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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

Høring af risikohåndbogen 

Miljøstyrelsen sendte den 11. maj 2016 risikohåndbogen i høring med frist for bemærkninger den 

15. juni 2016.  

 

Håndbogen bærer præg af, at man fra dansk side har valgt at overimplementere Seveso-direktivet i 

Danmark, så ammoniakkøleanlæg over 5 tons er omfattet af reglerne, hvorimod direktivet 

fastsætter en grænse, der er 10 gange så høj på 50 tons.  

 

Den danske overimplementering medfører blandt andet, at slagterier og mejerier skal leve op til 

særdeles komplicerede og fordyrende danske regler, som har til formål at håndtere de risici, som 

eksempelvis en stor kemikaliefabrik kan påføre omgivelserne. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor fortsat opfordre Miljøstyrelsen til fjerne overimplementeringen, så 

danske virksomheder ikke udsættes for disse konkurrencehæmmende og omkostningstunge regler. 

 

Proportionalitet mellem risiko og krav 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om, at man i håndbogen i langt højere grad differentierer 

kravene for henholdsvis virksomheder omfattet af særreglerne og virksomheder omfattet af 

Seveso-direktivet.  

 

Virksomheder med ammoniakoplag er først omfattet af Seveso-direktivet, når de har et oplag på 

over 50 tons. Det betyder, at EU aktivt har vurderet, at virksomheder med et mindre oplag udgør en 

lavere risiko. 

 

At virksomheder, der er omfattet af særreglerne, udgør en lavere risiko, fremgår også indirekte af 

Arbejdstilsynets regler, som ikke har set behov for særlige regler for disse virksomheder. 

Tilsvarende fremgår det af risikobekendtgørelsens § 5, stk. 5, nr. 1, at virksomheder omfattet af 

særreglerne er undtaget fra kravene i beredskabslovens kapitel 7, hvilket igen understreger, at 

virksomheder omfattet af særreglerne udgør en lavere risiko end de virksomheder, som er omfattet 

af direktivet.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor anmode om, at det direkte kommer til at fremgå, at virksomheder 

omfattet af særreglerne må antages at udgøre en lavere risiko end de øvrige virksomheder, og at 

kravene i form af sikkerhedsdokumenter og beregninger derfor også skal antage et mindre omfang.  

 

Landbrug & Fødevarer skal også anmode om, at der indføres eksempler på omfanget af 

vurderingen af risikoen for uheld for de forskellige virksomhedstyper: virksomheder omfattet af 

særreglerne, kolonne 2-virksomheder og kolonne 3-virksomheder. 
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Det bør i håndbogen konkret anføres, at efterlevelse af standarden DS378 er tilstrækkelig 

dokumentation for efterlevelse af sikkerhedskrav for virksomheder omfattet af særregler for 

ammoniakoplag. Det vil sikre, at de administrative og økonomiske byrder svarer til den risiko, som 

køleanlæggene udgør. 

 

Metodefrihed  

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at virksomheder frit kan vælge, hvilken metode de vil 

anvende for at dokumentere sikkerheden. Håndbogen beskriver i sin nuværende form udelukkende 

beregningsmetoden til vurdering af risikoen.  

 

Det bør i håndbogen beskrives, at der er metodefrihed, og at der ikke kan stilles krav om 

beregninger. Det vil også være i tråd med seneste dom på området fra retten i Holstebro (BS 7-

480/2015). Her anføres det, at den pågældende virksomhed har metodefrihed og frit kan vælge 

mellem anvendelse af kvalitative eller kvantitative metoder. 

 

Det fremgår endvidere af nuværende praksis, at andre metoder kan anvendes i stedet for 

beregningsmetoden. For eksempel tilsidesættes beregningsmetoden i Afgørelse om 

sikkerhedsniveau for Danish Crown, Herning (den 23. juni 2014), da det vurderes, at risikoen i 

beregningen er udtryk for en overestimering, og at sikkerheden kan varetages ved blandt andet at 

bringe anlægget i overensstemmelse med standarden DS378. Dertil kommer, at køleanlæggene er 

reguleret både via anden regulering, herunder PE-direktivet, og via Arbejdstilsynets regler. 

 

Der skal også henvises til afgørelsen fra Dansh Crown Herning, hvori det fremgår, at efterlevelse af 

standarden DS378 af Rambøll betragtes som ”state-of-the-art” i forhold til sikkerhed for 

ammoniakkøleanlæg. 

 

Landbrug & Fødevarer skal på baggrund af ovenstående bemærkninger henstille til, at det i 

håndbogen anføres, at myndigheder ikke bør bede om nye beregninger, såfremt en virksomhed 

kan dokumentere efterlevelse af DS378. 

 

Yderligere bemærkninger er indarbejdet som kommentarer i vedlagte Word-dokument. 

 

Vejledning om væsentlige ændringer 

Landbrug & Fødevarer skal overordnet set opfordre til, at Miljøstyrelsen ved hver opdatering af den 

elektroniske håndbog samtidig udgiver en pdf med alle teksterne samlet. Det vil give et væsentligt 

bedre overblik over reglerne. Vejledning om væsentlige ændringer bør i den forbindelse 

indarbejdes i denne pdf-udgave. 

 

Yderligere bemærkninger er indarbejdet som kommentarer i vedlagte Word-dokument. 

 

Såfremt der er spørgsmål til bemærkningerne, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 
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Chefkonsulent 
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