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Fredericia Rangerbanegård har de sidste 70 år været anvendt til omran-
gering og henstilling af godsvogne under transport, herunder vogne med 
farligt gods, som kan indeholde kemikalier som betegnes som både brand-
farlige/brandnærende stoffer, miljøfarlige stoffer og giftige stoffer. Gods-
vognene har hidtil stået midlertidigt på hele rangerterrænet på Frederi-
cia Banegård, hvor de afventer videre transport. Indholdet i godsvognene 
bliver ikke omlastet eller på anden vis håndteret, mens de befinder sig på 
rangerbanegården.

Efter en ændring af risikobekendtgørelsen i 2006, begyndte man at regule-
re virksomheder med henstilling af farligt gods under transport. Aktiviteter-
ne på Fredericia Rangerbanegård kan således ikke lovligt fortsættes, før der 
er givet en miljøgodkendelse, der for Fredericia Rangerbanegård vil erstatte 
VVM-tilladelsen. Der kan ikke gives VVM-tilladelse (miljøgodkendelse) til 
projektet, før der er udstedt kommuneplantillæg, jf. § 9 i VVM-bekendtgø-
relsen.

Kommuneplantillægget er omfattet af krav om miljøvurdering efter miljø-
vurderingsloven. Miljørapporten blev offentliggjort samtidig med forslag til 
kommuneplantillæg.

Fremadrettet må der kun henstilles godsvogne med farligt gods i ét be-
stemt område på rangerbanegården. Kommuneplantillæget udlægger der-
for et område til henstilling af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård, 
samt udlægger en sikkerhedszone og en planlægningszone omkring dette 
område.

1. INDLEDNING
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Hensigten med kommuneplantillæg nr. 17 er at fastlægge det areal, hvor 
aktiviteter omfattet af risikobekendtgørelsen finder sted, og at sikre den 
fortsatte anvendelse af Fredericia Rangerbanegård til omrangering og hen-
stilling af togvogne med farligt gods ved at udlægge en sikkerheds- og 
planlægningszone omkring arealet, således at fremtidige aktiviteter i influ-
ensområdet ikke kommer i konflikt med den pågældende aktivitet.

Kommuneplantillæg nr. 17 ophæver den eksisterende afgrænsning af ri-
sikovirksomheden Fredericia Rangerbanegård i Fredericia Kommuneplan 
2017-2029, herunder den udlagte planlægningszone og 500 meter zone 
omkring rangerbanegården samt tilhørende retningslinjer under F 6.4.1.

Risikoforhold
Fredericia Rangerbanegård ligger på det eksisterende jernbaneareal ca. 
600 meter nord for Fredericia Station. De spor, der anvendes til rangering 
af godstog, er sporgruppe 200, 300 og 400, der omfatter en strækning på 
ca. 2 km.

2. REDEGØRELSE

Figur 1: Afgrænsning af sporgrupper på Fredericia Rangerbanegård. Det område, som udlægges til risikovirksom-
hed i kommuneplantillæget, omfatter den del af spor 200 gruppen, som ligger vest for Vestre Ringvej. (Figur 1, 
Ansøgning om miljøgodkendelse, april 2019, Ba-nedanmark)
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Inden for sporgruppe 200 henstilles løbende tankvogne med farligt gods 
i varierende tidsrum. For særlige typer af farligt gods overskrides tærskel-
mængderne i bilag 1 til risikobekendtgørelsen1  for kolonne 3. Sporgruppe 
200 udgør derfor den godkendelsespligtige aktivitet, som er omfattet af 
godkendelsesbekendtgørelsen, jf. bilag 2, pkt. J 209: Virksomheder omfattet 
af § 5 (kolonne 3-virksomheder) i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer, bortset fra virksomheder omfattet af liste-
punkt C 201, C 204 og D 212 (s)2.

