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Afgørelse om VVM pligt for YARA Danmark Gødning A/S 
Miljøstyrelsen Aarhus har den 28. februar 2012 modtaget jeres VVM- anmeldelse 
via Randers kommune, om myndighedsbehandling af YARA Danmark Gødning 
A/S i Randers, på baggrund af ønsker om mulighed for oplag af farlige stoffer. 
Anmeldelsen har været grundlag for udarbejdelse af en sikkerhedsrapport og 
anmeldelsen er opdateret pr. 22. marts 2013.  
 
Afgørelse 
Miljøstyrelsen Aarhus har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at projektet er 
omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1, punkt 25 om virksomheder og anlæg 
som er anmeldepligtige efter § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol 
med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
 
Det fremgår af sagens akter, at virksomheden forud for den fremsendte 
Anmeldelse, den 25. maj 2011 har afholdt møde med miljømyndigheden i 
Randers Kommune og Miljøstyrelsen Aarhus om YARA Danmark Gødning A/S i 
Randers´ overgang til at være en kolonne 3 virksomhed efter 
risikobekendtgørelsens § 5, jf. BEK nr. 1666 af 14/12/2006 om kontrol med risiko 
for større uheld med farlige stoffer. 
 
Ved e-mail af 30. maj 2011 har Miljøstyrelsen Aarhus som opfølgning på 
møde den 25. maj 2011 tilkendegivet at man på det foreliggende grundlag 
vurderer, at YARA Danmark Gødning A/S i Randers, ved overgang til Kolonne 
3 virksomhed, bliver omfattet af obligatorisk VVM-pligt 
 
Generelt gælder, at det altid er det samlede anlæg, der lægges til grund, når 
myndigheden skal afgøre om anlægget er omfattet af VVM bekendtgørelsens 
bilag 1 eller bilag 2. Kravet om tilladelse eller godkendelse 
kan omfatte hele anlægget eller afgrænsede dele, hvilket har betydning 
for udstrækningen af VVM- kravet. 
 
I det konkrete, anmeldte projekt indebærer en udvidelse af oplaget, at 
virksomheden bliver en kolonne 3 virksomhed og dermed obligatorisk VVM-
pligtig. 
Da virksomheden består af oplag og håndtering af gødning, og håndteringer 
og oplag af den udvide mængde af farlige stoffer er en integreret 
del af den samlede virksomhed, gælder VVM- pligten den samlede 
oplagsvirksomhed 
 
Afgørelsen er truffet efter § 3, stk. 1 jf. §10 stk.2 i VVM-bekendtgørelsen, 
bkg. nr. 1510 af 15. december 2010 om visse offentlige og private anlægs 
virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 
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VVM- pligten indebærer at projektet ikke kan realiseres, før der er udstedt 
kommuneplanretningslinjer for anlægget, ledsaget af en redegørelse der 
indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet, og der er meddelt 
tilladelse til projektet. 
 
Sagens oplysninger 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til § 2 i VVM-bekendtgørelsen. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Randers Kommune har fremsendt udkast til VVM- redegørelser og miljøvurdering 
af forslag til udvidelse af Randers havn. Virksomheden ligger på den eksisterende 
havn. Den påtænkte havneudvidelse ligger mellem Virksomhed og et Natura 2000 
område. Der pågår i den sammenhæng en habitatvurdering og en vurdering af 
bilag IV- arter som ikke er endelig afsluttet.  Skibstrafik der pågår på foranledning 
af YARA- Danmark A/S indgår heri. Der skal derfor i forbindelse med VVM-
redegørelsen for det anmeldte projekt, foretages en vurdering af projektet i forhold 
til Natura 2000-område og konkrete bilag IV arter, jf. bekendtgørelse nr. 408 af 1. 
maj 2007 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
 
 
Risikobekendtgørelsen  
Projektet indebærer at virksomheden omfattes af reglerne i risikobekendtgørelsen, 
bkg. nr. 1666/2006, som en kolonne 3 virksomhed. Det betyder, at virksomheden 
skal udarbejde en sikkerhedsrapport. Dokumentet skal foreligge i endelig 
godkendt form, før der kan offentliggøres et forslag til kommuneplantillæg og et 
udkast til miljøgodkendelse. 
 
Såfremt I ønsker VVM-proceduren igangsat, afventer den videre proces 
derfor virksomhedens udarbejdelse af dette dokument. 
 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen og anmeldelsen offentliggøres i forbindelse med den indledende 
indkaldelse af ideer og forslag. Tidspunktet herfor aftales nærmere med jer. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige 
spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende 
foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og 
miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen 
jf. planlovens §§ 58 og 59. 
 
Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. Klage skal sendes til 
Miljøstyrelsen Virksomheder, Lyseng allé 1, 8270 Højbjerg eller aar@mst.dk. Klagen 
skal være modtaget senest den 17. maj 2013 inden kl. 16.00. Miljøstyrelsen 
videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, ledsaget af en udtalelse til 
sagen. Involverede i klagesagen vil modtage kopi af udtalelsen, og blive opfordret til 
at afgive bemærkninger til klagenævnet inden for en frist på 3 uger fra modtagelsen. 
 
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr på 500 kr.  

Klageren modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 
nævnet har modtaget klagen fra Miljøstyrelsen. Denne opkrævning skal benyttes 
ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller 
kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når 
gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den 
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fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.  
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er 
forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 
 
Miljøstyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra 
afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Bjorte Helgren 
Cand.techn. soc. 
Miljøstyrelsen Virksomheder 
Tlf. 7254 4378 
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