
 

Side 1 af 4 
 

 
Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Midt- og Vestjyllands Politikreds. 

 
 

1 
Virksomheden 
 

 
Cheminova A/S 
Binavn: FMC Agricultural Solutions A/S 
Thyborønvej 78, 7673 Harboøre.  
Tlf. 96 90 96 90 
CVR. NR. 12760043, P. NR. 1000441076. 
 

 
2 
Kolonnevirksomhed –  
herunder om virksomheden 
er anmeldt og har sendt sik-
kerhedsdokumentation 
 

 
Virksomheden er en kolonne-3-virksomhed jfr. bekendtgørelse nr. 372 af 25. 
april 2016, og er som følge heraf underlagt myndighedernes særlige tilsyn og 
godkendelse.  
Virksomheden er anmeldt, og har indsendt sikkerhedsdokumentation til Miljø-
styrelsen. Virksomheden er godkendt. 

 
3 
Aktiviteter på virksomheden 
 

 
Virksomheden er en kemisk virksomhed der fremstiller og opbevarer midler til 
bekæmpelse af insekter, svampe og ukrudt. 
På virksomheden forefindes oplag af farlige stoffer til brug som råvarer i produk-
tionen, som mellemprodukter og som slutprodukter.  
 

 
4 
Betegnelse for anvendte  
farlige stoffer 
 

 
Virksomheden opbevarer og anvender stoffer i de fleste kategorier af farlige 
stoffer. Der findes oplag af giftige, brandfarlige og miljøfarlige stoffer på adres-
sen. Råvarerne ankommer med togvogne, i rørledning eller i lastvogne. Færdig-
varer afsendes med lastvogne. 
Følgende stoffer vurderes at kunne have særlig betydning for omgivelserne, idet 
de kan spredes med vinden: 
 

 Ammoniak: Giftigt, brandfarligt og miljøfarligt. Anvendes som råvare i pro-
duktionen, som kølemiddel i køleanlæg og i forbindelse med den biologi-
ske spildevandsrensning. 

 Klor: Giftig og miljøfarligt. Anvendes som råvare i produktionen. 
 

Derudover kan der i forbindelse med nogle af de kemiske processer dannes 
svovlbrinte, organiske svovlforbindelser og andre giftige stoffer. Forbrændings-
produkter fra alle kemiske produkter der haves på virksomheden, inkluderer 
endvidere kvælstofoxider (NOx), svovldioxid, hydrogenklorid, kuldioxid og 
kulmonoxid. 
 

 
5 
Underretning af befolknin-
gen og sikkerhedsforan-
staltninger/ 
hensigtsmæssig adfærd  
 

 
 
I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbe-
folkningen, vil der blive foretaget underretning ved sirenevarsling. 
 
Ved udsendelse af sirenevarsling skal man straks gå indendørs, lukke døre og 
vinduer og evt. ventilation og søge information hos DR eller TV 2, hvor der vil 
blive givet en beredskabsmeddelelse, med oplysninger om uheldets art, og om 
hvordan man konkret skal forholde sig.  
 
Ring ikke til 112 for at få information.  
Unødige opkald til 112 kan blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen. 
 
Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst. 
 
Læs mere om varslingssignaler, afvarsling mv. på: 
brs.dk under emnet ”Borger” -> ”det skal du gøre når du hører sirenerne”.  
 
Personer der opholder sig i nærheden af virksomheden i tilfælde af et uheld, 
skal efterkomme de anvisninger der gives fra politi, brandvæsen eller virksom-
hedens bedriftsværn og i øvrigt undlade at komme så tæt på uheldsstedet, at 
rednings/slukningsarbejdet på stedet hæmmes.  
Virksomhedens bedriftsværn har bemyndigelse til at afspærre Thyborønvej, 
indtil politiet ankommer. 
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OBS: Virksomheden har opsat interne sirener på fabriksgrunden, til varsling af 
medarbejdere og gæster på området. Disse sirener har ingen forbindelse til de 
offentlige sirener, de har ikke samme betydning og ikke samme lydsignaler. 
 
