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Hvad er VVM? 

Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for 
anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse 
offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om 
planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at 
bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, 
kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. 
 
Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både 
offentlig debat og for den endelige beslutning om udstedelse af 
kommuneplantillæg og meddelelse af miljøgodkendelse. 
 
Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det 
videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal 
tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. 
 
VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer virksomhedens direkte og 
indirekte virkninger på  

• mennesker, fauna og flora  

• jordbund, vand, luft, klima og landskab  

• materielle goder og kulturarv, og  

• samspillet mellem disse faktorer 

 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af virksomheden og dens miljøkonsekvenser, som kan 

danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om udstedelse af 

kommuneplantillæg og meddelelse af miljøgodkendelse. VVM-redegørelsen offentliggøres 

sammen med et tillæg til kommuneplanen. 
 

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. 

I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser, jf. VVM-

bekendtgørelsens § 11, stk. 1, da staten er godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven 

for virksomheden. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Miljøstyrelsen). 

Miljøstyrelsen varetager miljøgodkendelsen og dermed VVM-redegørelse og udstedelse af 

kommuneplantillæg for A. Henriksen Shipping A/S. En eventuel senere ændring af 

kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. 
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Indledning 

A. Henriksen Shipping A/S har i mere end 75 år beskæftiget sig med håndtering og transport af 

mange forskellige former for gods. Virksomheden startede i Frihavnen i København. I 1980 

påbegyndtes shipping- og stevedorevirksomhed på Hundested Havn og i slutningen af 

halvfemserne blev alle aktiviteter samlet i Hundested.  

 

Virksomheden laster og losser gods til im - og eksport, hovedsageligt varer som fødevarer, flis, 

pejsebrænde, stangstål, andre jernvarer, korn, træpiller, træstammer, kemikalier og gødning.  

 

A. Henriksen Shipping A/S har løbende udbygget de havnerelaterede aktiviteter, der har været 

nødvendige for at løse opgaver for kunderne, så som pakhuse og kraner samt et kontorhus. En 

afdeling i Frederiksværk håndterer primært stål og er ikke omfattet af denne VVM-vurdering. 

 

En begrænset del af det håndterede gods har brandnærende (oxygerende) egenskaber. Det er 

ikke i sig selv brandfarligt, men bliver det involveret i en brand, kan det forværre omfanget af 

denne. Der skal derfor træffes forholdsregler til at håndtere godset, så denne risiko minimeres. 

 

A. Henriksen Shipping A/S skal miljøgodkendes og er på grund af de brandnærende stoffer 

omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 3, der bl.a omtaler oplag af organiske eller 

uorganiske stoffer, produkter eller mellemprodukter. Dette er samtidig baggrunden for, at der 

skal udarbejdes en VVM-redegørelse. 

 

Virksomheden opererer inden for det på figur 1 viste areal. 
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Figur 1, oversigtskort med angivelse af de 7 haller, som A. Henriksen Shipping A/S benytter på 
Hundested Havn. Der opbevares hovedsagligt stykgods i hal 1 og 2, kemikalier i hal nr. 3, 4 og 5, gødning 
i hal nr. 6 og træpiller i hal nr. 7. 

 

 

Eksisterende forhold 
 

Virksomheden ekspederer årligt omkring 250 skibe på terminalen i Hundested. 

Der er dels tale om linjeskibe med faste ugentlige anløb, dels om skibe uden fast sejlplan. 

Skibene ankommer til havnen på alle tidspunkter af døgnet og ugens dage. Linjeskibe betjenes 

normalt ved ankomst, mens andre skibe hovedsagligt losses eller lastes indenfor normal 

arbejdstid. 

 

For at betjene det lokale erhvervsliv ekspederes der årligt ca. 200.000 tons gods i Hundested. 

Gods kan antage mange forskellige former. Det kan håndteres i containere, som stykgods, i store 

sække (big bags) på 500 eller 1000 kg eller i løs form (bulk). 
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For at kunne håndtere godset hensigtsmæssigt, er der opført en række pakhuse, hvor godset kan 

opbevares i kortere eller længere tid. Der er bygget 5 pakhuse i område A og 2 pakhuse i område 

E. 

 

Ved al håndtering tages der både hensyn til at beskytte godset og til miljø og sikkerhed. 

