Punkt 8:

(Til orientering)

STATUS SAGSBEHANDLING TULIP
Indledning.
Tulip Østerbro 40, 9000 Aalborg har i længere tid været under sagsbehandling idet der ikke længere
er en gældende tilladelse for virksomheden og efterfølgende fordi virksomheden ønsker en udvidet
produktion.
Der skal her redegøres for status for sagsbehandlingen af risikovirksomhed. Virksomheden er en
risikovirksomhed på grund af Ammoniakanlæg (kolonne 2) og dens beliggenhed midt i Aalborg by.
Sagsfremstilling.
Efter flere års dialog og sagsbehandling, er man nu ved at have identificeret risici og mulige
sikkerhedsbarrierer for at modstå et udslip fra Tulip´s ammoniakanlæg. Der er i de sidste
konsekvensberegninger forudsat tre sikkerhedsbarrierer omhandlende et vandgardin, nogle hurtige
lukkeventiler samt, efterfølgende oplyst, panel huse.
Efter flere møder blev de to første skitserede forslag besluttet forelagt til politisk godkendelse på
betingelse af fremsendelse af dokumentationsmateriale, idet et udslip ikke helt kan holdes på egen
grund så naboområder vil blive påvirket med deraf pålagt restriktion.
Efter en nærmere gennemgang af konsekvensberegninger og iso-kurver udarbejdet af Cowi, ser
Beredskabscenter Aalborg for første gang, at der også er mulighed for etablering af såkaldte
panelhuse, som giver en mærkbart forbedring af sikkerheden i forhold til kun de to første forslag.
Beredskabscenter Aalborg beder derfor om en nærmere redegørelse for dette idet Beredskabscenter
Aalborg ikke har kunnet finde løsningsforslag og cost/benefit beregninger for de beskrevne ”panel
huse”, beskrevet i Cowi´s beregninger af 9. januar 2014.
Ved etablering af panel huse, vil der ifølge iso-kurverne ikke være fare for ammoniakuheldet
udenfor Tulip´s grund, hvorved blandt andet Karolinelund ikke vil blive pålagt begrænsninger i
forhold til eventuelt fremtidig byggeri og anvendelse.
Der har den 29.01.2014 været afholdt et internt møde imellem Cowi og Beredskabscenter Aalborg,
for at få belyst hvorfor panelhusene ikke er yderligere beskrevet. Mødet resulterede i, at Cowi, i
samarbejde med Tulip, hurtigst muligt ville udfærdige et tillægsdokument til
sikkerhedsdokumentet, således at den myndighedsmæssige beslutning i forhold til hvilke tiltag
Tulip vil skal iværksætte, kan tages på et fuldt oplyst grundlag.
Cowi har fremsendt memo af 04.02.2014, hvori der kort redegøres for:
 hvorfor panelhusene udgik af sagsmaterialet
 den økonomiske konsekvens ved opførelsen af panelhuse
 Tulip´s vurdering af panelhusenes virkning ved udslip
Panelhusene beskrives at have en økonomisk omkostning på 1.760.000 kr.
Panelhusene vurderes af Tulip, til kun at have stor virkning omkring selve ammoniakanlægget, men
ikke på rørsystemet udenom panel husene, hvorved Tulip vurderer at investeringen menes at
overstige de eventuelle begrænsninger, der måtte pålægges grundejere udenfor Tulip.

Myndighederne skal i henhold til lovgivningen tage med i vurderingen om investeringen for
imødegåelse af uheld står i rimelig forhold til den effekt og virkning foranstaltningen har på
sikkerheden.
Tulip har i mellemtiden igangsat montering af lukkeventilerne.
Myndighedsgruppen bestående af en lang række aktører, med miljø- og energiforvaltningen i
spidsen, vil hurtigst muligt efter modtagelse af et opdateret sikkerhedsdokument, behandle sagen og
herefter udarbejde en indstilling til beslutning i Miljø- og Energiudvalget og beredskabscenter
Aalborg som ligeledes vil foreligge den til politisk beslutning såfremt der ikke kan opnås enighed
og afgørelsen går ansøger imod.

Beslutning:

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning og anbefaler at
Miljø- og Energiudvalget lader dette dagsordenspunkt indgå i
sagsbehandlingen ved behandling af en ny miljøgodkendelse.