Virksomhedens interne sirener aktiveres og testes efter virksomhedens egen 
plan og anvendes tillige i forbindelse med ugentlige rutinemæssige øvelser mv. 
 
Hvis man opholder sig i området omkring virksomheden og hører virksomhe-
dens interne sirener, betyder det således ikke automatisk at der er fare på 
færde.  
 

 
6 
Tilsynsbesøg 

 
Oplysninger om datoen for seneste tilsynsbesøg og om miljøtilsyn i øvrigt kan 
findes på Digital MiljøAdministration på dma.mst.dk.  
 

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

 

 Uønskede kemiske reaktioner: Nogle af virksomhedens produkter og mel-
lemprodukter er ustabile ved højere temperaturer. I tilfælde af svigt på kø-
lesystemer, kan temperaturstigning medføre en nedbrydning af kemikali-
erne, hvorunder der dannes sundhedsskadelige, ildelugtende og evt. ek-
splosive gasser. 
 

 Kemikaliebrand: Mange kemikalier kan brænde, hvorved der udvikles 
sundhedsfarlig og miljøskadelig røg. De største brande kan forekomme i 
lagrene, hvor mængden af kemikalier er størst. 

 

 Gasudslip: Udslip af giftige eller miljøfarlige gasser, som anvendes som 
råvarer eller hjælpestoffer, eller som dannes som følge af uønskede kemi-
ske reaktioner eller ved brand.  

 

 Det værst tænkelige uheld (dimensionerende uheldsscenarie) vil være et 
udslip af klor i vindstille eller næsten vindstille vejr. Skulle det værst tæn-
kelige uheld finde sted på virksomheden, vil udbredelsen af klorgas-skyen 
kunne være på op til 2,8 kilometer. Udbredelsen af skyen er beregnet efter 
”AEGL-3 niveau”, der defineres som udsættelse for en klorkoncentration i 

luften på 50 ppm. over et tidsrum på ti minutter. I denne afstand vil den al-
mindelige befolkning, inklusiv følsomme personer, kunne opleve livstru-
ende påvirkninger af helbredet eller død, hvis ikke man søger væk eller in-
dendørs. Er vinden lidt kraftigere (f.eks. 5 m/sek.), fortyndes gassen hurti-
gere, og skyen vil derfor være fortyndet efter ca. 1 km. 

 

 Andre farlige gasser kan dannes ved uønskede kemiske reaktioner, eller ved 

brand. Endvidere udvikler nogle kemikalier farlige gasser ved kontakt med 

vand.  Udbredelsen vil i disse tilfælde vil være mindre end ved det værst tæn-

kelige uheld med klor. 
 

 Andre udslip: En række andre råvarer, mellemprodukter og færdigvarer har 

miljøfarlige egenskaber. Eventuelt udslip kan medføre skade på jord- eller 

vandmiljø. 
 

 Et ikke - teknisk resumé af virksomhedens sikkerhedsdokumentation kan fin-

des på Danmarks Miljøportal, på dma.mst.dk:  

I feltet ”Søg virksomheder” skriv: ”FMC (Cheminova A/S)”  

klik på: ”Søg”  

klik på det røde symbol i kortet, der viser virksomhedens geografiske 

placering. 

Vælg: ”Vis seneste risikooplysninger”  

under ”vedhæftninger” vælg:  ”ikke-teknisk resumé”. 
 
 

 
9 
Virksomhedens foranstalt-
ninger 
 

 
 
Forebyggelse af uheld:  
Virksomheden har et certificeret ledelsessystem, der også omfatter sikkerhed, 
og som indeholder procedurer og instrukser, der begrænser risikoen for uheld. 
 

http://www.dma.mst.dk/
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De tekniske foranstaltninger i produktionen omfatter blandt andet: 

 dobbelt instrumentering og styring. 

 automatisk ”fejlsikret tilstand” ved fejl på styresystemer mv. 

 forbud mod åben ild, gnistgivende værktøj osv. i relevante områder. 

 gasdetektorer er installeret hvor der er risiko for udslip, hvorved omfan-
get af et udslip kan begrænses.  

