Case med Kommunerne
Denne case henvender sig til kommunale miljømedarbejdere, der arbejder med godkendelse af og tilsyn
med virksomheder.
Målet med casen er at illustrere følgende for de tilsynsførende kommuner:
Relevant indhold i eksponeringsscenarier (ES)
Virksomhedernes forpligtelser i forbindelse med modtagelsen af et ES
Anvendelse af information fra ES ved miljøgodkendelse og udledningstilladelse
På baggrund af casen udarbejdes en artikel, som det er hensigten at bringe i publikationen Teknik og Miljø.
Nærværende case er udarbejdet som del af projektet ”REACH og CLP” finansieret af Miljøstyrelsen under
Virksomhedsordningen 2011. Projektet er udført af DHI i samarbejde med Operate A/S, DI, Dansk Erhverv
og KL. Udarbejdelse af casen er sket i samarbejde med virksomheden JUTLANDIA Terminal A/S og Esbjerg
Kommune.

En virksomheds virkelighed - introduktion
Den europæiske kemikalielovgivning, REACH, har
stor betydning for virksomheder, der arbejder
med kemiske stoffer og produkter. Centralt for
REACH er informationerne, som skal videresendes
i varekæden, og som omhandler sikker
anvendelse både i forhold til sundheden og i
forhold til det ydre miljø.

tilstrækkelig kontrol, herunder hvilke
foranstaltninger der begrænser eksponeringen i
arbejdsmiljøet og frigivelsen til det ydre miljø.
Virksomhederne skal identificere og gennemføre
passende foranstaltninger for en tilfredsstillende
håndtering af de risici, der er angivet i
eksponeringsscenariet og i sikkerhedsdatabladet.

Fremover vil virksomhederne få nye
sikkerhedsoplysninger fra deres leverandører med
anvisninger til sikker håndtering af kemiske
stoffer og produkter ved konkrete anvendelser.
Oplysningerne kommer med
sikkerhedsdatabladet i et bilag som hedder et
eksponeringsscenarium, ES. Heri beskrives hvilke
forhold, der skal være til stede ved anvendelse af
kemiske stoffer og produkter for at sikre

En virksomhed, der arbejder med kemiske stoffer
og har udledninger af spildevand, vil i mange
tilfælde være underlagt kravet om en
miljøgodkendelse og en tilslutningstilladelse til
det kommunale spildevandssystem. Heri ligger
der vilkår som virksomheden skal overholde f.eks.
for drift, indretning, udledning, affald, brug af
renere teknologi osv.

Virksomheden JUTLANDIA Terminal A/S beskæftiger sig med oplagring og håndtering af mange forskellige
kemikalier som led i deres aktiviteter som er servicering af vindmølleindustrien og olieindustrien. F.eks. går
90 % af alle produktionskemikalier til den danske oliesektor gennem JUTLANDIA Terminal i Esbjerg.
JUTLANDIA Terminal fungerer som base for aktiviteter i Esbjerg Havn og på Nordsøen, og råder over
pakhuse og udendørs opbevaring, herunder faciliteter for prøvehåndtering, blanding og opbevaring af
kemikalier. Virksomheden er beliggende på havnen i Esbjerg, hvor lastning, pakning og blanding af
kemikalier foregår.

Fig. Illustration af en virksomheds virkelighed.

JUTLANDIA Terminal er miljøgodkendt efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 til oplag og håndtering af kemiske
produkter under forudsætninger og vilkår for drift og indretning, støj, luft, affald og risiko. Idet aktiviteterne
ikke giver anledning til udledning til kloak, og alt spild opsamles, er der ikke opsat vilkår vedrørende
udledning til kloaksystemet eller til vandmiljøet.
JUTLANDIA Terminal er samtidig omfattet af risikobekendtgørelsen med accept af virksomhedens
sikkerhedsdokumentation fra Esbjerg Kommune.
Fra leverandørerne af kemikalier, som JUTLANDIA Terminal håndterer, modtages sikkerhedsdatablade, som
for en række kemikalier også forventes at være vedhæftet eksponeringsscenarier fremover.
Indtil videre har JUTLANDIA Terminal kun modtaget eksponeringsscenarium for ét kemisk stof, 2Ethylhexanol, som er et stof, der typisk anvendes til adskillelse af emulsioner i olieindustrien. JUTLANDIA
Terminal modtager det koncentrerede produkt fra leverandøren, hvorefter det overføres og blandes i
produktionskemikalierne, som leveres videre til kunden.

