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1 Forord 
Dette er den eksterne beredskabsplan for virksomheden 

Fortum a/s 

Lindholmvej 3 

5800 Nyborg 

Planen er udarbejdet af Beredskab Fyn og Fyns Politi i henhold til Bekendtgørelse om kontrol med 
risikoen for større uheld med farlige stoffer Bek. Nr. 372 af 25.04.2016. 

 

2 Planens mål 

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

miljøet efter et større uheld på virksomheden (større uheld = uheld, der kan medføre væsentlig fare 

for personer på virksomheden eller uden for virksomheden eller for miljøet). Planen sigter mod tre 

scenarier: 

1. Gasudslip 

2. Brand i produktions- eller affaldslagre 
3. Eksplosion 

 

3 Indsatsleder politi - opgaver 

Opgaverne for politiets indsatsleder er fastlagt i Politiloven og Beredskabsloven samt defineret i 

”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen, januar 2009. Dette indebærer 

ansvaret for koordinering af den samlede indsats herunder i fornødent omfang at sørge for varsling, 

afspærring, evakuering, bevogtning og andre nødvendige foranstaltninger. Dette varetages i samråd 

med redningsberedskabets indsatsleder. 

 

4 Indsatsleder redningsberedskab - opgaver 

Opgaverne for redningsberedskabets indsatsleder er fastlagt i Beredskabsloven og defineret i 

”Retningslinjer for indsatsledelse”, udgivet af Beredskabsstyrelsen, januar 2009. Dette indebærer 

den tekniske ledelse af indsatsen indenfor fareområdet. Det vil sige at forebygge, begrænse og 

afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø i tilfælde af et større uheld på virksomheden. Dette 

varetages i samråd med politiets indsatsleder. 
 

5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af ekstern beredskabsplan 
Skønnes det ved alarmeringen, at der er tale om et ”større uheld”, iværksættes den eksterne 

beredskabsplan umiddelbart af politiet, og indsatsleder brand underrettes. Såfremt et ”større uheld” 

først bliver kendt ved ankomst til skadestedet, iværksætter Redningsberedskabets og politiets 

indsatsledere i samråd den eksterne beredskabsplan. 

 

Fra Beredskab Fyn kan følgende personer iværksætte den eksterne beredskabsplan: 

- Beredskabschefen 

- Vagthavende indsatsleder 

 

For Fyns Politi kan følgende iværksætte den eksterne beredskabsplan: 

- Vagtchefen 

- Indsatsleder Politi 
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6 Virksomheden og processer 

Virksomheden er en kemisk virksomhed, der primært behandler farligt affald fra dansk erhvervsliv 

og danske husholdninger 

 

Indsamlingen af det farlige affald sker enten i samarbejde med de fælleskommunale 

modtagestationer eller direkte med de større virksomheder. Transport til Fortums anlæg sker enten 

ad landevej eller med skib. 

 

 

7 Myndighedsbehandling 

Virksomheden er kategoriseret som en Kolonne III virksomhed og er underlagt 

Risikobekendtgørelsen. 

Følgende myndigheder har i henhold til Risikobekendtgørelsen været involveret i behandlingen af 

denne virksomhed: 

Miljø: Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K. (koordinerende myndighed). 

Arbejdstilsynet: Tilsynscenter 3, Postboks 1228, 0900 København C. 

Beredskab Fyn. 

Fyns Politi, Operativ Planlægning og Uddannelse, Hans Mules Gade 1-3, 5000 Odense C. 
 

Behandlingen af virksomheden er forløbet i tre faser, hvor første fase har bestået i en anmeldelse af 

virksomheden efter Risikobekendtgørelsens § 5, herunder fremsendelse af en sikkerhedsrapport 

samt en intern beredskabsplan. Formålet med virksomhedens sikkerhedsrapport er at beskrive 

virksomhedens sikkerhedsniveau for mennesker og miljø i og uden for virksomheden. 

Myndighederne vurderer i deres behandling af sagen, om virksomheden opfylder 

Risikobekendtgørelsens krav om sikkerhedsdokumentation, samt om der er etableret de fornødne 

foranstaltninger med henblik på forebyggelse af større uheld. Ses kriterierne opfyldt, godkendes 

virksomhedens ”kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer”. 

Risikomyndighederne foretager efterfølgende såvel anmeldte som uanmeldte inspektioner af 

virksomheden. Inspektioner foretages oftest med repræsentanter fra alle myndigheder nævnt under 

punkt 7. Det sker for at vurdere, om indholdet i sikkerhedsrapporten og virksomhedens plan for 

forebyggelse af større uheld til stadighed svarer til de faktiske forhold på virksomheden. 
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8 Brandvæsenets og Politiets iværksættelse af uheldsbegrænsende 
foranstaltninger på og uden for virksomheden 

Der er umiddelbart identificeret følgende scenarier, der planlægges uheldsbegrænsende 

foranstaltninger for: 

 Brand i produktion 

 Brand i affaldslagre 

 Redning af personer 

 Brandslukning 

 Varsling af truede personer 

 Eventuel evakuering af personer 

 Udslip af giftige stoffer/gas 

 

9 Formidling af oplysninger til nabolande 

Beredskabsafdelingen i Nyborg kommune, Beredskab Fyn og Fyns Politi vurderer, at der ikke er 

fare for, at et uheld på Fortum kan medføre konsekvenser over landegrænser til nabolande. 

Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige myndigheder om grænseoverskridende 

konsekvenser er derfor ikke 

aktuelt. 

 

10 Borgeradfærd ved større uheld med varsling 

Generelt skal Beredskabsstyrelsens orientering om sirenevarsling følges. Denne gengives her i 
reduceret form: 

Hvis der indtræffer en større hændelse, hvor det er nødvendigt at varsle området, vil sirener og evt. 

Politiets højtalervogne blive anvendt. Er dette tilfældet, skal man gå inden døre, lukke døre, vinduer 

og slukke ventilationsanlæg. 

Lyt til Danmarks Radio eller TV2. Her oplyses om hændelsens art, og om hvordan man skal 

forholde sig. 
 

Odense, februar 2018 
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