 Forebyggende vedligeholdelse af anlægskomponenter sker systema-
tisk. 

 
 
Begrænsning af større uheld: 

 faste procedurer for alarmering ved uheld. 

 ved tryk på nødstop standses produktionslægget, og bringes i sikker til-
stand. 

 gas - og branddetektorer giver alarm, så tidlig indgriben er mulig. 

 faste sprinkler- anlæg installeret til brandslukning eller til køling af 
tanke. 

 Virksomheden har eget bedriftsværn, til umiddelbar iværksættelse af 
en indledende uheldsbegrænsende indsats.  

 
Ved større uheld skal der altid ske alarmering via 112.  
Virksomheden har døgnbemandet portvagtsfunktion. 
 
Virksomheden skal ved uheld iværksætte sin interne beredskabsplan med hen-
blik på at mindske følgerne af uheldet.  
 
Virksomheden skal ved uheld eller ”nærved- uheld” altid underrette de rele-
vante myndigheder.  
 

 
10 
Henvisning til ekstern be-
redskabsplan 
 

 
Midt- og Vestjyllands Politi og Nordvestjyllands Brandvæsen har udarbejdet en 
ekstern beredskabsplan for virksomheden, der kan ses på politikredsens hjem-
meside: politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi. 
 
Midt- og Vestjyllands Politi og Nordvestjyllands Brandvæsen vil håndtere et 
større uheld på virksomheden som beskrevet i ”Retningslinjer for indsatsle-
delse” udgivet af Beredskabsstyrelsen, hvori der fremgår, hvad de forskellige 
myndigheder skal foretage sig - herunder: 
 

 Redde menneskeliv og begrænse skader på miljøet 

 Bekæmpe uheldet på virksomheden og begrænse omfanget af uheldet 

 Evakuere personer i fareområdet 

 Afspærre indsatsområdet, så uvedkommende ikke kan komme ind i om-
rådet 

 Løbende informere berørte personer og lokalbefolkningen 
 

 
11 
Grænseoverskridende virk-
ninger 
 

 
Midt- og Vestjyllands Politi og Nordvestjyllands Brandvæsen vurderer ikke, at 
der er fare for, at et uheld på virksomheden kan medføre konsekvenser over 
landegrænser til nabolande. Formidling af oplysninger til nabolandes ansvarlige 
myndigheder om grænseoverskridende konsekvenser er derfor ikke aktuel.  
 

 
12 
Yderligere oplysninger 
 

 
Berørte myndigheder, der har indgået i myndighedsbehandlingen  

 Miljøstyrelsen  

 Beredskabsstyrelsen 

 Nordvestjyllands Brandvæsen  

 Arbejdstilsynet 

 Midt- og Vestjyllands Politi  
 
Yderligere oplysninger om virksomheden kan findes på Danmarks Miljøportal 
på dma.mst.dk.  
 

 
 

 

 

 

http://www.dma.mst.dk/
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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 offentlighedslo-
ven, 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 angi-
velse af, om virksomheden er en kolonne 2 eller en kolonne 3-virksomhed. Oplysning om, at virksom-
heden har sendt anmeldelse og sikkerhedsdokumentation (sikkerhedsdokument eller sikkerhedsrap-
port), 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 fyl-
destgørende oplysninger om, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af et større uheld, eller anvis-
ning 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 begrænsnin-
ger, 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 menne-
skers 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 virksom-
hedsområdet, 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 eventu-
elle virkninger uden for virksomhedsområdet af et uheld. Dette bør omfatte opfordringer til at efter-
komme 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 mu-
lighed for et større uheld med grænseoverskridende virkninger som omhandlet i De Forenede Natio-
ners Økonomiske Kommission for Europas konvention om grænseoverskridende virkninger af indu-
strielle uheld. 

 