Implementering af eksponeringsscenarier
Et eksponeringsscenarium beskriver, hvordan et
kemisk stof eller produkt skal håndteres, så det er
sikkert både for mennesker og miljø. Baggrunden
for dette er en risikovurdering, som er foretaget i
forbindelse med registreringen af stoffet. Et
eksponeringsscenarium omfatter en konkret
anvendelse og angiver anbefalinger til
anvendelsesbetingelser og
risikohåndteringsmæssige foranstaltninger for
denne anvendelse. Der er ikke et bestemt format
for eksponeringsscenarier som for
sikkerhedsdatabladene, så det er op til hver
enkelt leverandør at bestemme, hvilket format
han vil anvende til at formidle anbefalingerne om
sikker anvendelse.

Et eksponeringsscenarium er typisk opbygget af 4
dele:
1. Titel, som angiver hvilken anvendelse samt
hvilken brugergruppe eksponeringsscenariet
gælder for
2. Kontrol af eksponeringen for miljø og
arbejdsmiljø, der beskriver
anvendelsesbetingelser og
risikohåndteringsmæssige foranstaltninger
3. Eksponeringsvurderinger, der beskriver den
pågældende eksponering ved de givne betingelser
4. Vejledning til brugere nedstrøms i varekæden
(dowstream brugere).

JUTLANDIA Terminal har modtaget et sikkerhedsdatablad for 2-Ethylhexanol fra sin leverandør. Et
fyldestgørende dokument på i alt 32 sider bestående af i alt 12 eksponeringsscenarier er vedhæftet
sikkerhedsdatabladet. De 12 eksponeringsscenarier dækker hele stoffets livscyklus lige fra produktion til
slutbrug hos en erhvervsmæssig bruger eller en privat forbruger. Bilaget til sikkerhedsdatabladet
indeholder en indholdsfortegnelse, hvilket gør det nemmere at få et overblik over hvilke
eksponeringsscenarier, der er udarbejdet.

Hvad skal JUTLANDIA Terminal gøre?
Det første JUTLANDIA Terminal skal gøre, er at udpege de eksponeringsscenarier, der beskriver deres
aktiviteter ud af de 12 eksponeringsscenarier. JUTLANDIA Terminal skal overholde betingelserne beskrevet i
eksponeringsscenarierne for deres aktiviteter. I tjek af overholdelse af eksponeringsscenarierne har
JUTLANDIA Terminal behov for at opstille egne anvendelsesforhold og sammenligne dem med de forhold,
der er beskrevet i eksponeringsscenarierne.
I JUTLANDIA Terminals tjek af overholdelse af eksponeringsscenariet indgår:
1. Sammenlign titel på anvendelse samt procestrin og aktiviteter
2. Sammenlign egne anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger relateret til
miljøeksponering med dem i ES
3. Sammenlign egne anvendelsesbetingelser og risikohåndteringsforanstaltninger relateret til
eksponeringer i arbejdsmiljøet med dem i ES.
Det kan være en hjælp at opstille egne anvendelsesforhold og anvendelsesforhold i eksponeringsscenariet i
en tabel, når overholdelse af eksponeringsscenariet skal tjekkes.
Kortfattet beskrivelse af JUTLANIA Terminals håndtering af stoffet:
2-Ethylhexanol leveres til JUTLANDIA Terminal i 1 m3 palletanke, og bliver tilsat produktionskemikalier, som
efterfølgende bliver transporteret til Nordsøen i offshore transporttanke (indeholdende 2-4 m³). 2Ethylhexanol bliver pumpet fra palletank til transporttank via slange. Al omhældning/pumpning foregår
udendørs under overvågning og udførelse af uddannet personel. I forhold til området, hvor 2-Ethylhexanol
håndteres, sker omhældningen på et dedikeret område med et lukket drænsystem, så evt. udslip kan
opsamles.
Inden 2-Ethylhexanol bliver håndteret, udarbejder JUTLANDIA Terminal en arbejdspladsbrugsanvisning
(APB), personellet bliver uddannet, og stoffet indarbejdes i virksomhedens beredskabsplan, så alle
involverede ved, hvad der skal foretages, hvis et uheld sker.
Som eksempel på JUTLANDIA Terminals tjek af overholdelse af et eksponeringsscenarium er ES 2 for
overførsel af stof her beskrevet og gennemgået med hensyn til de anvendelsesforhold, som JUTLANDIA
Terminal skal være opmærksom på.
1. Titel på anvendelse samt procestrin og aktiviteter
Ved gennemgang af eksponeringsscenariernes titler udpeger JUTLANDIA Terminal to eksponeringsscenarier
til at dække deres aktiviteter. Aktiviteterne er beskrevet i følgende to eksponeringsscenarier for industriel
håndtering: ES 2: Overførsel af stof:

og ES 3: Formulering af stof:

JUTLANDIA Terminal anvender ikke selv stoffet men foretager oplagring, overførsel samt blanding med
andre kemikalier. Aktiviteterne er derfor dækket af de to eksponeringsscenarier, også selvom stoffet
længere nede i varekæden anvendes f.eks. ved olie og gas boringer.
2. Anvendelsesforhold relateret til miljøeksponering
I indledningen er der angivet hvilke modeller, der er anvendt ved beregning af eksponeringen ved de
pågældende betingelser. Oplysningerne er vigtige, hvis en downstreambruger selv skal foretage beregning
af eksponeringen ved andre betingelser end dem, der er angivet i eksponeringsscenariet.

Af produktkarakteriseringen fremgår det at ES 2 gælder for en væske med et damptryk under 100 Pa, og at
koncentrationen i produktet ikke har betydning her.
Anvendelsesbetingelserne foreskriver, at anvendelsen kan foregå kontinuert enten indendørs eller
udendørs under normale temperatur- og trykforhold. Miljøfaktorer, som er bestemt af omgivelserne, er
flow hastigheden i recipienten. Denne er angivet som den værdi, der er anvendt ved beregning af
eksponeringen. Herudover fremgår det, at der ikke er krav om tekniske foranstaltninger eller lokale
rensningsforanstaltninger for at undgå eller reducere udledning.

Afsnit om kommunalt renseanlæg foreskriver forhold vedrørende flow for udledning, effektivitet samt
slambehandling. Herudover fremgår det at affald skal håndteres og bortskaffes efter de lokale regler.

I forhold til kontrol af eksponering til miljøet, har JUTLANDIA Terminal kun afkast til luft og ikke udledning
til vandigt miljø. Derfor kan der ses bort fra betingelser opstillet i eksponeringsscenariet for udledning til
vandigt miljø. I forhold til luft afkast er der ikke angivet krav om rensning.
2. Anvendelsesforhold relateret til eksponeringer i arbejdsmiljøet
Også her er der i indledningen angivet hvilke modeller, der er anvendt ved beregning af eksponeringen ved
de pågældende betingelser.

Af produktkarakteriseringen fremgår det, at ES 2 gælder for det rene stof i væskeform med et damptryk
under 100 Pa. Mængden i anvendelse har ikke betydning for eksponeringen, mens varighed og frekvens for

anvendelsen er hhv. 8 timer om dagen og fem dage om ugen. Det fremgår, at der forekommer eksponering
til hænderne, og der er angivet hvilke faktorer, der er anvendt i beregningen af eksponeringen.
I de tekniske anvendelsesbetingelser er der beskrevet, hvilke risikohåndteringsmæssige foranstaltninger,
der skal anvendes ved håndtering af stoffet. Tekst i blåt er anbefalinger udover dem, der er krævet for
sikker anvendelse.

Det fremgår, at der ved overførsel fra en beholder til en anden skal foregå i et lukket system, være
indesluttet eller forsynet med ventilation. Ventilation med en effektivitet på 90 % er krævet ved overførsel
af stof i et ikke-dertil indrettet system. Det samme gælder for udtag af prøve. Håndtering i laboratoriet skal
foregå i stinkskab eller under udsug. Påfyldning af tromler eller små beholdere skal foregå ved hjælp af et
dertil indrettet system under lokalt udsug. Ved rengøring af beholdere skal der benyttes åndedrætsværn
ved indgang i disse. Systemer skal udtømmes og skylles før åbning og vedligeholdelse. Stoffets skal
opbevares i en lukket beholder.
Herudover er der givet anbefalinger vedrørende general ventilation på arbejdspladsen samt god praksis i
forbindelse med håndtering af stoffet.
Der er anbefalinger om at anvende passende handsker (EN374) og beskyttelsesdragt, hvor der kan
forekomme direkte kontakt med stoffet samt briller ved risiko for sprøjt.

Sidst i eksponeringsscenariet fremgår det, at risikoen er tilstrækkeligt kontrolleret ved implementering af
de beskrevne risikohåndteringsforanstaltninger. Herudover er nævnt at skalering, som er beregning af
eksponeringen ved andre forhold end angivet i eksponeringsscenariet, kan benyttes og at brugeren skal
sikre at risikoen er på mindst samme niveau som i eksponeringsscenariet.