Sporgruppe 200 kaldes i det følgende projektområdet. Dette areal danner 
udgangspunkt for risikomyndighedernes sagsbehandling og den kvantita-
tive risikoanalyse. Den godkendelsespligtige aktivitet ligger vest for Vestre 
Ringvej, som ligger 1,9 km nord for Fredericia Station.

I forbindelse med miljøgodkendelse af aktiviteterne i sporgruppe 200 er der 
blevet gennemført en risikovurdering, hvor summen af alle uheldsscenarier 
(brand, eksplosion, giftige gasser m.m.) beregnes og indtegnes på et kort i 
form af kurver for summeret stedbunden individuel risiko. Sikkerhedszonen 
bestemmes af konturen for stedbunden individuel risiko på 10-6 og plan-
lægningszonen bestemmes af konturen for stedbunden individuel risiko på 
10-9.

Den stedbundne individuelle risiko beregnes primært for at sikre, at ingen 
enkeltpersoner som følge af naboskabet til virksomheden udsættes for en 
væsentlig større risiko end den øvrige befolkning. Denne risiko beregnes 
som risikoen for dødsfald ud fra en antagelse om, at der er personekspo-
nering 24 timer i døgnet på ethvert givet sted uden for virksomheden. Det 
vil sige, at en stedbunden individuel risiko på 10-6, svarer til, at der på et 
givet sted sker et dødsfald pr. 1 mio. år. ved konstant ophold. Denne risiko 
betragtes som et acceptabelt risikoniveau, hvis der ikke findes, eller er plan-
lagt for, risikofølsom anvendelse inden for arealet. Inden for risikokurven 
for 10-9, som anvendes som udlæg af planlægningszonen, er der en endnu 
mindre risiko. Denne risiko anses for acceptabel, hvis der ikke findes institu-
tioner, der indgår i det offentlige beredskab.

Den samfundsmæssige risiko, inden for 10-9-kurven, beregnes ud fra, hvor 
ofte grupper af personer kan udsættes for konsekvenser af mulige store 
uheld. I beregningen af den samfundsmæssige risiko indgår aktuelle be-
folkningsdata og det estimeres hvor store grupper af personer, der er sam-
let på samme tid og sted, samt hvilken udendørs eksponering disse grupper 

1	 Bekendtgørelse	om	kontrol	med	risikoen	for	større	uheld	med	farlige	stoffer	(Risikobekendtgørelsen),	
BEK nr. 372 af 25/04/2016

2	 Bekendtgørelse	om	godkendelse	af	listevirksomhed	(Godkendelsesbekendtgørelsen),	BEK	nr.	1317	af		
 20/11/2018.
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har. Det vil sige, at den samfundsmæssige beregning inddrager den reelle 
eksponering af mennesker inden for konsekvenszonen, ud fra arealernes 
faktiske anvendelse. I praksis vurderes det, hvor mange mennesker, der 
forventes at opholde sig udendørs inden for et år og varigheden af ophold, 
ud fra om funktionen er eksempelvis boliger, institutioner, arbejdspladser 
eller andet.  

Ved godkendelse af aktiviteterne på Fredericia Rangerbanegård, accep-
teres det risikoniveau, som er fastlagt i sikkerhedsrapporten og udlæg af 
sikkerheds- og planlægningszonen sikrer, at der tages stilling til risikoen 
ved planlægning af fremtidige aktiviteter, som ville kunne medføre en uac-
ceptabel risiko.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016, § 3, stk. 1, er risiko-
myndighederne blevet hørt forud for tilvejebringelse af kommuneplantil-
lægget. Det drejer sig om Beredskabsstyrelsen, Trekantområdets Brandvæ-
sen, Sydøstjyllands Politi, Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen Virksomheder.
Konklusionen på høringen er, at risikomyndighederne kan acceptere den 
seneste sikkerhedsrapport på vilkår om, at:

1. Handlingsplanen i sikkerhedsrapporten gennemføres, herunder at spor-
gruppe 200 indrettes til henstilling af farligt gods, og at virksomhedens
sikkerhedsledelsessystem opgraderes i.h.t. risikobekendtgørelsen,

2. Godsvogne med indhold af klor har ophold på virksomheden i maksi-
malt 5 timer.

Kommuneplan 2017 for Fredericia Kommune
Fredericia Rangerbanegård er beliggende i byzone, og er i Fredericia Kom-
muneplan udlagt til område til offentlige formål, baneterræn og p-plads. 
Projektområdet er ikke omfattet af en lokalplan.

