
 

TM 11008– Risikotemadag 
 

Formål: EnviNa og Risikomyndighedernes Koordinationsudvalg 

afholder temadag for planlæggere og risikosagsbehandlere 

fra alle risikomyndigheder om planlægning og 

sagsbehandling på og omkring risikovirksomheder i 

Danmark. 

 

Målgruppe: Kommune- og lokalplanlæggere samt risikosagsbehandlere  

                                  fra risikomyndigheder.  

                                  

Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart 

Tidspunkt: 17. november 2022 – kl. 09.00–15.30 

Program: Risikomyndighedernes Koordinationsudvalg afholder temadag 
for alle planlæggere og risikomyndigheder om regulering af 

risikovirksomheder i Danmark.  
 Om eftermiddagen afvikles en række workshops. Deltagerne 

skal tilmelde sig én workshop kl. 12.45-13.45 og én kl. 14.05-

15.05 (jf. programmet nedenfor). 

 
Arrangører: Ole Kristensen, Miljøstyrelsen, m.fl. 

 

Deltagerantal:  Minimum 60 deltagere og maksimum 100  

  deltagere  
  

Pris: EARLY BIRD  
                                   A-medlemmer kr. 700,- ekskl. moms 
                                  B-medlemmer kr. 1.200,- ekskl. moms 

                                   NORMALPRIS 
                                   Tilmelding efter den 4. oktober 2022 

                                  A-medlemmer kr. 1.000 ekskl. moms 
 B-medlemmer kr. 1.500 ekskl. moms 
 

Tilmelding: Senest den 18. oktober 2022 
Tilmeldingen er bindende  

 
Hjemmeopgave: Til formiddagens paneldebat skal du have forberedt et konkret 

spørgsmål, som du gerne vil have svar på fra panelet. 
Spørgsmålet kan forud for temadagen sendes til 
janle@vejle.dk, alternativt medtages på selve dagen. Vi 

forventer dog ikke at kunne nå at svare på alle spørgsmål. 

  

mailto:janle@vejle.dk


 

Program for temadagen - torsdag den 17. november 2022 
 

 
Kl. 09.00–09.15: Ankomst og kaffe/the med rundstykker  

 
Kl. 09.15–09.30: Velkomst ved Risikokoordinationsudvalget v/Miljøstyrelsen 
 

Kl. 09.30–10.15: Grøn omstilling 
Hvordan sagsbehandles et barmarksprojekt fra start til slut. Vi ser på alle 

vinkler for etablering af et PtX anlæg, der er omfattet af risikobekendtgørelsen.  

v/ Lene Stubgaard, risikosagsbehandler Miljøstyrelsen, Philip Klepacki og René 

Antvorskov, planlæggere i Esbjerg Kommune. 
 

Kl. 10.15–10.30: Pause  
 

Kl. 10.30–11.10: Paneldebat 
 I panelet: Arbejdstilsynet v/Morten Vestergaard, Beredskabsstyrelsen 

v/Allan Thomsen, Bolig- og Planstyrelsen v/Karin Jensen, Rigspolitiet 

v/Jesper Schjellerup, Kommunernes Landsforening v/Aarhus Kommune 

eller Københavns Kommune, Miljøstyrelsen v/Morten Østergaard eller 

Anders T. Kristensen. 

 Vært: Jan Lehmann, Danske Beredskaber. 
 

Kl. 11.10–11.40: Risiko set fra virksomhedens side 
   Hvilke udfordringer står risikovirksomheder over for, såvel faglige som 

lovgivningsmæssige v/Mikael Hoffmann Nielsen, Nature Energy Biogas. 
 

Kl 11.40–11.45:  Oplæg til eftermiddagens program 

 
Kl. 11.45–12.45: Frokost 
 

Kl. 12.45–13.45: 1. runde af workshops 
 

Sikker dokumenthåndtering 
Risikomyndighederne udveksler løbende dokumenter fra og vedrørende 

risikovirksomheder. Hvordan opnås en god og fælles forståelse for, hvad der 

er god sikkerhedskultur.  

v/Morten Sørensen, Sikkerhedsrådgiver for National Sikkerhed, PET. 

 

Biogasanlæg 
Vi ser nu - og forventer også fremover at se - en øget tilgang af biogasanlæg 

som risikovirksomheder. På workshoppen vil vi ud af vores erfaringer fra 

risikosagsbehandling af biogasvirksomheder bl.a. komme ind på  

• Hvordan fungerer et biogasanlæg?  

• Hvordan opgøres mængden af biogas?  

• Hvornår er et biogasanlæg er en risikovirksomhed? 

• Hvad er de væsentligste scenarier for større uheld? 

• Hvilke hændelser og potentielt tilløb til større uheld på 

biogasanlæg har vi set? 

• Hvad med svovlbrinte – skal vi have giftscenarier med?  
 

Vi vil fokusere på udfordringerne i risikosagsbehandlingen af biogasanlæg. 

v/Bo Toftgård og Mahmoud Hamdan, Arbejdstilsynet 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Hvordan håndteres sagsbehandling af risikovirksomheder 
hos Politiet 
Hvad er politiets opgaver? Hør om sårbarhudsvurderinger, 

eksterne beredskabsplaner, information til offentligheden og 

"forsætlige skadevoldende handlinger".  

v/Søren Mejlvang Ehlers, Østjyllands Politi. 

 
Planlægning for udvidelse af risikovirksomhed 

Præsentation og drøftelse af den kommunale planlægningsproces 

ift. sikring af overensstemmelse med bek. nr. 371 om 

planlægning omkring risikovirksomheder.  

v/Titti Donsted, planlægger i Odsherred Kommune, og Karin 

Jensen, Bolig- og Planstyrelsen. 

 

Kl. 13.45–14.05: Pause og skift til næste workshop 

Kl. 14.05–15.05: 2. runde af workshops (gentagelse af 1. runde) 

Sikker dokumenthåndtering 
v/Morten Sørensen, Sikkerhedsrådgiver for National Sikkerhed, PET. 

 
Biogasanlæg 
v/Bo Toftgård og Mahmoud Hamdan, Arbejdstilsynet 

 
Hvordan håndteres sagsbehandling af risikovirksomheder 
hos Politiet 
v/Søren Mejlvang Ehlers, Østjyllands Politi. 

 
Planlægning for udvidelse af risikovirksomhed 

v/Titti Donsted, planlægger i Odsherred Kommune, og Karin 

Jensen, Bolig- og Planstyrelsen. 

 

Kl. 15.05–15.30: Afslutning med opsamling fra dagen v/Miljøstyrelsen 
 