Herunder sikres det, at brandbare stoffer adskilles fra de brandnærende stoffer efter de af 

myndighederne fastsatte retningslinjer. Der er etableret automatiske brandslukningsanlæg 

(ABA-anlæg) i de haller, hvor det er relevant, og der holdes regelmæssigt øvelser. Alle 

medarbejdere har de nødvendige specialuddannelser i håndtering af gods. 

 

 

 

Virksomhedens udvikling 
 

Henriksen Shipping vil løbende fortsætte sin udvikling. Aktuelt planlægges bygning af endnu et 

pakhus i område E i overensstemmelse med den eksisterende lokalplan. 

 

Der forventes en kontinuert øgning af godsmængden og en stigning af skibsanløb til maksimalt 

4-500 årlige anløb. 

 

Det forventes, at udviklingen fortsat vil ligge inden for de i lokalplanen udstukne rammer 

 

Der vil også fortsat investeres i det mest moderne udstyr til håndtering og pakning af gods med 

henblik på god godshåndtering og minimering af mulighed for påvirkning af mennesker og miljø. 

 

Andre havne i området (Helsingør, Frederikssund og Holbæk) er lukkede for godstrafik og udlagt 

til andre formål, hvorfor det bør sikres, at Hundested Havn fortsat kan betjene det lokale 

erhvervsliv. 

 

Lokalisering 

A. Henriksen Shipping A/S er omfattet lokalplan 64 samt af lokalplan 93 og 08.6 i de områder, 

hvor virksomheden opererer. Alle aktiviteter ligger inden for de af kommuneplanen beskrevne 

retningslinjer.  

 

A. Henriksen Shipping A/S er ligeledes omfattet af Sikringsplan for havnefaciliteterne 

Hundested Havn (Port Facility Security Plan(PFSP) 09.07.2004) 

 

A. Henriksen Shipping A/S ligger på det område i Lokalplan nr. 64 Hundested Havn, der er 

udlagt som Søtransportcenter. Området er indhegnet og der er kun adgang for personer med 

tilladelse til at færdes på området. Se oversigt overområdet vedlagt som bilag 1. 

 

Mod øst er der et grønt område og lidt længere inde et centerområde. Ellers er A. Henriksen 

Shipping A/S med sin beliggenhed på Hundested Havn primært omgivet af erhvervsområder.  
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Figur 2, planforhold omkring Hundested Havn.  

 

 

Påvirkninger af omgivelserne 
 

Der vil efterfølgende blive udarbejdet en VVM-redegørelse, der detaljeret beskriver og vurderer 

miljøforholdene for A. Henriksen Shipping A/S (AHS).  Redegørelsen vil indeholde en nærmere 

beskrivelse af bygninger og processer samt deres påvirkninger i både anlægs- og driftsfase på 

mennesker og miljøet mv.  

 

De væsentligste påvirkninger er gennemgået kort nedenfor. Disse påvirkninger vil derudover 

også blive behandlet yderligere i VVM redegørelsen. 

 

Miljøpåvirkninger 

A. Henriksen Shipping A/S skal have en miljøgodkendelse i kraft af, at den er en 

risikovirksomhed. Der sker i den forbindelse ingen ændringer i aktiviteterne på virksomheden og 

derfor heller ingen ændringer i miljøpåvirkningerne.  

 

Luftforurening 

Der er ingen varmeanlæg, procesventilation eller andre emissionsgivende mekaniske anlæg hos 

AHS. 

 

Der kan forekomme lokale diffuse emissioner ved flytning af træpiller med gummiged/lastbil, 

hvilket ikke vil have betydning udenfor virksomhedens areal. 

 

Der forventes ikke problemer med lugt. 

 

Spildevand 

Der er intet spildevand forbundet med håndteringen af hhv. kemikalier (som vil være emballeret) 

og gødning (der vil være emballeret eller i bulk). 
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Overfladevand fra befæstede arealer afledes til havnebassin via 2 olieudskillere; hver med en 

kapacitet på 100 l/s. Hundested Havn tømmer olieudskillerne 2 gange om året med slamsuger. 

 

Renholdelse af trucks sker med ”truckrens” indeholdende vasketensider, der er i 

overensstemmelse med OECD krav om nedbrydelighed.  

