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Afgørelse om accept af læsserampeprojektet på Kuwait Petroleum, 

Borneovej 22, 8000 Aarhus C 

 

 

 

Kuwait Petroleum har på adressen Borneovej 22, 8000 Aarhus C, et oplag af 

benzin og gasolie ≥ 25.000 tons (tærskelværdien). Derved er virksomheden 

omfattet af risikobekendtgørelsens
1
 § 1, stk. 2 nr. 1 som kolonne 3-

virksomhed.  

 

Importen af olieprodukter til lageret startede i 1948 I dag består lageret af 49 

overjordiske lagertanke, der kan indeholde op til 209.172 m
3
 olieprodukter

2
. 

Virksomheden er reguleret af miljøgodkendelse af 31. januar 2000. 

 

Virksomheden har udarbejdet en sikkerhedsrapport dateret 16. april 2010 i 

medfør af risikobekendtgørelsens § 5. Accept af sikkerhedsdokumentationen 

er meddelt af risikomyndighederne den 21. april 2010. 

 

Virksomheden har ønsket at forbedre pålæsningsforholdene til tankbiler og 

har i forbindelse med projektet udarbejdet et tillæg til sikkerhedsrapporten jf. 

§ 5, stk. 2. Med denne skrivelse accepteres tillægget til sikkerhedsrapporten 

version 2, dateret 1. maj 2014 med tilføjelse af 9. maj 2014. 

 

Følgende myndigheder har samarbejdet om behandlingen og vurderingen af 

sikkerhedsrapporten: 

 Arbejdstilsynet 

 Aarhus Brandvæsen 

 Beredskabsstyrelsen 

 Østjyllands Politi 

 Aarhus Kommune, Natur og Miljø 

 

Beredskabet, Arbejdstilsynet og Miljømyndigheden træffer jf. § 10, stk. 9 i 

risikobekendtgørelsen afgørelse inden for hver deres ressortområde, hvori 

der fastsættes vilkår om forholdsregler vedrørende sikkerhedsmæssige for-

hold, som virksomheden skal træffe. 
                                                      
1
 BEK nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige 

stoffer 
2
 Oplysning fra Kuwait Petroleums sikkerhedsrapport revision nr. 8, SB-mappe side 70 
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Natur og Miljøs afgørelse 

 

Aarhus Kommune, Natur og Miljø meddeler hermed accept af Kuwait Petro-

leums tillæg til sikkerhedsrapport på nedenstående vilkår. Acceptens vilkår 

meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens
3
 § 41. 

 

1. Læsseramperne skal indrettes og drives i overensstemmelse med 

tillægget til sikkerhedsrapporten dateret 1. maj 2014 med efterføl-

gende opdateringer.  

 

2. Virksomheden skal opretholde og ajourføre procedurer og forskrifter, 

der sikrer en effektiv kontrol med læsserampernes drift og sikker-

hedsforanstaltninger således, at risikoen for uheld og utilsigtede ud-

slip minimeres. 

 

3. Barrierer beskrevet i tillægget, og som har til formål at forebygge 

større uheld, hvor udslip af farlige stoffer vil kunne få virkning for 

mennesker og miljø udenfor virksomhedens areal, skal til enhver tid 

være funktionsduelige. Barrierernes funktionsduelighed skal kontrol-

leres med faste intervaller jf. procedurebeskrivelser. Kontrollen skal 

indgå i virksomhedens planlagte vedligehold. 

 

4. Sikkerhedsledelsessystemet, der nu består af 18 elementer mod før 

29, skal løbende vedligeholdes og kontrolleres gennem audits, og 

der skal foretages opfølgning på uddannelse og instruktioner.  

 

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

om eventuelle afvigelser fra normale driftsforhold og uheld skal regi-

streres og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. 

 

6. Det nye læsserampeområde skal indrettes på en sådan måde, at de 

projekterede forebyggende tekniske foranstaltninger til modvirkning 

af forurening kan drives og driftes uhindret. Desuden skal sloptank 

og olieudskiller vedligeholdes i henhold til forskrifter. 

