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Accept af ajourført sikkerhedsdokument af 22. juni 2021 

Tårnby Kommune anmodede den 27. maj 2020 Brændstoflageret Københavns Luft-
havn I/S (BKL) om at gennemgå og om nødvendigt ajourføre virksomhedens gældende 
sikkerhedsdokument af december 2015, version 03, modtaget af Tårnby Kommune 
ligeledes i december 2015.  
 
Formålet med sikkerhedsdokumentet er, at BKL skal dokumentere, at virksomheden 
har et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø i og uden for virksomheden, samt 
at sikkerhedssystemerne er indrettet således, at den høje grad af sikkerhed til stadig-
hed opretholdes. 
 

Juridisk grundlag – risikobekendtgørelsen 
BKL er omfattet af risikobekendtgørelsens1 bestemmelser for kolonne 2-virksomheder 
(jf. § 4, stk. 1, nr. 3a) og skal på det grundlag regelmæssigt og mindst hvert femte år 
gennemgå og om nødvendigt ajourføre sikkerhedsdokumentet (jf. § 10, stk. 1).  
 
På samme grundlag skal BKL ligeledes regelmæssigt og mindst hvert femte år gen-
nemgå og om nødvendigt ajourføre forebyggelsesplanen (jf. § 10, stk. 2). Redegørel-
sen for forebyggelsesplanen skal fremgå af sikkerhedsdokumentet (jf. § 7, stk. 1, nr. 3). 
Hvor der herefter refereres til sikkerhedsdokumentet skal forstås sikkerhedsdokumentet 
inklusiv forebyggelsesplanen. 
 

Sagsforløb 
Tårnby Kommune fastsatte i sin anmodning af 27. maj 2020 en frist til den 21. decem-
ber 2021 for fremsendelse af et gennemgået og ajourført sikkerhedsdokument eller 
meddelelse om manglende anledning herfor. 
 
BKL efterlevede Tårnby Kommunes anmodning af 27. maj 2020 ved fremsendelse af 
det ajourførte sikkerhedsdokument den 28. december 2020. Kommunen kvitterede for 
modtagelsen den 6. januar 2021.  
 
Tårnby Kommune sendte den 28. januar 2021 det ajourførte sikkerhedsdokument til 
kommentering hos Tårnby Brandvæsen, Arbejdstilsynet og Københavns Politi. Tids-
fristen for kommentering var den 28. februar 2021. 
 
Tårnby Kommune sendte den 11. marts 2021 de indkomne kommentarer til BKL. Kom-
munen inviterede samtidig BKL til et dialogmøde med de involverede risikomyndighe-
der med henblik på en gennemgang af kommentarerne. 
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Den 3. maj 2021 blev der afholdt et dialogmøde, hvor kommentarerne blev gennem-
gået. Det blev aftalt, at BKL skulle tilrette sikkerhedsdokumentet i forhold til risikomyn-
dighedernes ønskede justeringer og fremsende det til Tårnby Kommune senest den 21. 
maj 2021.  
 
Tårnby Kommune fremsendte den 6. maj 2021 et referat af dialogmødet afholdt den 3. 
maj 2021 til BKL, Tårnby Brandvæsen, Arbejdstilsynet og Københavns Politi. 
 
Tårnby Kommune modtog den 27. maj 2021 det tilrettede sikkerhedsdokument. 
 
Tårnby Kommune sendte den 27. maj 2021 det tilrettede sikkerhedsdokument til kom-
mentering hos Tårnby Brandvæsen, Arbejdstilsynet, Københavns Politi og Beredskabs-
styrelsen. Tidsfristen for kommentering var den 10. juni 2021. Tårnby Kommune mod-
tog ikke yderligere kommentarer til det tilrettede sikkerhedsdokument. 
 
BKL fremsendte den 22. juni 2021 det endelige ajourførte sikkerhedsdokument til 
Tårnby Kommune, som kvitterede for modtagelsen den 2. juli 2021. 
 

Accept af ajourført sikkerhedsdokument af 22. juni 2021 
På baggrund af oplysningerne i det ajourførte sikkerhedsdokument af 22. juni 2021 
finder Tårnby Kommune ikke anledning til at ændre eller supplere vilkårene i den gæl-
dende miljøgodkendelse af 17. september 2002, og kommunen accepterer dermed det 
ajourførte sikkerhedsdokument.  
 
Ifølge risikobekendtgørelsens § 13, stk. 6, indgår Tårnby Kommunes afgørelse i BKL’s 
miljøgodkendelse, og afgørelsen meddeles derfor efter miljøbeskyttelseslovens2 § 41.  
 
