
 

 

 

Indkaldelse af ideer 
og forslag  
 
For  
Yara Danmark Gødning A/S, gødningslager 
Tronholmen 59, Randers 
 
April 2013 



  

Debatoplæg 

VVM 
 
Forkortelsen VVM står for vurdering af virkning på miljøet. VVM-reglerne fremgår af 

miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM), i medfør af BEK nr. 1510 af 15.dec. 2010. 

 Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og 

for den endelige beslutning, om et projekts realisering, dette gælder også for bestående 

virksomheder, som må antages at udgøre en øget risiko for større uheld med farlige stoffer i forhold 

til, hvad der tidligere har været vurderet. 

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 
 
VVM-redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere terminalens direkte og inddirekte indvirkning 

på: 

 
 Mennesker, fauna og flora 
 Jordbund, vand, luft, klima og landskab 
 Materielle goder og kulturarv,  
 Samspillet mellem disse faktorer 
 Mulige afværgeforanstaltninger for at undgå mindske eller kompensere for eventuelle 

negative miljøpåvirkninger 

Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne 

grundlag for såvel en offentlig debat, som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. 

VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen.    

Kommuneplantillægget udarbejdes af kommunalbestyrelsen og VVM-redegørelsen udarbejdes i 

dette tilfælde af miljøstyrelsen.  
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Debatoplæg 

1. Baggrund 
 
1.1   Indledning 

Yara Danmark Gødning A/S, er en gødningsterminal på Randers Havn. 

 

Terminalens funktion er at modtage importeret handelsgødning, videre distribuere gødningen, 

enten som opsækket vare, i storsække eller som løsvare. Til opsækning er der installeret et 

fuldautomatisk opsækningsanlæg, med en kapacitet på ca. 120 ton/time i 750 kg storsække. 

 

Terminalen modtager ca. 250.000 ton handelsgødning pr. år, med skib. Ca. 90 % opsækkes, resten 

læsses direkte på lastbiler og køres til kunden, som løsvare. Ingen af de eksisterende gødningstyper 

som håndteres på terminalen, er klassificeret som farligt gods. Yara Danmark Gødning A/S søger 

om, at håndtere gødningstype (AXAN) og at denne gødningstype opbevares i oplag på optil 14.000 

ton. AXAN klassificeres som farlig i henhold til direktivet 199/44/EF og dermed bliver Terminalen 

omfatte af risikobekendtgørelsen som en kolonne 3 virksomhed iflg. BEK 1666.  

 

Yara Danmark Gødning A/S har med anmodning om tilladelse til at håndteret gødningstypen 

AXAN ingen planer, om ændringer af bygninger, kapacitet eller driftsomlægninger. 

 

Dette ideoplæg redegør kort for Yara Danmark Gødning Danmark A/S og det projekt der ønskes 

etableret og de miljømæssige påvirkninger, som lageret kan have. På baggrund af det anmeldte 

projekt og de ideer der kommer under debatfasen, vil der blive udarbejdet et forslag til 

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og et udkast til miljøgodkendelse. Dette materiale vil 

blive sendt i 8 ugers offentlig høring. 

 
1.2   Beskrivelse af Terminalen 

Terminalen er bygget i 2002 med det formål at lagre og videre distribuere handelsgødning. 

Lagerbygningerne er opført af beton, stål og eternit. Terminalens samlede areal er 19.000 m2, den 

samlede bebyggelse er på 7031 m2. Se figur 1. Bulklagerets kapacitet er 15.000 ton gødning og 

storsækkelagerets kapacitet er 13.200 ton gødning i storsække.  

 

 
 

Figur 1: Gødningsterminalen Yara 

Danmark, Randers. 

Figur 2: Oversigtsfoto, terminalen er markeret med rød 

markør. 
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Terminalens normale arbejds- og åbningstid er mellem kl. 0700 og 1500, alle hverdage, ved 

spidsbelastning og ved losning kan længere arbejdstid- og åbningstid forekomme. 

 

 

 

2. Lokalisering 
 
Terminalen er placeret på Tronholmen på Randers Havn’s sydøstlige del, umiddelbart op til 

Randers Fjord. Se figur 2. Randes Fjord ligger 100 – 300 meter fra terminalområdet,  

 

På nordsiden af fjorden ligger Randers sejlklub og Randers Bådklub, med havne til fritidsbåde, 

samt et fritidsområde med kolonihaver. Ca. 1800 meter fra terminalen ligger bydelen Dronningborg 

med almen bebyggelse. 

 

Syd for terminalen, er der et område som bruges til oplagring af div. skovprodukter. Ca. 1000 – 

2000 meter fra terminalen ligger Kristrup og Paderup, som er almene bebyggelser, bebyggelserne 

og havneområdet er adskilt af et større engområde. 

 

Øst for terminalen er der et lager for flis, træ og granit, yderligere mod øst har Randers Havn 

påbegyndt opfyldningsarbejder til havneudvidelse, derefter følger et grønt område, som strækker 

sig til Romaltparken, som ligger ca. 1000 – 1200 meter fra terminalen. 

