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Notat om risikovirksomheder 

Virksomheden Brenntag Nordic A/S. Høsten Telgværksvej 47-49 Faxe Komme, har ansøgt den 

4. januar 2016 om at blive godkendt som en kolonne 3/risikovirksomhed i stedet for kolonne 

2. 

 

 

Virksomheden er i dag godkendt som en kolonne 2 virksomhed med følgende lovgivning, på 

grund af mængden af sammensætning. 

Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør 

en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af 

særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder. Reglerne er forankret i et EU-direktiv 
og kaldes i daglig tale for SEVESO II-direktivet. 

Risikovirksomheder deles op i de to følgende størrelser: 

 Kolonne 3-virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer.  

 Kolonne 2-virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3-

virksomheder.  

Beredskabsstyrelsen varetager risikobekendtgørelsen på området for brand- og 

eksplosionsfarlige stoffer, mens Miljøstyrelsen administrerer reglerne på området for giftige og 
miljøfarlige stoffer.  

Kommunalbestyrelsen har ansvar for godkendelser af risikovirksomheder, der opbevarer, 

anvender eller brandfarlige stoffer. Det fremgår af beredskabslovens § 34, stk. 1. 

I praksis tager de 60§ selskaber/ beredskabsforvaltning sig af sagsbehandlingen for 
brandområdet.  

De brandforebyggende regler for brandfarlige væsker er fastsat i to bekendtgørelser. 

 Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker   

 Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 28 af 4. januar 2010 om tekniske forskrifter 

for brandfarlige væsker  som ændret ved bekendtgørelse nr. 517 af 27. maj 2013 

Reglerne om særlige risikovirksomheder skal betragtes som en overbygning til 

Beredskabsstyrelsens regler for placering, indretning og benyttelse af brandfarlig virksomhed 

og oplag.  

 

Risikovirksomheder skal således forholde sig til de samme regler, som andre brandfarlige 

virksomheder - og derudover efterleve reglerne for særlige risikovirksomheder.  

 
Reglerne om særlige risikovirksomheder er fastsat i de to følgende bekendtgørelser: 

 Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer, bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006. Denne bekendtgørelse har bl.a. 

hjemmel i beredskabsloven.  

 Arbejdstilsynets kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige 

stoffer, bekendtgørelse nr. 20 af 12. januar 2006  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123670
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=129191
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=128847
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=128847
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145488
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13011
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30354
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=30354
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Virksomhedens placering og aktiviteter 

 

Brenntag Nordic A/S, Høsten ligger i Faxe kommune, mellem Haslev og Dalby. Virksomheden 

er på alle sider omgivet af landbrugsarealer.  

 

Der er enkelte boliger mod nord, øst og sydvest. 300 m vest for virksomheden løber 

Sydmotorvejen (E47). Høsten landsby ligger ca. 800 m N for virksomheden og Dalby ligger ca. 

1500 m SSØ for virksomheden. 

Ca. 400-500 m SØ og S for virksomheden ligger nogle beskyttelse engarealer og ca. 3 km SV 

for virksomheden ligger et EF Fuglebeskyttelsesområde.  

 

Næsten hele Faxe kommune er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. 

Derudover kendes ingen følsomme naturområder i nærheden af virksomheden.  

 

Virksomheden er et tidligere teglværk, der blev etableret i 1884 og var i drift indtil 1970’erne. 

I slutningen af 1980’erne blev virksomheden ombygget til kemisk-teknisk virksomhed. Der er 

siden blevet tilbygget flere tankanlæg og virksomheden er gradvist blevet moderniseret og 

udvidet.   

 

Der er ca. 15 ansatte på virksomheden. 

 

Hovedaktiviteten på virksomheden er distribution og blanding af kemiske stoffer og produkter. 

Der håndteres ca. 50.000 tons pr. år via lokationen i Høsten.  

 

Størstedelen af de produkter, der håndteres er opløsningsmidler som f.eks. ethanol og 

kølegasser som f.eks. ammoniak En del af produkterne modtages emballeret og sendes også 

ud som sådan, som ren lagerforretning. 

 

Andre produkter modtages i tankbil og oplagres/blandes i lagertank før aftapning i mindre 

emballager eller salg i tankbil. 

 

En anden væsentlig aktivitet er fremstilling af ammoniakopløsning, hvilket foregår på et 

automatiseret anlæg.  