 

7. Det forventes, at rampe 2 og 3 på eksisterende læsserampeområde 

gennem en forventet overgangsperiode på 2 år, skal benyttes til 

læsning af additiver og ethanol indtil en anden løsningsmåde for di-

                                                      
3
 Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 



 

 

19. juni 2014 

Side 3 af 7 
stribution er fundet. Området skal fortsat drives på en sådan måde, 

at risiko for spild og uheld minimeres. 

 

8. Uheld eller nærved uheld, der giver anledning til indberetning til risi-

komyndighederne, skal følges af en uheldsrapport, der indeholder 

de oplysninger, der fremgår af risikobekendtgørelsens bilag 7. 

 

9. Implementeringen af det nye styringssystem er planlagt til igangsæt-

telse i uge 25 2014. Forstyrrelser og problemer i denne fase der gi-

ver anledning til spild eller andre uheld skal indberettes og i øvrigt 

håndteres således, at det ikke giver anledning til forurening af det 

eksterne miljø. 

 

10. Virksomheden skal sikre, at anlægget til enhver tid er i en sådan 

vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger en åbenbar, nærliggen-

de risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller over-

fladevand, herunder må der ikke forefindes væsentlige synlige tæ-

ringer af tanke eller rørsystem.  

 

 

Aarhus Kommune har meddelt ovenstående supplerende vilkår som tilføjel-

se til virksomhedens acceptskrivelse af 21. maj 2010, som yderligere sikker-

hedsforanstaltninger med henblik på at forebygge eller begrænse virkningen 

af et større uheld på læsseramperne. Vilkårene træder i kraft ved meddelel-

se af afgørelsen.  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 11 i be-

kendtgørelse nr. 1666 af 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer. Vilkårene er ikke omfattet af retsbeskyttelse, da afgørelsen 

meddeles som påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 41. 

 

Afgørelsen kan til enhver tid genoptages, såfremt der fremkommer nye op-

lysninger om sikkerhedsmæssige forhold på virksomheden jf. miljøbeskyttel-

seslovens 41a, stk. 2 pkt. 6.  

 

Aarhus Kommune vurderer, at projektet ikke kræver tillæg til virksomhedens 

miljøgodkendelse af 31. januar 2000 i henhold til miljøbeskyttelseslovens 

kap. 5, idet ændringerne vurderes at være en forbedring af eksisterende 

miljøforhold. Vilkårene vil blive indarbejdet i forbindelse med revurdering af 

virksomhedens miljøgodkendelse. 
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Varsling af påbuddet er sket i brev af 17. juni 2014 i medfør af § 75 i miljø-

beskyttelsesloven
2
. Kuwait Petroleum A/S har ikke haft nogen kommentarer 

til det varslede påbud. 

 

Grundlag for afgørelsen 

 

Anmeldelsen af læsserampeprojektet på Kuwait Petroleum, Borneovej er 

dateret den 28. november 2012. Kuwait Petroleum har som følge heraf 

fremsendt en beskrivelse af forebyggelse af større uheld, som på baggrund 

af myndighedsbehandlingen efterfølgende er revideret løbende indtil endelig 

udgave dateret den 1. maj 2014. Beskrivelsen vedlægges som tillæg til virk-

somhedens sikkerhedsrapport af 16. april 2010. 

 

Tillægget til sikkerhedsrapport beskriver: 

 

 hvorledes virksomhedens sikkerhedsledelsessystem, SHEMS, der 

indeholder organisationsstruktur, ansvar, praksis, procedurer og 

processer til fastlæggelse og gennemførelse af planen for forebyg-

gelse af større uheld, er gennemarbejdet og revideret i forhold til de 

nye læsseramper. 

 

 læsserampeprojektets miljømæssige forhold, placering, identifikation 

og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesforanstaltninger samt be-

skyttelses- og sikringsforanstaltninger, der begrænser følgerne af et 

uheld. 