Der er i Kommuneplan 2017 vedtaget retningslinjer for risikovirksomheden 
Fredericia Rangerbanegård. Der er udlagt en planlægningszone omkring 
rangerbanegården. Jf. kommuneplanens retningslinje F 6.4.1 kan der inden 
for planlægningszonen planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det 
ved en vurdering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæs-
sige risiko og/eller risikoen for individer ligger inden for risikomyndigheder-
nes acceptkriterium. Inden for planlægningszonen må der ikke planlægges 
for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation. Nye anlæg må 
ikke medføre øget risiko for dominoeffekt. 

Der er ligeledes udlagt en 500 meter zone omkring rangerbanegården. Jf. 
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kommuneplanens retningslinje F 6.4.1 skal hensynet til risikoen for større 
uheld inddrages i planlægningen ved udarbejdelse af en kommune- eller 
lokalplan inden for 500 meter fra en risikovirksomhed.

Planlægningszonen og 500 meter zonen er sammenfaldende og fremgår 
sammen med den fremtidige planlægningszone af figur 2.

Figur 2: Gældende afgrænsning af risikovirksomhed (orange) samt planlægningszone og 500 meter zone (gul), 
som udlagt i Fredericia Kommuneplan 2017-2029. Fremtidig afgrænsning af risikovirksomhed (rød) og plan-
lægningszone (blå), som udlagt i kommuneplantillæg nr. 17. Eksisterende udlæg ophæves med udstedelse af  
kommuneplantillæg nr. 17.
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Lokalplaner
Ved udlægning af den fremtidige planlægningszone, vil følgende lokal-
planområder blive berørt i hele deres udstrækning:

■ Erhvervsområderne B39, LP97, LP16A
■ Blandet bolig og erhvervsområderne LP20, LP174
■ Rekreative områder LP4, LP30, LP72A
■ BoligområderneLP188, LP239, , LP247
■ Centerområde LP301
■ Erhverv ved Egumvej LP356

Følgende lokalplanområder vil blive berørt delvist af planlægningszonen:

■ Erhvervsområde LP104, B16
■ Blandet bolig og erhvervsområde LP11, B12
■ Rekreative områder LP5, B08, LP126
■ Boligområder LP315, LP260, LP163, LP211, LP129, LP140, LP254
■ Teknisk anlæg LP152
■ Områder til offentlige formål LP109

Følgende forslag til lokalplanområder ligger helt eller delvist inden for plan-
lægningszonen:

■ Boligområde LP341
■ Anvendelse ikke reguleret LP338, LP362

Det er en forudsætning for den videre planlægning indenfor de nævnte 
lokalplanområder, at der ikke udlægges flere boligenheder end det antal 
boligenheder som Fredericia Kommune har afgivet oplysninger om i for-
bindelse med tilvejebringelsen af sikkerhedsrapporten for Fredericia Ran-
gerbanegård. 

Lokalplanerne fremgår af figur 3.
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Figur 3: Lokalplaner omkring Fredericia Rangerbanegård. (Planinfo.dk, 02.10.2019 og d. 14.10.2019)
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Kommuneplanrammer
Derudover vil der komme til at være arealer inden for planlægningszonen, 
der ikke er omfattet af en lokalplan, men som er omfattet af kommuneplan-
rammer. Det drejer sig bl.a. om:

■ Boligområdet ved Nørrebrogade, Grønlandskvarteret.
■ Boligområde mellem jernbanen og Nørrebrogade
■ Boligområde ved Vesterbrogade
■ Boligområde ved 6. Julivej
■ Boligområde ved Randalsvej
■ Boligområde Ullerup Nord
■ Område til offentlige formål, Fredericia Gymnasium.