 

Brenntag koncernen er verdens største kemikaliedistributør med global udbredelse  

Hovedstrategien for koncernen er at forbinde kemikalieproducenter og kemikaliebrugere og 

tilføre værdi til begge parter gennem de bedst mulige distributionsløsninger, for eksempel 

omfattende blanding, aftapning, styring af kundernes indkøb m.m.  

Aktiviteter omfattet af risikobekendtgørelsen som kan forekomme på virksomheden 

Giftige stoffer:  

- Modtagelse og afsendelse af tankbiler  

- Oplagring i lagertank 

- Aftapning og blanding 
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Miljøfarlige stoffer:  

- Modtagelse, oplagring og afsendelse af emballerede produkter 

- Anvendelse som råvarer i blandinger 

- Blanding og aftapning af miljøfarlige produkter 

- Modtagelse af tankbiler, opbevaring i lagertanke 

Brandfarlige væsker: 

- Modtagelse, oplagring og afsendelse af emballerede produkter 

- Modtagelse og afsendelse af tankbiler med brandfarlige væsker 

- Oplagring i lagertanke 

- Anvendelse som råvarer i blandinger  

- Blanding og aftapning af brandfarlige produkter  

Oxiderende/Brandnærende stoffer: 

- Modtagelse af emballerede produkter 

- Anvendelse som råvarer i blandinger 

 

 

Beliggenhed og omgivelser - 

Fabriksområde indkredset med rødt 
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Sikkerhed 

 

Der er indkøbt 2 stk. Trelleborg kemikalie dragter med det tilbehør der skal bruges dertil og 

dette er placeret hos MSBR Station Haslev. 

Disse dragter udskiftes efter de terminer der på området og betales af virksomheden 

                                                                                                                               

Der er på fabrikken placeret 1600 liter alkohol skum til bekæmpelse af de scenarier der kan 

opstå på fabriksområdet. 

 

Der er placeret skumanlæg til tanke med brandfarlige væsker og overrisling af tanke 

ammoniak 

 

Der laves i samarbejde med Brenntag Nordic besøg og træning på virksomheden af ISL og 

brandfolk fra Station Haslev samt MSBR Forebyggelse og Myndighed har god dialog med 

fremtidige projekter på virksomheden 

 

Vi skal snarest lave en intern beredskabsplan for virksomheden samt der skal laves en plan til 

offentliggørelse i forbindelse med de bliver kolonne 3 virksomhed.  

 

Planen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol 

med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Virksomheden er en ”Kolonne-3-virksomhed”. 

  

Planens mål er at begrænse eller afværge hændelser, som påvirker personer, virksomheder 

eller miljøet efter større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der kan medføre 

væsentlig fare for personer på virksomheden, udenfor virksomheden eller for miljøet).  

 

Planen sigter mod scenarier, der er omtalt i virksomhedens Sikkerhedsdokument.  

Den eksterne beredskabsplan tager afsæt i virksomhedens aktuelle forhold.  

Planen vil løbende blive ændret i takt med ændringer på virksomheden og ny erfaring på 

området.  

 

Anmeldelse om større uheld og koordinering af ressourcer.  

Ved alarmering til Alarmcentralen (1-1-2) videresendes alarmen elektronisk til MSBR 

vagtcentral og Midt - Sydsjællands Politis Vagtcentral. MSBR og Politi disponerer ressourcer til 

stedet ud fra egne møde - og alarmeringsplaner.  

 

Anmeldelse om brand eller udslip kan indgå til MSBR Vagtcentral via 112  

 

Ved større uheld, hvor der viser sig behov for koordinering at større indsatsstyrker kan politi 

indkalde den Lokale Beredskabs Stab, ligesom MSBR/Faxe Kommune kan indkalde egen 

krisestyringsstab.  

 

Sydsjælland og Lolland Falster Politi har i henhold til ADR lavet 2 tvangsruter som skal 

benyttes ved til/fra kørsel til fabrikken. 

 ___________________________________________________________________ 

Tidsplanen for godkendelse forventes sidst på året 2016, der er i øjeblikket ved at blive 

udarbejdet hørings svar fra Arbejdstilsyn - Politi - Faxe Kommune samt MSBR, som skal 

fremsendes til den 1.3.2016 hvor Brenntag Nordic skal fremsendes yderlige oplysninger i 

forbindelse med fremsendt Sikkerhedsrapport senest 1.6.2016  

 

 