I ES 2 indgår der ikke at afsnit vedrørende eksponeringsvurdering med angivelse af den estimerede
eksponering ved de pågældende anvendelsesforhold.
Nuleffekt værdier for miljøet og arbejdsmiljøet fremgår af stoffets sikkerhedsdatablad. Ved at anvende de
beskrevne anvendelsesforhold for den konkrete anvendelse er eksponeringen ifølge eksponeringsscenariet
lavere end disse nuleffekt niveauer og koncentrationer, og risici er derved tilstrækkeligt kontrolleret.
Det er altid muligt at anvende andre anvendelsesbetingelser, hvis de mindst omfatter de betingelser, der er
beskrevet i det modtagne eksponeringsscenarium.

Kommunernes tilsyn efter REACH
Det er Arbejdstilsynet, der har tilsynspligt med
sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier og
med den måde, hvorpå kemikalierne bruges på
arbejdspladsen.
Det er kommunen, der bl.a. udsteder og
fastlægger vilkår i en miljøgodkendelse og i
tilslutningstilladelser. Som myndighed på
området er det også Kommunen, der har
tilsynspligten. Dog er det ved visse
listevirksomheder, de decentrale miljøcentre,
Århus, Odense og Roskilde, der har tilsynspligten.
Staten har tilsynspligt med de største og mest
komplicerede virksomheder.
Kommunernes pligt til at føre miljøtilsyn hos
virksomheder er uændret efter indførelsen af

REACH. Når kommunerne fører miljøtilsyn hos
virksomhederne, bør de dog være opmærksomme
på, at virksomhederne skal overholde
eksponeringsscenariernes krav herunder følge
anvisninger på, hvordan påvirkning af det ydre
miljø undgås. Miljøkrav og vilkår, som kommunen
stiller f.eks. for udledning til luft,
spildevandsrensningsanlæg eller for direkte
udledning til vandmiljøet, skal også overholdes af
virksomhederne.
Mens virksomhederne modtager
eksponeringsscenarier, som gælder for de enkelte
stoffer eller blandinger, skal kommunen i deres
miljøtilladelser og udledningstilladelser tage
hensyn til de samlede produktionsforhold og
udledningen derfra.

Kommunens tilsyn hos JUTLANDIA Terminal omfatter kontrol af drift og indretning, og overholdelse af vilkår
om støj, luft, affald og risiko, som er beskrevet i miljøgodkendelsen. Kommunerne har derfor fokus på de
vilkår og forhold, der er beskrevet i miljøgodkendelsen og ikke på kravene i eksponeringsscenarierne.
Her er kortfattet beskrevet hvilke parametre, Kommunen vil lægge vægt på, baseret på de parametre,
der er bekrevet i miljøgodkendelsen. Her er udplukket de vilkår, som er relevante for overførsel af stoffer
herunder opbevaring og rengøring svarende til de aktiviteter, der er omfattet af ES 2.
Drift og indretning:
Stationære tanke skal være mærket med tankens maximale indhold samt medie.
Tanke med flydende medie skal anbringes på belægning, der hindrer gennemtrængning af
væske og med opkant.
Tanke og rørforbindelser med flydende indhold skal underkastes eftersyn hvert 6. år og
nedgravede rørforbindelser skal trykprøves hvert 5. år. Styrke og tæthed skal dokumenteres i
en attest.
Der skal foretages regelmæssig vedligeholdelse af anlægget.
På anlægget skal der forefindes en komplet samling af datablade over produkter, som
opbevares og håndteres på anlægget.
Oversigt over foregående års produkter med klassificering skal indsendes til
tilsynsmyndigheden.
Der skal føres driftsjournal over bl.a. eftersyn og vedligeholdelse af tanke, beredskabsøvelse,
produceret mængder affald fordelt på typer samt oplysninger om hvortil affladet bortskaffes.

Luft:

Terminalens drift må ikke give anledning til lugt- eller støvgener.

Affald:

Kemikalieaffald skal opbevares på fast belægning og med opkant, der sikre mod forurening af
jord og grundvand.
Affald skal bortskaffes i overensstemmelse med Esbjerg Kommunes anvisninger.

Risiko:

Der skal løbende foretages revision af terminalens beredskabsplan, så den er i
overensstemmelse med de faktiske forhold.
Der skal foretages information og træning af personale i forbindelse med procedurer
beskrevet i terminales beredskabsplan.