Rammer i og omkring området fremgår af figur 4.

Figur 4: Kommuneplanrammer omkring Fredericia Rangerbanegård. (Planinfo.dk, 02.10.2019)
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Natura 2000-områder, beskyttede naturtyper og bilag IV-arter
Der er ikke Natura 2000-områder inden for, eller i umiddelbar nærhed af, 
området. Nærmeste Natura 2000-område er nr. 111, Habitatområde H95, 
Røjle Klint og Kasmose Skov, som ligger på Fyn ved Strib, ca. 5,8 km fra 
projektområdet i luftlinje.

Der findes ikke beskyttede naturområder, fredskov eller skovbyggelinjer in-
den for området, men området kan indeholde arter listet på habitatdirekti-
vets bilag IV (flagermus og markfirben).

Kystnærhedszonen
Kystnærhedszonen omfatter landzonerne og sommerhusområderne i kyst-
områderne, jf. planlovens § 3, stk. 3. Beskyttelsesinteressen bag udpegnin-
gen af kystnærhedszonen påvirkes derfor ikke med udstedelsen af kommu-
neplantillægget.

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder
I henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om planlægning om-
kring risikovirksomheder skal planmyndigheden høre risikomyndigheden 
forud for tilvejebringelsen af planer, der berører risikovirksomheder eller 
disses omgivelser.
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Med kommuneplantillæget fastlægges det areal, som må anvendes til om-
rangering og henstilling af togvogne med farligt gods, og der udlægges en 
sikkerhedszone og planlægningszone omkring Fredericia Rangerbanegård. 
Projektområdet og den fremtidige planlægningszone fremgår af figur 5. 

3. PLANLÆGNINGS-	 OG	 SIKKERHEDS-
ZONE

Figur 5: Fredericia Rangerbanegård (projektområdet) og den fremtidige planlægningszone. Projektområdet er den 
del af rangerbanegården, som består af sporgruppe 200.

Planlægningszonen udlægges i en afstand af mellem 800 og 2000 meter 
fra Fredericia Rangerbanegård. Sikkerhedszonen ligger inden for projekt-
områdets afgrænsning.

Sikkerheds- og planlægningszonens udstrækning er fastlagt på baggrund 
af risikovurderingen. Inden for sikkerheds- og planlægningszonen, må der 
ikke etableres eller planlægges for institutioner/faciliteter, der indgår i det 
of-fentlige beredskab (hospitaler, brand- og politistationer) eller institutio-
ner med svært evakuerbare personer. Der findes ikke hospitaler, politi- eller 
brandstationer inden for planlægningszonen, ligesom der heller ikke findes 
plejecentre med svært evakuerbare personer.
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Med udstedelsen af kommuneplantillæg for Fredericia Rangerbanegård 
fastsættes nedenstående retningslinjer, jf. VVM-bekendtgørelsen.

1. Fredericia Rangerbanegård må anvendes til omrangering og henstilling
af togvogne med farligt gods, omfattet af risikobekendtgørelsen, inden
for det på kortbilag 1 markerede område.

2. Der fastsættes en sikkerheds- og planlægningszone omkring Frederi-
cia Rangerbanegård, som vist på kortbilag 2. Zonerne er afgrænset på
baggrund af den konkrete risikovurdering af projektet og svarer til hen-
holdsvis isokurve 10-6 og 10-9 i sikkerhedsrapporten.

3. Inden for sikkerhedszonen (lilla markering) må der ikke etableres ny føl-
som arealanvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, forretninger, ho-
teller eller steder, hvor der opholder sig mange mennesker.

