
 

Nils Mulvad <nils.mulvad@kaasogmulvad.dk> 
 

26. feb. 

 

 
 

 til Morten 

 
 

Hej Morten 
Det kan jeg tilslutte mig. 
mvh 
Nils 

Den 19. feb. 2013 12.41 skrev "Østergaard, Morten Rickers" <mooes@mst.dk>: 
 
 
Kære Nils Mulvad 
  
Miljøstyrelsen i Aarhus har med henvisning til vedlagte afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 
genoptaget behandling af din anmodning af 11. august 2008 om aktindsigt i risikodokumenter og -
oplysninger på virksomheden AarhusKarlshamn A/S Denmark (tidl. Århus Olie). 
  
Vi har i den forbindelse et opklarende spørgsmål. I den pågældende sag meddelte det 
daværende Miljøcenter Århusafslag på aktindsigt i risikodokumenter/oplysninger om virksomhedens 4 
særskilte risikoanlæg. Det er denne del af afgørelsen, du påklagede, og som Natur- og Miljøklagenævnet har 
ophævet og hjemvist til fornyet behandling. En stor del af de daværende risikodokumenter/oplysninger for de 
4 risikoanlæg er idag forældede og ikke længere retvisende, da dokumenterne efterfølgende er blevet 
opdaterede og samlet i ét fælles sikkerhedsdokument. 
  
Status pr. 1. februar 2013 er således, at der foreligger: 
- ét fælles sikkerhedsdokument for de 4 risikoanlæg, version 5.0.0 af 14. december 2011, der erstatter alt 
tidligere fremsendt materiale 
- underliggende særskilte risikoanalyser (HAZOP analyser) og PI-diagrammer for hvert af de 4 anlæg, der 
har dannet grundlag for konklusioner om uheldsrisici mv. i det fælles sikkerhedsdokument 
- én fælles beredskabsplan for de 4 risikoanlæg, version 1, udleveret af virksomheden på møde med 
risikomyndighederne den 21. marts 2012. 
  
Der pågår pt. yderligere opdateringer, idet det er hensigten, at det fælles sikkerhedsdokument og de 
underliggende HAZOP analyser alle skal opdateres i 1. halvår 2013 med henblik på, at risikomyndighederne 
kan træffe ny samlet afgørelse inden udgangen af 2013. 
  
Vi vil foreslå, at den fornyede behandling af din anmodning om aktindsigt tager udgangspunkt i det fælles 
sikkerhedsdokument fra 14. december 2011 samt beredskabsplanen udleveret på møde den 21. marts 2012 
i stedet for det forældede materiale. Vil du give en tilbagemelding på, om du kan tilslutte dig dette? 

Med venlig hilsen 

Morten R. Østergaard 

 
Funktionsleder  
Aarhus 
Dir tlf.: (+45) 72 54 44 38  
Officielle mail bedes sendt til aar@mst.dk 
og evt. cc til mooes@mst.dk  
 
Miljøstyrelsen  
Lyseng Alle 1  
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Tlf.: (+45) 72 54 40 00  
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