 

 

Tillægget er udarbejdet som et supplement til sikkerhedsrapporten og om-

handler de ændringer som læsserampeprojektet medfører. Hvis der er æn-

dringer i eksisterende forhold som følge af projektet er disse også behandlet 

i tillægget. 

 

Selve sikkerhedsrapporten er opbygget i henhold til risikobekendtgørelsens 

bilag 4 samt AT-vejledning C.0.3, ”Kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer” (januar 2006). 

 

Formålet med sikkerhedsrapporten er at dokumentere, at Kuwait Petroleum 

A/S har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og udenfor virk-

somheden, samt hvordan dette fungerer i praksis, og at sikkerhedssyste-

merne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed vil blive opretholdt i 

fremtiden. 
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Tillægget til sikkerhedsrapporten er gennemgået og vurderet på møder mel-

lem de involverede risikomyndigheder. I forlængelse heraf har myndighe-

derne ved møder på Kuwait Petroleum gennemgået og kommenteret tillæg-

get. Der henvises i den forbindelse til de udarbejdede kommentarskrivelser. 

 

Kuwait Petroleum har på grundlag af myndighedernes gennemgang foreta-

get sikkerhedsmæssige tiltag og forbedringer i forhold til procedurer, der 

vedrører risikoforhold. 

 

Risikomyndighederne har den 8. maj 2014 besigtiget det næsten færdigbyg-

gede læsserampeområde på Kuwait Petroleum. 

 

 

Vurdering 

 

Det er Natur og Miljøs vurdering, at virksomheden har opfyldt kravene til 

udarbejdelse af et tillæg til virksomhedens sikkerhedsrapport, herunder en 

systematisk identifikation af mulige farekilder kombineret med en systema-

tisk vurdering af de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger/barrierer til imø-

dekommelse af de mulige farer. 

 

Natur og Miljø vurderer, at Kuwait Petroleum A/S i tillægget til sikkerheds-

rapporten har godtgjort, 

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

kendtgørelsen er klarlagt, og 

 at der er truffet effektive foranstaltninger, der hindrer, at et uheld 

sker eller udvikler sig, så det kan medføre alvorlige farer for perso-

ner udenfor virksomheden samt miljøet. 

 

 

Klage over afgørelsen 

 

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af  

 virksomheden 

 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 som formål at beskytte 

natur og miljø eller rekreative interesser, og som har meddelt, at de 

ønsker underretning om afgørelsen 
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Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel 

klage skal være skriftlig og sendes til Natur og Miljø, Grøndalsvej 1, Post-

boks 4049, 8260 Viby J, så vidt muligt elektronisk på virksomhe-

der@mtm.aarhus.dk. Klagen skal være Natur og Miljø i hænde senest den 

17. juli 2014 ved kontortids ophør. 

 

Vi sender derefter klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen 

med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. 

 

En klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet 

bestemmer andet. 

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af virk-

somhedens klage, at virksomheden indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøkla-

genævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. 

 

Gebyret tilbagebetales bl.a., hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen.  

 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 

forlængelse af fristen for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, 

der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret 

dog ikke. 

 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 

hjemmeside. 

 

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene 

inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt. Fristen for at anlægge søgsmål 

udløber den 19. december 2014. 

 

 

Underretning om afgørelsen 

 

Den 19. juni 2014 annonceres afgørelsen i på Aarhus Kommunes hjemme-

side, www.aarhus.dk/annoncer. 
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Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Maltha Rasmussen 

afdelingsleder 

  

 /  

  Anne Haarmark 

sagsbehandler 

 

 

 

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

Arbejdstilsynet   at@at.dk 

Aarhus Brandvæsen, Att. Børge Juhl bjuh@aarhus.dk 

Østjyllands Politi,  

Att. Tommy Byrial Jørgensen  TBJ003@politi.dk 

Byggesagsafdelingen,  byggesag@mtm.aarhus.dk 

Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 

Aarhus Havn   port@aarhus.dk 
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