 

Vest for terminalen ligger det øvrige havneområde med typisk havnerelaterede virksomheder. 

Området danner således et mellemområde til Randers by med centrum og tæt bebygget område. 

Afstanden er ca. 600 meter til bebyggelsens start. Terminalen er beliggende ca. 2,5 meter over 

havnens middelvandstandsniveau. 

 

Terminalen grænser overalt op til havnens erhvervsområder.  

 

 

 

3. Påvirkning af omgivelser 
 
Der vil blive udarbejdet en VVM-redegørelse, der beskriver og vurderer terminalens påvirkninger 

på miljøet.  

 

3.1 Miljøpåvirkninger 
 
3.1.1 Luftforurening 
 

Emission fra afkast 

Der vil forekomme emissioner til luften fra punktudsug. I opsækningsbygningen er der, installeret 

punktudsugning, incl. posefiltre. Udsugningen er i drift, når storsækkeanlægget er i drift.  

Kontorbygning og lokalet til storsækkeanlægget er opvarmet af et centralvarmeanlæg, hvor oliefyret 

har afkast. 

 

Emission fra diffuse kilder 

Ved lastning af biler, med løsvare, som læsses i bulklageret. Støvudviklingen er minimal.  

Ved losning kan der fremkomme støvemission ved fyldning af hopperen, idet luft vil blive fortrængt 

ved tømning af grab, dette reduceres ved mindst mulig faldhøjde fra grabben. 
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Luftemissionernes betydning for omgivelserne vil blive vurderet i VVM-redegørelsen 

 

3.1.2 Spilde- og overfladevand 
 
Sanitetsvand afledes til kommunalt rensningsanlæg. Overfladevandet ledes til Randers Fjord 

gennem sandfilter. 

Der forekommer ikke spildevand fra håndtering af gødning, da læsning af løsvare foregår 

indendørs, evt. spild udendørs opsamles straks. 

Spildevand og udledning af overfladevand til Randers Fjord vil blive vurderet i VVM-redegøreksen. 

 

3.1.3 Støjkilder 
 

Maskiner til opsækning og transport af gødning er placeret indendørs og giver derfor ikke noget 

betydende støjbidrag til omgivelserne. 

 

Støj fra gummigedskørsel forekommer i terminalens åbningstid, i det væsentlige, i dag tid, det 

samme gør trafikstøj, forårsaget af lastbiler. Intern kørsel foregår med læssemaskiner fra 

opsækningsanlægget til storsækkelageret og ved ekspedition af lastbiler fra bulklageret. 

 

Støj vil blive vurderet i VVM-redegørelsen. 

 

3.1.4 Affald 
 

Der er kun beskedne mængder affald fra håndtering af gødning. Affald håndteres efter kommunens 

anvisninger.  

Affald vil blive vurderet i VVM-redegørelsen. 
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4. Natur 
 

Nærmeste Natura 2000 områder er Habitat nr. 14 der ligger er ca. 10 km  øst for terminalen ved 

Uggelhuse. 

 

Nærmeste Naturområder, der er omfattet af §3-beskyttelse, er dels eng registreret i 2011, der ligger 

ca. 1000 meter øst, syd øst for anlægget og en strandeng registreret i 2012, der ligger ca. 300 meter 

øst, nord øst for anlægget. 

 

Terminalen ligger ud til Randers Fjord, der er omfattet af Vandplan 2010-2015  

  

Der er ikke registreret og kendskab til bilag IV- arter på terminalen. 

 

Det vil blive vurderet i VVM-redegørelsen om terminalen vil påvirke vand- natur- og dyreliv i 

området og hvordan en eventuel påvirkning kan reduceres. 

 

 
Figur 3: Terminalens placering i forhold til Natura 2000 afgrænsning: 
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5. Risiko 
 
Gødningsoplag kan være omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med 

farlige stoffer (BEK nr. 1666 af 14. dec. 2006).  

 

Miljøstyrelsen har vurderet at AXAN (NS 27 – 4) er omfattet af risikobekendtgørelsen og at oplag 

over 5000 ton, vil udløse myndighedsbehandling som kolonne 3 virksomhed.  

Risikomyndighederne har behandlet virksomheden efter risikobekendtgørelsen og der er i den 

anledning udarbejdet et isorisikokort, se figur 4.  I VVM-redegørelsen vil risikospørgsmålet i 

forhold til omgivelserne blive vurderet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 4: Isorisikokort der viser risiko zoner ifm. Gødningsoplag.  

 

Det vurderes i risikorapporten, at risikoen er acceptabel, da virksomheden selv har fuld råderet over 

zonen indenfor isokurven for 10 pr. million pr. år (1*10-5 pr. år ,en pink kurve), og der ikke er 

følsom arealanvendelse, eller andre virksomheder, indenfor isokurven for 1 pr. million år (1*10-6 pr. 

år, den orange kurve). Den kurve, der når længst ud, er den gule kurve (1*10-9), som angiver risiko 

for et dødsfald pr. milliard år. 

  

Risikoniveauet vil blive vurderet i VVM-redegørelsen.
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