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Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Carpenter Aps 

 

Carpenter Aps har på adressen Michael Drewsens Vej 11, 8270 Højbjerg, et 

oplag af TDI med en lagerkapacitet på 82 tons, hvilket medfører, at virksom-

heden er omfattet af risikobekendtgørelsen
1
 som en kolonne 2 virksomhed. 

Carpenter ApS har efter retningslinjerne i bekendtgørelsen revideret sin 

sikkerhedsdokumentation løbende. Sidst godkendte sikkerhedsdokument er 

fra september 2009 med accept dateret 4. december 2009. 

Det opdaterede sikkerhedsdokument er modtaget i version 9, 30. oktober 

2015. 

 

Følgende risikomyndighederne har samarbejdet om behandlingen og vurde-

ringen af sikkerhedsdokumentationen: 

 Arbejdstilsynet 

 Aarhus Brandvæsen 

 Østjyllands Politi samt  

 Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi (CME) 

 

Arbejdstilsynet og CME træffer jf. § 10, stk. 9 i risikobekendtgørelsen afgø-

relse inden for hvert deres ressortområde, hvori der fastsættes vilkår om de 

forholdsregler vedrørende sikkerhedsmæssige forhold, som virksomheden 

skal træffe. 

 

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energis afgørelse 

CME meddeler hermed i henhold til § 41 i Miljøbeskyttelsesloven
2
 accept af 

virksomhedens sikkerhedsdokument (version 9, oktober 2015) på følgende 

vilkår: 

 

1. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det 

senest opdaterede sikkerhedsdokument (version 9) dateret den 30. 

oktober 2015.  

 

2. Virksomheden skal opretholde og ajourføre forskrifter, der sikrer en 

effektiv kontrol med virksomhedens drift og sikkerhedsforanstaltnin-

ger således, at risikoen for uheld og utilsigtede udslip minimeres. 

 

                                                      
1
 BEK nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Jf. bilag 1 

er lagerkapaciteten for kolonne 2 på 10 t ≤ TDI < 100 t. 
2
 LBK nr. 1317 af 19. november 2015.  

Virksomheder 
Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J 

Carpenter Aps 

Michael Drewsens Vej 9-11 

8270 Højbjerg 

 

Sendt som e-mail til: henrik.ottendal@carpenter.com  

 

TEKNIK OG MILJØ 
Center for Miljø og Energi 

Aarhus Kommune 

Virksomheder 

Grøndalsvej 1C, Postboks 4049 

8260 Viby J 

 

Telefon: 89 40 22 13 

Direkte telefon: 89 40 40 24 

 

Direkte e-mail: 

amh@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sag: 15/007230 

Sagsbehandler: 

Anne Haarmark 

KS: JTA 

mailto:henrik.ottendal@carpenter.com
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3. Barrierer beskrevet i sikkerhedsdokumentet og som har til formål at 

forebygge større uheld, hvor udslip af farlige stoffer vil kunne få virk-

ning for mennesker og miljø udenfor virksomhedens areal og/eller 

miljø, skal til enhver tid være funktionsduelige. Barrierernes funkti-

onsduelighed, herunder tætheden af afspærringsventiler til offentlig 

kloak, skal kontrolleres med faste intervaller jf. relevante procedurer. 

Kontrollen skal indgå i virksomhedens planlagte vedligehold. 

 

4. Dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger 

om eventuelle afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal regi-

streres og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 

Sikkerhedsdokumentet er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens 

bilag 3. Formålet med sikkerhedsdokumentet er at dokumentere, at Carpen-

ter Aps har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og udenfor 

virksomheden, samt hvordan dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssy-

stemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed vil blive opret-

holdt i fremtiden. 

 

Sikkerhedsdokumentet er gennemgået og vurderet på møder mellem de 

involverede risikomyndigheder. Carpenter Aps har på grundlag af myndig-

hedernes gennemgang foretaget de ønskede justeringer og forbedringer i 

forhold til procedurer, der vedrører risikoforhold. 

 

Grundlag for afgørelsen 

Grundlaget for denne afgørelse er det reviderede sikkerhedsdokument ver-

sion 9, der er fremsendt den 30. oktober 2015. 

 

Afgørelsen træder i kraft ved meddelelsen af afgørelsen. 

Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen meddeles som 

påbud efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven. Vilkårene kan tages op til revision, 

hvis der fremkommer nye oplysninger om de sikkerhedsmæssige forhold på 

virksomheden. Næste reviderede sikkerhedsdokument skal indsendes iht. 

risikobekendtgørelsens § 7, stk. 2.  

 

 

Center for Miljø og Energis vurdering  

Det er CMEs vurdering, at virksomheden har opfyldt kravene til udarbejdelse 

af et sikkerhedsdokument, herunder en systematisk identifikation af mulige 

farekilder kombineret med en systematisk vurdering af de nødvendige sik-

kerhedsforanstaltninger/barrierer til imødekommelse af de mulige risici. 

 

CME vurderer, at Carpenter Aps i sikkerhedsdokumentet har godtgjort, 

 at faren for større uheld med farlige stoffer omfattet af risikobe-

kendtgørelsen er klarlagt, og 
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 at der er truffet effektive foranstaltninger, der hindrer, at et uheld 

sker eller udvikler sig, så det kan medføre alvorlige farer udenfor 

virksomheden samt på miljøet. 

 

Klage over afgørelsen 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

 Ansøger 

 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 

 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 meddelt, at 

de ønsker underretning om afgørelsen. 

 

Hvordan klager man 

En klage over afgørelse efter miljøbeskyttelsesloven skal indgives gennem 

Klageportalen til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøndalsvej 

1C, 8260 Viby J, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt. 

Du logger på Klageportalen via www.nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk, typisk 

ved hjælp af NEM-ID.  

 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Center for Miljø og Energi i 

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler 

gebyret med betalingskort i Klageportalen.   

 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der 

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en be-

grundet anmodning til Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, Grøn-

dalsvej 1C, 8260 Viby J, email: miljoeogenergi@aarhus.dk. Vi videresender 

herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse 

om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

 

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklage-

nævnets hjemmeside www.nmkn.dk/klage  

 

Betingelser, mens en klage behandles 

Afgørelsen vil kunne udnyttes i den tid, Natur- og Miljøklagenævnet behand-

ler en klage, med mindre Nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det 

er, at de vilkår der er stillet i afgørelsen overholdes. Dette indebærer dog 

http://www.nmkn.dk/
http://borger.dk/
http://virk.dk/
mailto:miljoeogenergi@aarhus.dk
http://www.nmkn.dk/klage
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ingen begrænsning for Nævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørel-

sen. 

Søgsmål 

En eventuel retssag i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene 

inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Offentlighed  

Godkendelsen annonceres på Aarhus Kommunes hjemmeside den 7. de-

cember 2015.  

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

Anders Maltha Rasmussen 

afdelingsleder 

  

 /  

  Anne Haarmark 

sagsbehandler 

 

 

 

 

Kopi af denne afgørelse er via e-mail sendt til: 

Carpenter Aps   steen.johansen@carpenter.com 

 

Arbejdstilsynet   at@at.dk 

Arbejdstilsynet, att.: Winnie Ax wa@at.dk 

Arbejdstilsynet, att.: Dorte Lauridsen dol@at.dk 

Århus Brandvæsen,  

att.: Johnny L. Damgaard  jdam@aarhus.dk 

Østjyllands Politi,  

att.: Tommy Byrial Jørgensen tbj003@politi.dk 

Sundhedsstyrelsen  senord@sst.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Friluftsrådet   aarhus@friluftsraadet.dk 
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