
TANACO Danmark A/S 

Virksomheden: 

Tanaco,  
Glentevej 11 
6705 Esbjerg Ø 
   
Direktør Kim Lauridsen Hansen er overordnet ansvarlig for installationer, deres drift og vedligehold.  
  
 

Kolonne virksomhed – herunder om virksomheden er anmeldt og har sendt 
sikkerhedsdokumentation: 

Virksomheden er en ”kolonne-2 virksomhed" jfr. bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016. 
 
Virksomheden har sendt anmeldelse og sikkerhedsdokument til Esbjerg Kommunes Teknik og Miljø 
afdeling. Sikkerhedsdokumentet er sagsbehandlet og godkendt af myndighederne den 10. september 
2015.  
 
 

Aktiviteter på virksomheden:  

Virksomheden er en grossistvirksomhed der beskæftiger sig med rådgivning, produktion, oplagring og 
salg af plante- og insektbekæmpelsesmidler. 
 
 

Betegnelse for anvendt farlige stoffer: 

 Aluminiumphosphid  
 
 

Underretning af befolkningen og sikkerhedsforanstaltninger/hensigtsmæssig adfærd: 

I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen og nabovirksom
heder, 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. 
 
 

Tilsynsbesøg: 

Oplysninger om datoen for seneste tilsynsbesøg og om tilsynet i øvrigt kan findes på 
Digital MiljøAdministration på https://dma.mst.dk/  
 
 
 



 

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

Phosphorbrinthe har, allerede ved små koncentrationer, en meget god advarende effekt, i form af en 
meget karakteristisk lugt af hvidløg og carabid. Denne lugt gør, at man tidligt, allerede inden en 
forgiftning, opdager at der er sket et uheld / udslip og dermed vil kunne alarmere myndighederne, og 
evakuerer området.  
Konsekvenser for personer i tilfælde af indånding af phosphorbrinthe:  

- kan forårsage åndedrætsbesvær,  
- ildebefindende,  
- bevidstløshed  
- og i værste tilfælde død.  

  
Ved indånding – søg straks læge eller ring 112.   
   
Risikostoffet er let antændeligt og meget giftigt. Ved brandslukning anvendes pulver eller kulsyreslukker. 
Ved kontakt med vand dannes dampe der er yderst giftige. 
  
På grund af meget restriktive krav til opbevaring og håndtering af risikostoffet, er der kun en meget lille 
risiko for spredning udenfor virksomheden. 
 
 

Virksomhedens foranstaltninger: 

Ved større uheld skal der altid ske alarmering via 112. 
 
Direktøren eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne beredskabsplan.  
 
Direktøren eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller ”nær ved uheld” underrette de 
relevante myndigheder. 
 
 

Håndtering af uheld: 

Syd- og Sønderjyllands Politi og Sydvestjysk Brandvæsen 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 
 
 

Grænseoverskridende virkninger: 

Virksomheden er beliggende så langt væk fra grænsen så det er ikke relevant. 
 
 

Yderligere oplysninger: 

Berørte myndigheder, der indgår i myndighedsbehandlingen  
 

 Esbjerg Kommunes Teknik og Miljø afdeling 



 Sydvestjysk Brandvæsen 

 Arbejdstilsynet 

 Syd- og Sønderjyllands Politi 
 
Yderligere oplysninger om virksomheden kan findes på Danmarks Miljøportal på https://dma.mst.dk/ 
 
 