Ajourføringen af sikkerhedsdokumentet er foregået i samarbejde med risikomyndig-
hederne; Tårnby Brandvæsen (inkl. Beredskabsstyrelsen), Arbejdstilsynet og Tårnby 
Kommunes miljøafdeling. Tårnby Kommune har som miljømyndighed varetaget koordi-
neringen af samarbejdet (jf. risikobekendtgørelsens § 13, stk. 1). 
 
Hver risikomyndighed meddeler selvstændig afgørelse efter reglerne i den lovgivning, 
som den pågældende risikomyndighed administrerer (jf. risikobekendtgørelsens § 13, 
stk. 5). Miljøafdelingens afgørelse fremgår af dette brev, og afgørelserne fra Tårnby 
Brandvæsen og Arbejdstilsynet er vedlagt.  
 
Tårnby Kommune har inddraget Københavns Politi i ajourføringen (jf. risikobekendt-
gørelsens § 13, stk. 3), og politiet skal være indforstået med risikomyndighederne 
afgørelser.  
Københavns Politi fremsendte den 8. juni 2021 via mail til miljømyndigheden sin accept 
af risikomyndighedernes tilsigtede afgørelser. 
 

Næste ajourføring 
BKL skal senest den 22. juni 2026 have indsendt et udkast til næste regelmæssige 
ajourføring af sikkerhedsdokumentet til Tårnby Kommune (jf. risikobekendtgørelsens § 
10, stk. 1 og 5). 
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Klageadgang 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 91 kan Tårnby Kommunes afgørelse påklages. Klage-
berettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100 og omfatter bl.a. afgørelsens 
adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En 
række lokale og landsdækkende organisationer kan ligeledes klage. 
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på www.taarnby.dk. Klagen skal således 
være indgivet senest den 15. november 2021. 
 
Klagen skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal: 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/. 
 
Klagen bliver via portalen sendt til Tårnby Kommune, og klagen er først formelt ind-
givet, når den er tilgængelig for kommunen.  
 
Klagen er pålagt et gebyr. Videre information findes på https://naevneneshus.dk/.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, som ikke ind-
gives via klageportalen. Ved ønske om at blive fritaget for at benytte portalen, skal der 
sendes en begrundet anmodning om fritagelse til Tårnby Kommune. Kommunen vil 
videresende anmodningen til Nævnenes Hus, som træffer afgørelse om, hvorvidt den 
kan imødekommes.  
 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 95, stk. 1, vil en klage over Tårnby Kommunes afgø-
relse have opsættende virkning, med mindre Miljø- og Klagenævnet bestemmer andet. 
 

Søgsmål 
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan Tårnby Kommunes afgørelse indbringes for 
domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort på www.taarnby.dk. 
 

Offentliggørelse af ikke-teknisk resumé 
Det ikke-tekniske resumé, som fremgår af kapitel 6 i det ajourførte sikkerhedsdoku-
ment, vil blive offentliggjort på https://dma.mst.dk og på Københavns Politis hjemme-
side (jf. risikobekendtgørelsens § 16, stk. 1, samt bilag 3, del VI, og bilag 4, del VI).  
 

Offentliggørelse af afgørelsen 
Tårnby Kommunes afgørelse annonceres på www.taarnby.dk den 18. oktober 2021. 
 
Afgørelsen bliver ved offentliggørelsen sendt til følgende interessenter: 

Københavns Lufthavne A/S, miljø maf@cph.dk 
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst seost@sst.dk 
Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk 
Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk 
   

http://www.taarnby.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/
https://naevneneshus.dk/
http://www.taarnby.dk/
https://dma.mst.dk/
http://www.taarnby.dk/
mailto:fr@friluftsraadet.dk
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Aktindsigt 
Såfremt Tårnby Kommune modtager anmodninger om aktindsigt i sager, hvor det ajour-
førte sikkerhedsdokument indgår, så vil kun det ikke-tekniske resumé blive udleveret. 
Tidligere versioner af sikkerhedsdokumentet vil ikke blive udleveret.  
 
Tårnby Kommunes praksis i forhold til den begrænsede aktindsigt skyldes hensynet til 
landets sikkerhed og blev stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i juni 2021.  

 
 
Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til dette brev eller sagen i øvrigt, så er du 
velkommen til at kontakte mig på 32 47 15 25 eller via mail til mgr.tf@taarnby.dk.   
 
 

Venlig hilsen 

Anni Kær Pedersen 
Chef for Plan, Byg og Miljø 

  

 /  
  Maj Grevinge 

Miljømedarbejder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 BEK nr. 372 af 25/04/2016 (Miljø- og Fødevareministeriet) 
2 LBK nr. 1218 af 25/11/2019 (Miljø- og Fødevareministeriet) 


