Information til offentligheden vedr. Yara Danmark A/S, Prøvestenen i
Københavns Politikreds.

P-Vej 15
2300 København

1
Virksomheden

20 23 71 65 (vagttelefon driftspersonale, Prøvestenen)
63 31 72 00 / 63 31 73 40 (kontrolrum i Nyborg, døgnbemandet)
CVR-nummer 30722566
P-nummer 1022626074

2
Kolonnevirksomhed –
herunder om virksomheden
er anmeldt og har sendt sikkerhedsdokumentation

Virksomheden er en ”kolonne 3-virksomhed" jfr. bekendtgørelse nr. 372 af 25. april
2016.

3
Aktiviteter på virksomheden

Terminalen modtager, opbevarer og udleverer salpetersyre i handelskvalitet, ca.
62%. Tankanlægget kan rumme op til 7.800 tons salpetersyre, som er farlighedsklassificeret
som H2 akut toksisk (ved indånding) og dermed omfattet af
Miljø- og Fødevareministeriets risikobekendtgørelse BEK nr. 372 af 25.04.2016
samt ligeledes Arbejdstilsynets risikobekendtgørelse BEK nr. 370 af 19.04.2016.

4
Betegnelse for anvendte
farlige stoffer

Redegørelse for aktivitet på terminalen
Terminalen modtager salpetersyre med koncentration 62% - 67% fra skibe
(Chemical tankers) ca. 10 gange om året.
Salpetersyren lagres i den 5500 m³ store lagertank. Tanken er placeret på Prøvestenen

Figur Oversigt for Yara Prøvestenen. Anlæg med salpetersyre er markeret.

Tankbiler fyldes med salpetersyre (ca. 1600 tankbiler om året) og kører ud til
kunder.
Yara Danmark har ikke eget fast personale på anlægget. Operationerne håndteres
i henhold til kontrakt af personale fra firmaet Copenhagen Oil Service ApS.
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Opgaverne inkluderer driftsopgaver og vedligehold.
Farlige stoffer
Det eneste farlige stof på salpetersyreterminalen er salpetersyre med en styrke
på mellem 62 og 67%. Dette stof er fareklassificeret i henhold til CLP forordningen,
EU Forordning EF nr. 1272/2008 af 16.12.2008 som H2 akut toksisk, kategori
3, eksponering ved indånding.
De farligste karakteristika ved salpetersyre er produktets









giftvirkning ved indånding
evne til at reagere med organiske stoffer under dannelse af giftige nitrøse
gasser
evne til at nedbrydes ved opvarmning under frigivelse af giftige nitrøse
gasser
evne til at initiere brand ved kontakt med brændbart materiale som
f.eks. træ og tekstil
miljøskadevirkning ved spild i vandmiljø

Derudover er salpetersyre ætsende på huden.

5
Underretning af befolkningen
og sikkerhedsforanstaltninger/
hensigtsmæssig adfærd

I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen 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 Miljø Administration på www.dma.mst.dk.

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

Mulige uheldsscenarier
Største rækkevidde for skadevirkning på personer vil være udslip af nitrøse gasser
ved enten eventuelt forekommende brand, indpumpning af et forkert stof i
lagertanken eller forekomst af rester af organisk stof i biltank under påfyldning
af salpetersyre. I nævnte tilfælde vil der kunne spredes giftig rødbrun nitrosegas
i en afstand, der klart rækker ud over terminalens skel.
Disse nitrosegasser består af blandt andet nitrogendioxid (NO2), hvilket er den
mest giftige komponent af nitrosegasserne. Indånding af gasserne skal altid
undgås. Såfremt gasserne indåndes i høje koncentrationer, kan der opstå skader
på lungerne, såkaldt lungeødem, og det vil være vigtigt at komme under lægebehandling.
Relevante uheldscenarier
Der vil kunne forekomme:
- Spild på land og i vand af miljøfarlige stoffer.
- Brand i tanke.
- Brand i tankgårde.
- Brand ved læsse/losse områder.
- Eksplosioner i tanke.
- Eksplosioner i gasskyer.
Tiltag for minimering af risiko for uheld
Virksomhederne har, for at minimere risiko for uheld, udarbejdet procedurer for sikker adfærd
ved arbejde på virksomheden.
Der er ligeledes etableret en række tekniske sikkerhedssystemer på virksomhedernes anlæg.
Endvidere er der etableret kontrolprocedurer for adfærd, drift og vedligehold.
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Virksomhederne har udfærdiget interne beredskabsplaner der har sammenhæng
med denne
eksterne beredskabsplan.

9
Virksomhedens foranstaltninger

Ved større uheld skal der altid ske alarmering via 112 og følgende oplyses:





Virksomhedens navn og adresse.
At der er tale om et uheld på en Seveso kolonne 3 virksomhed.
Om virksomhedens interne beredskabsplan er aktiveret.
Nærmere oplysninger om uheldet:
o Den præcise placering, f.eks. bygning, tank eller anlæg.
o Uheldstype, Brand, eksplosion, miljø, etc.
o Farer, umiddelbare og potentielle.
o Adgang, hvilken rute bør anvendes på Prøvestenens område.
o Antal skadede personer, og skadernes omfang.

Alarmeringen kan herudover foregå via automatisk alarmering fra virksomheden til
brandvæsenet.
Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne 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 beredskabsplan

Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab vil håndtere et større uheld på virksomheden 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

Københavns Politi og Hovedstadens Beredskab har udarbejdet en ekstern beredskabsplan for virksomheder på Prøvestenen, der kan ses på Københavns Politis
og/eller kommunens hjemmeside.
11
Grænseoverskridende virkninger

12
Yderligere oplysninger

Følgende myndigheder er i henhold til risikobekendtgørelsen involveret i behandlingen af denne virksomhed:







Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13-15,
2300 København S
Hovedstadens Beredskab, Gearhalsvej 1, 2500 Valby
Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Øst, Landskronagade 33, 2100 København
Ø
Beredskabsstyrelsen, Datavej 16, 3460 Birkerød
Københavns Politi, Politigården, 1567 København V

Yderligere oplysninger om virksomheden kan findes på Danmarks Miljøportal på
www.dma.mst.dk.

Opdateret 1. september 2019
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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 karakteristika.
5) Generelle oplysninger om, hvordan den berørte offentlighed om nødvendigt vil blive advaret og fyldestgørende 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 detaljerede 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 menneskers 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 virksomhedsområdet, 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 enhver 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 Økonomiske Kommission for Europas konvention om grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld.
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