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(SKABELON) 

Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i X Politikreds. 
 

Det anførte i: 
(Parentes) er vejledning 
Kursiv er eksempler 
 

 

 
1 
Virksomheden 

 

(Navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer samt P-nummer, hvis dette findes, og 
ellers entydig identifikation af produktionsenheden) 

 

 
2 
Kolonnevirksomhed –  
herunder om virksomheden 
er anmeldt og har sendt sik-
kerhedsdokumentation 
 

 
Virksomheden er en ”kolonne-2/3-virksomhed"jfr. bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 
2016. 
 
Virksomheden har sendt anmeldelse og sikkerhedsdokument/sikkerhedsrapport til 
kommunen. (Evt. supplere med, om virksomheden er godkendt/under myndigheder-
nes sagsbehandling) 
 

 
3 
Aktiviteter på virksomheden 
 

 
(Hent evt. inspiration i den ikke-tekniske beskrivelse i anmeldelsen/sikkerheds-  
dokumentationen) 
 
Virksomheden er et olielager, der modtager, opbevarer og forarbejder råolie til oplag 
og videre distribution.  
 

 
4 
Betegnelse for anvendte  
farlige stoffer 

 

 
(De stoffer eller grupper af stoffer, som kan forårsage et større uheld. Almindelige 
betegnelser eller generiske betegnelser/fareklassifikation samt en alment forståelig 
angivelse af stoffernes vigtigste farlige karakteristika. Stoffets CLP- eller UN-
nummer og mængder må ikke anføres.  
 

 Methanol (og evt. populærbetegnelse) 

 Formalin  
 

 
5 
Underretning af befolkningen 
og sikkerhedsforanstaltnin-
ger/ 
hensigtsmæssig adfærd  

 

 
(Generelle oplysninger om, hvordan den berørte offentlighed vil blive advaret og om, 
hvordan man skal forholde sig i tilfælde af større uheld) 
 
I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolk-
ningen og nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning af befolkningen som 
følger: 

 

 via en beredskabsmeddelelse  

 via en sirenevarsling fulgt op af en beredskabsmeddelelse 
 
Ved udsendelse af sirenevarsling skal man straks gå ind og søge information hos 
DR eller TV 2, hvor der vil blive givet beredskabsmeddelelse med oplysninger om 
uheldets art og om, hvordan man konkret skal forholde sig.  
 
Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst. 
 

 
6 
Tilsynsbesøg 

 
Oplysninger om datoen for seneste tilsynsbesøg og om tilsynet i øvrigt kan findes på 
Digital MiljøAdministration på www.dma.mst.dk.  
 

 
7 
Arten af risiko og evt. følger 
for befolkningen og miljø 

 

 
Mulige uheldsscenarier: 

 Brand i methanoloplag: Methanol er meget brandfarligt og kan danne eksplosi-
ve blandinger med luft. Risiko for forbrændinger og varmestråling. Er ligeledes 
giftigt. Ved indånding kan det give irritation af næse, mund og svælg, samt give 
hovedpine og ubehag. 

 Ikke antændt methanol kan udgøre en risiko i forbindelse med indånding af 
dampe 

 Udslip af formalin: Formalin er brandfarlig, giftig og ætsende og ved indånding 
vil det kunne skabe svie i øjne og hals.  
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(Der skal være sammenhæng mellem stofferne anført i punkt 4 og scenarierne an-
ført under dette punkt. Scenariebeskrivelser findes i sikkerhedsrapporten/sikker-
hedsdokumentet. Yderligere oplysninger om stoffernes farlige egenskaber findes i 
de sikkerhedsdatablade – leverandørbrugsanvisninger – der typisk er med som bilag 
til sikkerhedsrapporten/sikkerhedsdokumentet, evt. suppleret med oplysninger fra 
Beredskabsstyrelsens kemikalieindsatskort) 
 

 
9 
Virksomhedens foranstalt-
ninger 

 

 
Ved større uheld skal der altid ske alarmering via 112.  
 
Alarmeringen kan herudover foregå via automatisk alarmering fra virksomheden til 
brandvæsenet. 
 
Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den inter-
ne beredskabsplan samt underrette evt. nabovirksomheder med henblik på evt. 
evakuering og for at mindske følgerne af uheldet.  
 
Driftslederen eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller ”nær ved uheld” 
underrette de relevante myndigheder.  
 

