 
ved risikomyndighederne. 

Tabel 1  
Stof Max. Lager 

(ton) 
Tærskel grænse 
kolonne 2 (ton) 

Tærskel grænse 
kolonne 3 (ton) 

Oxygen, komprimeret 10 200 2000 
Hydrogen, komp. 0,1 5 50 
Acetylen, opløst 40 5 50 
Acetone i Acetylen flasker 78,6 5.000 50.000 
Acetone i tank 8 5.000 50.000 
F-gas Propan 1 50 200 
Propylen 0,5 10 50 
 
 
N 2. Sikkerhedsledelsessystemet skal til stadighed vedligeholdes og der 

skal løbende følges op på audits herpå. 
 
N 3. Ved enhver anlægsændring udover 1:1 skal der foretages en 

risikovurdering. Dette gælder også midlertidige anlægsændringer. 
 
N 4. Sikkerhedsforanstaltninger/-barrierer til forebyggelse og 

begrænsning af større uheld skal regelmæssigt vedligeholdes og 
funktionstestes, så de til stadighed fungerer efter hensigten. 
Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold.  

 
Dato for vedligehold, funktionstest, reparationer og udskiftninger, 
samt oplysninger om eventuelle forekommende afvigelser fra 
normale driftsforhold og uheld skal registreres i journal 
(miljøafvigelse) eller vedligeholdelsessystem.  

 

                                                        
3 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26/06/2010  
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Journal/vedligeholdelsessystem skal være tilgængelig for 
tilsynsmyndigheden.  

 
Målinger, der foretages som kontrolmålinger, skal registreres. 
Måleresultaterne skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden. 

 
N 5. 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 sikkerhedsforanstaltninger (køle- og sprinkleranlæg) og/eller 
fra det eksterne beredskabs indsats (slukningsvand) i forbindelse 
med et uheld, så dette vand ikke ukritisk ledes til det kommunale 
rensningsanlæg eller den nærliggende Kalve å. Procedurer og/eller 
instrukser skal indgå i øvelsen af den interne beredskabsplan.  

 
N 6: Den maksimale konsekvensafstand må ikke være større en 100 

meter regnet fra fyldehallen, jf. bilag 4.2.2 i sikkerhedsdokumentet. 
Den maksimale konsekvensafstand beregnes som den største 
afstand, hvor der kan forventes skade (på liv, helbred, miljøværdier) 
som følge af mulige uheld. 

 
N 7: Virksomheden skal snarest muligt efter et større uheld eller tilløb til 

større uheld (nærved uheld) meddele tilsynsmyndighederne de 
oplysninger, som fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 7. Pligten 
til indberetning gælder, når stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen 
har eller kunne have været involveret. 

 
N 8: Acetonetanken skal udføres i overensstemmelse med 

bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines 
(olietankbekendtgørelsen). 

 
N 9: Acetonetanken skal være forsynet med et overfyldnings-

sikringssystem, der er fysisk og elektrisk uafhængigt af det 
niveaumålingssystem, der rutinemæssigt anvendes til fyldning af 
tanken til den normale fyldningsgrad. Aktivering af 
overfyldningssikringssystemet skal resultere i standsning af 
indpumpning til tanken. 

 
N 10: Acetonetanken skal anbringes i et bassin af beton, murværk eller 

jern, der kan rumme hele tankens volumen i tilfælde af brud på tank 
eller ved andet spild af acetone fra tank. 

 
N 11: Acetonetanken skal inspiceres regelmæssigt for at sikre, at tegn på 

nedbrydning eller begyndende læk registreres på et så tidligt 
tidspunkt, at hændelser kan forebygges. 

 
N 12: Udvendige og indvendige inspektioner skal ledes af en certificeret 

tankinspektør. Inspektionsfrekvens for tanke mindre end 200 m3 
skal følge ”Olietankbekendtgørelsen”. 
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2.1 Øvrige bemærkninger 
Virksomheden skal i henhold til Risikobekendtgørelsen gennemføre de 
foranstaltninger, der fremgår af virksomhedens sikkerhedsdokument 
 
Virksomheden har ligeledes i henhold til Risikobekendtgørelsen pligt til 
regelmæssigt at gennemgå sikkerhedsdokumentet. Virksomheden fremsender 
ajourført sikkerhedsdokument til kommunalbestyrelsen, når forholdene 
begrunder det, dog mindst hvert femte år. 
 
Virksomheden skal straks underrette miljømyndigheden, såfremt der sker 
væsentlige ændringer i de tilstedeværende stoffers karakter eller fysiske tilstand 
eller ændringer i de processer, hvor de anvendes. 
 

3. Grundlaget for accept af sikkerhedsniveauet 
Strandmøllen A/S i Holbæk har et oplag af acetylen som er opført i 
Risikobekendtgørelsens4 bilag 1. Da oplaget af acetylen overstiger 
tærskelmængden for en kolonne 2-virksomhed, jf. bekendtgørelsens bilag 1, del 1 
er virksomheden underlagt reglerne for en kolonne 2-virksomhed med krav om 
udarbejdelse af et sikkerhedsdokument.  
 