4. Inden for planlægningszonen (blå markering) kan der planlægges for
boliger, erhverv mv., såfremt det ved en vurdering af risikoforholdene
kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for in-
divider ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium. Inden
for planlægningszonen må der ikke planlægges for institutioner, som er
væsentlige i en beredskabssituation. Nye anlæg må ikke medføre øget
risiko for dominoeffekt.

Zonestatus
Eksisterende zonestatus: Landzone
Fremtidig zonestatus: Byzone.

Samtidig med offentliggørelsen af kommuneplantillæg nr. 17 ophæves den 
eksisterende afgrænsning af risikovirksomheden Fredericia Rangerbane-
gård i Fredericia Kommuneplan 2017-2029, herunder den udlagte planlæg-
ningszone og 500 meter zone omkring rangerbanegården samt tilhørende 
retningslinjer under F 6.4.1.

Erhvervsstyrelsen, den 7. februar 2020

Vicedir
Sigmund Lub

ektør
anski

4. RETNINGSLINJER	 FREDERICIA	 RAN-
GERBANEGÅRD
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1 Indledning 

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i november 2019 "Forslag til Kommuneplantil-

læg nr. 17 for Fredericia Rangerbanegård". Forslaget til kommuneplantillæg med 

tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i perioden fra den 19. no-

vember 2019 til den 21. januar 2020.  

I forbindelse med forslaget til kommuneplantillæg er der udarbejdet en miljørap-

port med miljøvurdering af planen efter bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 

2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

(VVM) (herefter miljøvurderingsloven). Ifølge miljøvurderingslovens § 13, stk. 2, 

skal der i forbindelse med den endeligt vedtagne plan udarbejdes en sammen-

fattende redegørelse, som beskriver: 

› hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, 

› hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentligheds-

fasen, er taget i betragtning, 
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› hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller ved-

tagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har væ-

ret behandlet, og 

› hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet 

af planen eller programmet. 

Den sammenfattende redegørelse skal offentliggøres samtidig med den endelige 

udstedelse af kommuneplantillægget. 

2 Integration af miljøhensyn 

Kommuneplantillæg nr. 17 udlægger en risiko- og planlægningszone, hvor der 

fremover gælder særlige retningslinjer for de fremtidige forhold og den fysiske 

planlægning. Inden for sikkerhedszonen må der således ikke etableres ny risiko-

følsom arealanvendelse og inden for planlægningszonen skal risikoforholdene 

vurderes, før der planlægges for boliger, erhverv m.m. 

Miljøvurderingen har været udarbejdet med henblik på at sikre en integration af 

miljøforhold i planforslaget. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af forslaget 

har miljøhensyn indgået som en væsentlig del af planlægningen, idet formålet 

med kommuneplantillægget er at udlægge en risiko- og planlægningszone, som 

sikrer, at den kommende planlægning ikke giver anledning til konflikter mellem 

risikovirksomheden Fredericia Rangerbanegård og risikofølsom arealanvendelse. 

Miljøvurderingen har bidraget til, at indarbejdelsen af miljøhensyn og høring af 

berørte myndigheder og offentligheden foreligger dokumenteret. 

Risiko- og planlægningszonen udlægges på baggrund af en konkret risikobereg-

ning, som blandt andet inddrager den eksisterende og forventede fremtidige 

arealanvendelse omkring rangerbanegården. I forbindelse med miljø- og VVM-

godkendelsesprocessen for projektet er afgrænsningen af rangerarealet justeret, 

så det omfatter så få spor, som muligt, og så det ligger længere væk fra tæt be-

byggede områder i Fredericia end de nuværende rangerarealer til farligt gods. 

Opholdstiden samt typer og mængder af de stoffer som henstilles, er tilpasset, 

så der ikke er en uacceptabel risiko for omgivelserne. Herudover, er der i pro-

jektet indarbejdet spildbakker, som opsamler væsker, som eventuelt spildes på 

rangerarealet. 

