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Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Sydøstjyllands Politikreds. 
 

1. 
Virksomhedens navn og adresse 
 

 
Air Liquide Danmark A/S Oxygenfabrik, 
Frejasvej 4, 
8722 Hedensted, 
Hedensted Kommune 
Tlf. 76252525 
CVR15036117 
P.nummer 1015767363 

 
2. 
Driftsleders navn 
 

 
Driftsleder: Peder Pedersen  
Tlf. 7625 2483 
www.industri.airliquide.dk  

 
3. 
Kolonnevirksomhed – her-
under om virksomheden er 
godkendt eller under be-
handling. 

 
Virksomheden er en ”kolonne-2-virksomhed" jfr. Risikobekendtgørelsen, bekendt-
gørelse 372 af 25. april 2016, og er som følge deraf underlagt myndighedernes 
særlige tilsyn og godkendelse. 
 
Virksomheden er godkendt. 
 

 
4. 
Aktiviteter på virksomhe-
den 

 

Virksomheden producerer flydende Oxygen og Nitrogen til industrielle og medicin-
ske formål, og til køling af processen anvendes ammoniak.  
 
Anlægget overvåges løbende af driftspersonale på virksomheden. 

 

 
5. 
Betegnelse for anvendte 
farlige stoffer 

Betegnelse for anvendte farlige stoffer:  
• UN 1005 - Ammoniak  
• UN 1066 - Nitrogen 
• UN 1072 - Oxygen 

 
Yderligere oplysninger findes i Beredskabsstyrelsens kemikalieindsatskort ud fra 
UN-nummeret – www.kemikalieberedskab.dk 

 
6. 
Arten af risiko og evt. følger 
for befolkningen og miljø 
 

Mulige uheldsscenarier: 
 
Der er ved indretning af virksomheden i videst muligt omfang taget skridt til at 
imødegå lækager og uheld.  
 

 Udslip af ammoniak: 
Et udslip vil i værst tænkelige situation kunne sprøjte ud i en langstrakt 
stråle, hvor størstedelen vil fordampe og derefter blæse væk.  

 Udslip af Nitrogen:  
Kold nitrogen er tungere end luft og vil kunne fortrænge luftens ilt ved 
et udslip, ligesom det vil brede sig langs jorden til lavtliggende områder. 

 Udslip af Oxygen:  
Oxygen er en stærkt brandnærende gas, der er tungere end luft, så et 
udslip vil brede sig langs jorden og til lavtliggende områder. 

 
Der er etableret procedurer, som sikrer advarsel til nabovirksomhederne, ligesom 
der er procedurer, som sikrer, at produktionen standses i tilfælde af brand på na-
bovirksomheder. Befolkningen varsles jfr. punkt 7. 

 
7. 
Orientering og underretning 
af befolkningen 
 

 
Virksomheden er beliggende i et industrikvarter, og der er industrivirksomheder 
hele vejen rundt om virksomheden. 
 
I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbe-
folkningen og nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning af befolknin-
gen som følger: 
 Via politiets patruljer, 
 via en pressemeddelelse eller 
 via en sirenevarsling fulgt op af en beredskabsmeddelelse. 

 
Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst. 
 

 
8. 
Forholdsregler ved større 
uheld 
 

 
Ved udsendelse af beredskabsmeddelelse eller sirenevarsling, skal man straks 
søge inden døre, lukke døre og vinduer og slukke for evt. ventilationsanlæg og 
lytte til Danmarks Radio eller TV2, hvor der vil blive givet oplysninger om uhel-
dets art og om, hvordan man i situationen konkret skal forholde sig.  
Følg med på www.politi.dk samt relevante nyhedsplatforme og brandvæsen/kom-
munes hjemmeside. 

http://www.industri.airliquide.dk/
http://www.kemikalieberedskab.dk/
http://www.politi.dk/
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9. 
Driftslederens opgaver ved 
større uheld 
 

 
Såfremt der er tale om større uheld, skal de lokale beredskaber alarmeres via 
112. Alarmeringen kan samtidigt foregå via automatisk alarmering fra stedet til 
Sydøstjyllands Brandvæsen. 
 
Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den in-
terne 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 be-
redskabsplan 
 

 
Sydøstjyllands Politi og Sydøstjyllands Brandvæsen vil håndtere et større uheld 
på virksomheden jf. ”Retningslinjer for indsatsledelse” udgivet af Beredskabssty-
relsen, hvori der er beskrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig, 
herunder: 
 Redde personer i fare, 
 Advare, varsle og evt. evakuere truede personer, 
 Foretage brandslukning i og opsamling af forurenende stoffer og i videst 

muligt omfang sikre, at udslip ikke ledes til kloakker 
 Bekæmpe uheldet på virksomheden,  

 Begrænse omfanget og følgevirkningerne af uheldet. 
 Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende foranstalt-

ninger, 
 Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen. 

 
Den berørte offentlighed opfordres til at efterkomme indsatsmyndighedernes in-
strukser og vejledninger i forbindelse med evt. uheld. 
 
Sydøstjyllands Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi har udarbejdet en ekstern be-

redskabsplan for virksomheden, der kan ses på www.politi.dk/sydoestjylland . 
 

 
11. 
Yderligere oplysninger 
 

 
Disse myndigheder har indgået i myndighedernes sagsbehandling: 

 Hedensted Kommune, Natur og miljø, Tjørnevej 6, www.hedensted.dk  
 Sydøstjyllands Brandvæsen, www.sojbv.dk  
 Arbejdstilsynet, Risikovirksomheder, www.at.dk , at@at.dk  

 Sydøstjyllands Politi, Beredskab/Plan, sojyl@politi.dk 
 

Miljøgodkendelse, tilsynsbesøg mv. kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside under 
www.dma.mst.dk  
 

 
Sydøstjyllands Politi, 

Beredskab Plan 
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