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Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Sydøstjyllands Politikreds. 
 

1. 
Virksomhedens navn og adresse 
 

 
Svane Shipping A/S,  
Nordkajen 2,  
DK 6000 Kolding,  
CVR. 54638116 
P. nr. 1002022113 
Tlf. 7552 1811 
www.svaneshipping.dk  

 

 
2. 
Driftsleders navn 
 

  Kurt Bisgaard 
Tlf. 3696 8888 / 2819 1879 
Mail: kbi@svaneshipping.dk   
Jesper Hasson 
Tlf. 3696 8883 / 2819 1877 
Mail: jha@svaneshipping.dk   

 

 
3. 
Kolonnevirksomhed – herunder 
om virksomheden er godkendt 
eller under behandling. 

 
Virksomheden er en ”kolonne-3-virksomhed" jfr. Risikobekendtgørelsen, bekendtgørelse 372 
af 25. april 2016, og er som følge deraf underlagt myndighedernes særlige tilsyn og godken-
delse. 
 
Virksomheden er godkendt. 

 
4. 
Aktiviteter på virksomheden 
 

 Svane Shippings ydelser omfatter befragtning, skibsklaring, stevedoring, terminalløsninger 
og spedition af kunders gods.  
Aktiviteterne omfatter bl.a. omlastning, modtagelse, opsækning og oplagring af forskellige 
handelsgødningsstoffer.). 

 

 
5. 
Betegnelse for anvendte farlige 
stoffer 

 
Virksomheden er omfattet af Risikobekendtgørelsen på grund af, at den oplagrer den po-
pulære handels-gødning NS 27-4 og andre gødninger. 

 

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

 
Mulige uheldsscenarier:  
 
Udslip af farlige stoffer:  
Ved udslip af farlige stoffer kan der dannes gødningsforurening. 
Der er etableret opsamling af stofferne i lukkede systemer.  
Brand:  
Ved brand kan der udledes røg med nitrøse gasser, som er sundhedsskadelig, og som vil 
blive ført bort med vinden.  
Slukningsvand vil blive opsamlet i lukket system.  
Ved oversvømmelse af Kolding Havn er der en risiko for miljøet 

 

 
7. 
Orientering og underretning af 
befolkningen 
 

 
Virksomheden er beliggende på havnen i Kolding. Der er ca. 100 m. til nærmeste boliger.  
I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbe-folkningen 
og nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning af befolkningen 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 uheldets art og om, hvordan man i situatio-
nen konkret skal forholde sig.  
Følg med på www.politi.dk samt relevante nyhedsplatforme og brandvæsen/kommunes hjem-
mesider. 
 

 
9. 
Driftslederens opgaver ved 
større uheld 
 

 
Såfremt der er tale om større uheld, skal de eksterne beredskaber alarmeres via 112. Alarme-
ringen kan samtidigt foregå via automatisk alarmering fra stedet til  
Trekantområdets Brandvæsen (Trekantbrand). 
 
Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne bered-
skabsplan 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 bered-
skabsplan 
 

 
Sydøstjyllands Politi og Trekantbrand vil håndtere et større uheld på virksomheden jf. ”Ret-
ningslinjer for indsatsledelse” udgivet af Beredskabsstyrelsen, 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 
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 Bekæmpe uheldet på virksomheden,  

 Begrænse omfanget og følgevirkningerne af uheldet. 

 Sikre, at virksomheden har iværksat egne uheldsbegrænsende  
foranstaltninger, 

 Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen. 
 

Den berørte offentlighed opfordres til at efterkomme indsatsmyndighedernes instrukser og 
vejledninger i forbindelse med evt. uheld. 
 
Trekantbrand og Sydøstjyllands Politi har udarbejdet en ekstern beredskabsplan for virksom-

heden, der kan ses på www.politi.dk/sydoestjylland . 
 

 
11. 
Yderligere oplysninger 
 

 
Disse myndigheder har indgået i myndighedernes sagsbehandling: 
 Kolding Kommune, By- og Udvikling, Nytorv 11, www.kolding.dk  
 Miljøstyrelsen, Virksomheder, www.mst.dk , mst@mst.dk  

 Trekantområdets Brandvæsen, www.trekantbrand.dk  

 Arbejdstilsynet, Risikovirksomheder, www.at.dk , at@at.dk  

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

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

 
Sydøstjyllands Politi, 

Beredskab Plan 
December 2020 
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