Den stedbundne individuelle risiko og den samfundsmæssige risiko, som er be-

regnet og vurderet i projektets sikkerhedsrapport, er godkendt af risikomyndig-

hederne. 

Projektet er således udformet, så de potentielle miljøpåvirkninger mindskes eller 

undgås, herunder støjpåvirkninger, risikoforhold og påvirkning af overfladevand. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 udlagde en risiko- og planlægningszone i 

overensstemmelse med det projekt, som skal miljøgodkendes for at blive reali-

seret. Der er derfor ikke inddraget yderligere miljøhensyn i forbindelse med ud-

arbejdelse af kommuneplantillægget end det, der fremgår af projektets VVM-

redegørelse og sikkerhedsrapport. 
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Det er vurderet i miljørapporten, at udstedelse af Kommuneplantillæg nr. 17, 

kan have følgende miljøpåvirkninger: 

› Befolkning 

Den samfundsmæssige risiko beregnet på baggrund af den faktiske anven-

delse af arealerne inden for og i nærheden af Fredericia Rangerbanegård og 

den eksisterende arealanvendelse påvirkes ikke af Kommuneplantillæg nr. 

17.  

 

Tilsvarende, påvirkes eksisterende, rekreativ anvendelse ikke af udlæg af 

planlægningszonen og der er ikke kendskab til fremtidig rekreativ anven-

delse, som kræver udarbejdelse af nyt plangrundlag. Der er derfor ikke 

konkrete, fremtidige rekreative projekter, som påvirkes af udlæg af plan-

lægningszonen. 

 

Udlæg af arealet til risikovirksomhed i Kommuneplantillæg nr. 17, med en 

fastlæggelse af risikovirksomhedens lokalisering, vil ikke give anledning til 

en forøgelse af støjbelastningen for nabobeboelserne. 

› Arealanvendelse 

Udlæg af planlægningszonen vil begrænse fremtidig planlægning for byud-

vikling, som vil medføre en forøget, uacceptabel individuel og/eller sam-

fundsmæssig risiko. I det omfang forventede byudviklingsmuligheder har 

indgået i tilvejebringelsen af sikkerhedsrapporten for Fredericia Rangerba-

negård, udgør planlægningszonen ikke nogen påvirkning af kommende by-

udviklingsmuligheder. For projekter, som kræver udarbejdelse af nyt plan-

grundlag, er der ikke kendte, konkrete projekter, som vil blive påvirket ved 

udstedelse af Kommuneplantillæg nr. 17.  

› Materielle goder 

Der er ikke kendskab til konkrete planer eller forventninger om aktiviteter 

på de to eksisterende risikovirksomheder inden for planlægningszonen, som 

ville kunne give anledning til dominoeffekt med rangerbanegårdens risiko-

aktiviteter. Det er således udelukkende virksomhedernes potentielle råde-

rum for etablering af anlæg, som kunne udgøre fremtidige materielle goder, 

som påvirkes af udstedelse af Kommuneplantillæg nr. 17 og ikke konkrete 

planer eller eksisterende anlæg. 

Miljøvurderingens konklusion er samlet set, at udstedelse af Kommuneplantillæg 

nr. 17 ikke forventes at medføre væsentlige virkninger på miljøet. 

3 Høringssvar 

I denne sammenfattende redegørelse beskrives det, hvordan de høringssvar, 

der omhandler plangrundlaget, er taget i betragtning. 

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 samt den tilhørende miljøvurdering har 

været i offentlig høring fra den 19. november 2019 til den 21. januar 2020. 

Der er indkommet høringssvar fra: 
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› Fredericia Kommune 

› Haderslev Stift 

Hverken Fredericia Kommune eller Haderslev Stift har bemærkninger til planfor-

slaget og den offentlige høring har derfor ikke givet anledning til ændringer i 

hverken kommuneplantillægget eller i miljøvurderingen. 