 
10 
Henvisning til ekstern bered-
skabsplan 

 

 
X Politi og X kommunes Redningsberedskab vil håndtere et større uheld på virk-
somheden jf. ”Retningslinjer for indsatsledelse” udgivet af Beredskabsstyrelsen, 
hvori der er beskrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig, herunder: 
 

 Redde menneskeliv og fare for miljø 

 Bekæmpe uheldet på virksomheden og begrænse omfanget af uheldet 

 Evakuering af personer i fareområdet 

 Afspærre indsatsområdet, så uvedkommende ikke kan komme ind i området 

 Evt. genhusning af evakuenter, såfremt det skønnes nødvendigt 

 Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen 
 

X Politi og X kommunes Redningsberedskab har udarbejdet en ekstern beredskabs-
plan for virksomheden, der kan ses på politikredsens og/eller kommunens hjemme-
side. 
 

11 
Grænseoverskridende virk-
ninger 

 

(Kun hvis relevant) 
 

 
12 
Yderligere oplysninger 

 

 
Berørte myndigheder, der indgår/har indgået (afhængig af, om virksomheden er 
godkendt eller er under behandling) i myndighedsbehandlingen (ikke aktuelle fjer-
nes):  
 

 Miljøstyrelsen eller X kommunes miljøafdeling 

 Beredskabsstyrelsen 

 Sikkerhedsstyrelsen 

 X kommunale redningsberedskab  

 Arbejdstilsynet 

 X Politi  
 
Yderligere oplysninger om virksomheden kan findes på Danmarks Miljøportal på 
www.dma.mst.dk.  
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Risikobekendtgørelsens bilag 8 

 

Oplysninger til offentligheden, jf. § 16, stk. 1. 

 

Oplysningerne stilles til rådighed for offentligheden med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, 
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

 

Del 1 

For alle risikovirksomheder: 

1) Risikovirksomhedens navn, adresse, telefonnummer og CVR-nummer samt P-nummer, hvis dette findes, 
og ellers entydig identifikation af produktionsenheden. 

2) Oplysning om, at virksomheden er en risikovirksomhed, omfattet af denne bekendtgørelse med angivelse 
af, om virksomheden er en kolonne 2 eller en kolonne 3-virksomhed. Oplysning om, at virksomheden har 
sendt anmeldelse og sikkerhedsdokumentation (sikkerhedsdokument eller sikkerhedsrapport), jf. § 8, stk. 
1, til kommunalbestyrelsen. 

3) En alment forståelig redegørelse for den eller de aktiviteter, der foregår på virksomheden. 

4) De relevante farlige stoffer, der er til stede i virksomheden, og som kunne forårsage et større uheld, med 
angivelse af deres almindelige betegnelser eller, for farlige stoffer opført i bilag 1, del 1, deres generiske 
betegnelser eller fareklassifikation, og en alment forståelig angivelse af stoffernes vigtigste farlige karak-
teristika. 

5) Generelle oplysninger om, hvordan den berørte offentlighed om nødvendigt vil blive advaret og fyldestgø-
rende oplysninger om, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af et større uheld, eller anvisning på, hvor 
disse oplysninger kan indhentes elektronisk. 

6) Datoen for det seneste tilsynsbesøg på virksomhedsområdet, jf. § 21, eller henvisning til, hvor denne 
oplysning kan indhentes elektronisk; oplysninger om, hvor der efter anmodning kan indhentes mere detal-
jerede oplysninger om tilsynet og den tilknyttede tilsynsplan, med forbehold for de begrænsninger, der 
følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 

7) Angivelse af, hvor og hvordan der kan indhentes yderligere oplysninger. 

 

Del 2 

For kolonne 3-virksomheder, ud over de i del 1 anførte oplysninger: 

1) Generelle oplysninger om arten af risikoen for større uheld, herunder de mulige virkninger for menne-
skers sundhed og miljøet, og kort beskrivelse af de væsentligste typer af scenarier for større uheld og 
kontrolforanstaltningerne til at afværge dem. 

2) Bekræftelse af, at virksomheden er forpligtet til at træffe tilstrækkelige foranstaltninger på virksomheds-
området, herunder til at tage kontakt med beredskabsmyndighederne, for at sætte ind i tilfælde af større 
uheld og mindske følgerne heraf mest muligt. 

3) Relevante oplysninger fra den eksterne beredskabsplan, der er udarbejdet til imødegåelse af eventuelle 
virkninger uden for virksomhedsområdet af et uheld. Dette bør omfatte opfordringer til at efterkomme en-
hver af beredskabsmyndighedernes instrukser og anmodninger i tilfælde af et uheld. 

4) Hvis relevant en indikation af, om virksomheden ligger tæt på et andet land med heraf følgende mulighed 
for et større uheld med grænseoverskridende virkninger som omhandlet i De Forenede Nationers Øko-
nomiske Kommission for Europas konvention om grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld. 

 