Virksomheden har med sikkerhedsdokumentet dateret oktober 2012 (Rev. 4) 
dokumenteret, at den har truffet de nødvendige foranstaltninger til forebyggelse 
af større uheld og begrænse konsekvenserne heraf samt beskrevet, hvordan 
virksomheden sikrer, at de nødvendige tiltag gennemføres, jf. 
dokumentationskravene i bekendtgørelsens bilag 3. 
 
De væsentligste risikofaktorer vedrører brand og eksplosion, som kan finde sted i 
forbindelse med påfyldning af acetylen på flasker. For visse analyser af uheld med 
oplag og påfyldning af acetylen vil uheld kunne række op til 100 meter fra 
uheldets centrum og vil derfor kunne nå enkelte af de tætteste naboer i den 
sydvestlige del af området. Det betyder ikke, at der sker større skade i den afstand, 
men at det anses for grænsen for fragmenter ved en eventuel eksplosion.  
 
Acetone er en letflygtig og meget brandfarlig væske og kan ved uhensigtsmæssig 
håndtering resultere i en omfattende brand.  Den væsentligste miljømæssige 
risiko er knyttet til spild af større mængder acetone på ubefæstede arealer og 
nedsivning til jord og grundvand.  Denne risiko er imidlertid væsentlig nedsat 
efter at virksomhedens nedgravede acetonetank er erstattet med en overjordisk 
tank anbragt i et bassin, som kan rumme tankens indhold ved eventuelt brud på 
tank eller rør.  
 

3.1 Ændring af vilkår ved påbud 
 
I miljøgodkendelsen (Revurdering) af 16. december 2009 er der i vilkår A3 fastsat 
et loft på oplag af acetylen samt acetone i tank på hhv. 20 tons og 6000 liter. 

                                                        
4 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, Bek. Nr. 1666 af 14. 
december 2006 
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Vilkårene i miljøgodkendelsen (Revurderingen) af 16. december 2009 som 
omhandler risiko, blev på det tidspunkt medtaget uændret da den koordinerende 
sagsbehandling med Arbejdstilsynet og Beredskabsmyndighederne af det 
opdaterede sikkerhedsdokument ikke var afsluttet. 
 
Virksomheden har i forbindelse med godkendelsesprocessen af sikkerheds-
dokumentet, jf. sikkerhedsdokumentets bilag 9.0.2, ønsket et oplag af acetylen på 
40 tons samt 8 tons for acetonetanken, svarende til ca. 10.128 liter ved en 
massefylde på 0,7899 g/cm3. 
 
Der er i vurderingen af sikkerheden på virksomheden jf. sikkerhedsdokumentet 
med bilag taget udgangspunkt i de mængder som fremgår af ovenstående tabel 1 
(bilag 9.0.2. i Sikkerhedsdokumentet). 
 
De ændrede oplagsstørrelser i forhold til miljøgodkendelsen af 16. december 
2009, ændrer ikke på virksomhedens status som en kolonne 2-virksomhed, idet 
risikobrøken jf. sumformlen er under 1 for kolonne 3-virksomhed ved maks oplag. 
 
Vilkår A3 i den eksisterende miljøgodkendelse af 16. december 2009 slettes 
derfor, idet vilkår N1, i nærværende afgørelse med angivelse af maximum tilladte 
mængder risikostoffer på lageret, træder i stedet. 
 
Påbud om ændring gives i henhold til Miljøbeskyttelseslovens paragraf 41. 

4. Miljøstyrelsens vurdering 
 
De fem myndigheder Arbejdstilsynet, Holbæk Beredskab, Beredskabsstyrelsen, 
Midt- og Vestsjællands Politi samt Miljøstyrelsen Virksomheder har sammen 
vurderet sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsniveauet på Strandmøllen A/S. 
 
Virksomheden har siden september 2009 arbejdet med opgradering af 
virksomhedens sikkerhedsdokument, som er en opdatering af et tidligere 
udarbejdet sikkerhedsdokument fra februar 2004. Sikkerhedsdokumentet 
omfatter bl.a. gennemførelsen af en systematisk risikovurdering af fabrikken.  
 
Den koordinerede sagsbehandling med Arbejdstilsynet og Beredskabet vedr. 
vurdering af sikkerhedsforhold i det nye sikkerhedsdokument, jf. § 10 i 
risikobekendtgørelsen, foregået gennem møder med hhv. virksomheden og 
risikomyndighederne imellem. 
 
Miljøstyrelsens opgave er relateret til de tilfælde, hvor uheld på virksomheden kan 
medføre skader uden for virksomhedens eget område eller ved nedsivning af 
forurenende stoffer på virksomhedens område. 
 
Miljøstyrelsen vurderer, at alle relevante risici er beskrevet i 
sikkerhedsdokumentet og at der er taget tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger 
mod disse. 
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4.1 Offentliggørelse og klagevejledning 
Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på www.mst.dk. den 6. december 
2012. 
 
Miljøgodkendelsen 
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 
Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K eller ros@mst.dk.  Klagen skal 
være modtaget senest den 3. januar 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
Virksomheder 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 på-begynder 
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.  
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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. 
 
Søgsmål 
Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, 
skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 

4.2 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen 
− Holbæk Kommune (post@holb.dk) 
− Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)  
 
 
 
 

10 
 

mailto:dn@dn.dk


11 
 

Bilag 
 
− Bilag 4.2.2. i sikkerhedsdokument – konsekvensafstande for uheld 
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