Samtidig med forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 har VVM-redegørelsen for 

Fredericia Rangerbanegård været i offentlig høring. Der er heller ikke indkom-

met høringssvar til VVM-redegørelsen, som har givet anledning til ændringer i 

plangrundlaget. 

4 Alternativer 

Kommuneplantillæg nr. 17 er en forudsætning for at gennemføre det projekt, 

som Banedanmark har ansøgt om. Banedanmark har undersøgt, og fravalgt, al-

ternative placeringer af et godsareal til rangering af farligt gods uden for Frede-

ricia Rangerbanegård. Der har derfor ikke været udarbejdet alternative forslag 

til kommuneplantillæg for alternative placeringer og heraf følgende anderledes 

risiko- og planlægningszoner.  

I VVM-redegørelsen for projektet beskrives de alternative muligheder for place-

ring m.m. og hvorfor disse alternativer er fravalgt. 

I miljørapporten for forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 er behandlet et 0-al-

ternativ, hvor miljøpåvirkningerne ved ikke at udstede kommuneplantillægget, 

vurderes overordnet. Hvis der ikke udstedes et nyt kommuneplantillæg af Er-

hvervsstyrelsen, vil det være den eksisterende afgrænsning af risikovirksomhe-

den "Banedanmark Rangerbanegården" i Fredericia Kommuneplan 2017-2029, 

som vil være gældende. Herudover, vil den tilhørende planlægningszone og 500 

meter zone være gældende.  

Uden gennemførelse af det projekt, som forventes godkendt af Miljøstyrelsen, 

ville en eventuelt ændret afgrænsning af risikovirksomhed og planlægningszoner 

i kommuneplanen være op til Fredericia Kommune at gennemføre. 

5 Overvågning 

I henhold til § 12, stk. 4, i miljøvurderingsloven skal myndigheden overvåge de 

væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller programmets gennemførelse. 

Miljøvurderingen af forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 for Fredericia Ranger-

banegård viser, at der ikke er miljøpåvirkninger, som er så væsentlige, at der er 

behov for særskilt overvågning. Der fastlægges derfor ikke et overvågningspro-

gram, som følge af planlægning for risikovirksomhed ved Fredericia Ragerbane-

gård. 



Det endelige kommuneplantillæg kan påklages til Planklagenævnet for så 
vidt angår retlige spørgsmål, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. 

Klageberettiget er enhver med en retlig interesse i sagens udfald, samt 
landsdækkende foreninger og organisationer hvis hovedformål er be-
skyt-telse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser 
indenfor arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer 
deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. planlovens 
§ 59, stk. 1 og 2. 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af det endelige kommuneplantil-
læg og udløber således den 6. marts 2020. Klagefristen udløber ved midnat 
på dagen for klagefristens udløb. 

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Planklagenævnet be-
stemmer andet. 

Klageportal 
Du klager via klageportalen, som du finder et link til på Planklagenævnets 
hjemmeside som angivet nedenfor.
 
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/ 

Du logger på klageportalen med NEM-ID. 
Klagen sendes gennem klageportalen til Erhvervsstyrelsen. En klage er ind-
givet, når den er tilgængelig for styrelsen i klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- for privat-
personer og 1.800,- for virksomheder og organisationer. 

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Planklagenævnets hjemmesi-
de, jf. ovenstående link. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klagepor-
talen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til Planklagenævnet. 

KLAGVEJLEDNING

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/


Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Be-
tingelserne for at blive fritaget kan ligeledes findes via ovenstående link. 

Har du brug for hjælp til klageportalen kan du skrive til Nævnenes Hus via 
mail plan@naevneneshus.dk eller ringe mandag-fredag 9-15 på telefon 72 
40 56 00. 

Erhvervsstyrelsens afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene in-
den 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.
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