 

Støj 

Kilder til støj er flytning af gods via gummiged og lastbil i tidsrummet 700 – 1630. 

 

Losning og lastning af skib vil kunne foregå døgnet rundt. Støjen forbundet dermed vil blive 

vurderet. 

 

AHS sikrer at kørende materiel er i en forsvarlig stand og at der ved nyindkøb af 

transportmateriel tages hensyn til at disse emitterer et så lavt lydtrykniveau som muligt. 

 

Trafik 

Trafik til og fra AHS genereres af medarbejdere, der kører til og fra i personbil samt tung trafik. 

Der forventes ikke stigningen i trafikken i forbindelse med denne miljøgodkendelse. 

 

Affald 

Håndteringen af gods frembringer ikke affald.  

 

Jord og grundvand 

Der håndteres kun faste emballerede kemikalier. Gødning håndteres emballeret eller i bulk. Den 

interne transport foregår på befæstede arealer.  

 

Ved evt. spild ved uheld med godset opsamles dette straks og håndteres i overensstemmelse med 

Halsnæs Kommunes regulativ for bortskaffelse af affald og farligt affald. 

 

Til drift af trucks er der opstillet 2 tanke med dieselolie på hhv. 5000 l og 2500 l. Tankene ejes af 

Statoil og er placeret i og ved AHS’s garageanlæg. 

 

Risiko 

AHS er omfattet af bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 

2006, om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, da virksomheden bl.a. har 

oplag af kaliumnitrat. 

 

Øvrige påvirkninger 

Visuelle forhold 

Der vil ikke ske visuelle ændringer ud over rammerne i den eksisterende planlægning, hvor der 

er visualiseret for sådant byggeri. 

 

Natur 

Mod vest grænser Hundested Havn og dermed AHS op mod Natura 2000 områder. Det drejer 

sig om EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 102 – ”Havet mellem Korshage og Hundested” samt EF-

habitatområde nr. 134 – ”Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig”. 

 

 

Alternativ placering af virksomheden 
 

Virksomheden er afhængig af kajplads/havnefaciliteter for at kunne drive sin virksomhed. 

I sammenhæng med, at flere og flere havne er lukket for godstrafik, er der derfor ingen 

alternative placeringsmuligheder. 
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Den videre proces 
 

Når Idéfasen er afsluttet, vil de indkomne forslag indgå i en proces, der fastlægger, hvad der skal 

arbejdes videre med og især lægges vægt på i VVM-redegørelsen.  

 

Miljøstyrelsen vil i samarbejde med virksomheden og Halsnæs Kommune udarbejde et 

kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, som beskriver og vurderer 

miljøpåvirkningerne fra virksomheden. 

 

Udkast til miljøgodkendelse vil blive sendt i høring sammen med VVM-redegørelsen.  

 

Idéer og forslag 

Til brug for det videre arbejde med at vurdere virkningerne på miljøet, indkalder Miljøstyrelsen 

forslag og idéer til hvilke miljøforhold, der skal fokuseres særligt på i VVM-redegørelsen. Vi skal 

have dine idéer og forslag skriftligt per brev eller e-mail senest fredag den 19. juli 2013.  

 

Forslag og idéer til planlægningen skal sendes til: 

 

Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

eller mst@mst.dk 

J. nr. MST-1274-00053 

(Husk at anføre postadresse ved mailhenvendelser). 

 

Få flere oplysninger i Miljøstyrelsen, tlf.: 72 54 40 00 eller e-mail: kigni@mst.dk. 

 

Når idéfasen er slut, vil Miljøstyrelsen fastlægge hvilke emner, der skal arbejdes med og dermed 

indgå i VVM-redegørelsen. Redegørelsen vil indeholde en nærmere gennemgang af de forskellige 

miljøpåvirkninger indenfor det brede miljøbegreb, herunder de påvirkninger, som kort er 

gennemgået i nærværende debatoplæg. 

 

Miljøgodkendelsen vil regulere indretning og drift af A. Henriksen Shipping A/S – herunder bl.a. 

emissioner til omgivelserne og støj.  

 

Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse sendes i høring i 8 uger sammen med forslag til 

miljøgodkendelse. 

 

Herefter beslutter Miljøstyrelsen, om kommuneplantillægget med VVM-redegørelsen kan 

godkendes.  

 

 



 

 

 