Udover de her nævnte vilkår er der opsat vilkår vedrørende specifikke stofgrupper og specifikke anlæg på
terminalen, som ikke er relevante for denne case.
I forhold til eksponeringer til miljøet er der i miljøgodkendelsen opstillet vilkår for at undgå udledning af
forurenet vand bl.a. ved krav vedrørende belægning og opkant, systematisk kontrol af tanke og rørføringer
og regelmæssig vedligeholdelse. Idet miljøgodkendelsen tager hensyn til alle JUTLANDIA Terminals
aktiviteter, er vilkårene ikke nødvendigvis sammenfaldende med de krav, der stilles i eksponeringsscenarier
for stoffer, som JUTLANDIA Terminal håndterer. Dette vilkår er eksempelvis strengere end de betingelser,
der anbefales i ES2 vedrørende udledning af 2-Ethylhexanol til spildevand.
I forhold til luftafkast er der ikke angivet krav om rensning hverken i miljøgodkendelsen eller i ES2. Dog kan
dette være nødvendigt for at overholde vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende støv og lugtfri emission.
Der er overensstemmelse mellem miljøgodkendelsen og eksponeringsscenariet for 2-Ethylhexanol i forhold
til bortskaffelse af affald. I henhold til miljøgodkendelsen skal der foretages foranstaltninger mod
forurening af jord og grundvand ved opbevaring af affald.
Eksemplet her viser, at en virksomhed som JUTLANDIA Terminal, der har implementeret foranstaltninger
for at undgå udledning til spildevand i forbindelse med deres miljøgodkendelse, ikke har problemer med at
overholde eksponeringerne til miljøet, som beskrevet i eksponeringsscenariet for stoffet 2-Ethylhexanol.
Dette behøver ikke altid være tilfældet, idet der udover vilkår i miljøgodkendelsen kan være opsat
miljøkvalitetskriterier for udledning til vandmiljøet som konkrete koncentrationsværdier, der ikke må
overskrides. Det vurderes dog, at i langt de fleste tilfælde vil virksomheden kunne overholde både de
modtagne eksponeringsscenarier, miljøgodkendelser og miljøkvalitetskriterier, uden at der vil være
modstridende krav.

Anvend informationer fra
eksponeringsscenarierne
På sigt vil informationerne, som virksomhederne
modtager i eksponeringsscenarierne, sammen
med oplysninger om spildevandets generelle
egenskaber og lokale forhold kunne indgå i

grundlaget for kommunernes fastlæggelse af
vilkår for emission og udledning f.eks. gennem
leverandørens angivelse af sikre niveauer.

Sikkert niveau for anvendelse af et stof angives i eksponeringsscenarierne eller i sikkerhedsdatabladet som
estimerede nuleffekt-koncentrationsværdier - ”Predicted No Effect Concentrations” (PNEC) for miljøet
gældende for spildevand, ferskvand, havvand, sediment og jord og som estimerede nuleffekt-niveau
”Derived No Effect Level” (DNEL) for arbejdsmiljøet gældende for akutte og kroniske effekter på lokalt og
systemisk niveau.
Disse nuleffekt værdier for miljøet kan indgå som grundlag for fastlæggelse af vilkår, når kommunerne skal
udarbejde miljøgodkendelser eller fastlægge miljøkvalitetskriterier for de pågældende stoffer anvendt hos
en virksomhed under hensyntagen til lokale recipientforhold. For stoffet 2-Ethylhexanol er nuleffekt
værdier for miljøet angivet som følgende:
PNEC STP 10 mg/l
PNEC freshwater 0,017 mg/l
PNEC intermittent 0,17 mg/l
PNEC marine water 0,0017 mg/l
PNEC oral 55 mg/kg food
PNEC sediment (FW) 0,28 mg/kg dw
PNEC sediment (MW) 0,028 mg/kg dw
PNEC soil 0,047 mg/kg
Efter registrering af et stof i REACH frembringes ligeledes toksikologiske samt økotoksikologiske
oplysninger, der kommunikeres i sikkerhedsdatabladet. Herudover vil kommunerne ligeledes have
mulighed for at inddrage leverandørens anbefaleringer til sikker anvendelse og kontrol af risici f.eks. ved
anvendelse af de opstillede betingelser for udledning til kommunalt renseanlæg i deres fastlæggelse af
vilkår.
Vha. kemikaliestyring hos en virksomhed kan oplysningerne strukturers og virksomheden få overblik over
stoffer og blandinger og deres egenskaber. Virksomhederne har derved bedre mulighed for at vurdere om

de anvender de mindst forurenende stoffer, og med kemikaliestyringen har de et godt redskab i deres
arbejde med substitution af farlige kemikalier.

