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Idefaseskrivelse: (som også er Bilag 2 til dagsordenspunktet).

13. januar 2016

Kom med ideer og forslag – Etablering af fyrværkerilager, Nørkæret, Aalborg Øst
Aalborg Fyrværkerifabrik ønsker at etablere et fyrværkerilager i et erhvervsområde
ved Aalborg Østhavn. Lageret vil være omfattet af særlige regler i forhold til risikovirksomheder samt af VVM-reglerne (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Det betyder, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.
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Derfor gennemføres en offentlig høring, hvor alle i perioden fra den 8. februar til
den 7. marts 2016 har mulighed for at komme med ideer, synspunkter og forslag til
brug for den videre proces.

Lokalisering af det anmeldte projekt

Beskrivelse af projektet
Aalborg Fyrværkerifabrik har p.t. hovedlager i Sønder Løgum i Tyskland, 2 mindre lagre på Sjælland
samt administration i Suldrup. Aalborg Fyrværkerifabrik planlægger at samle alle lageraktiviteter ved
Aalborg Havn.
Fyrværkerilageret ønskes etableret på et areal, der ejes af Aalborg Havn. Aalborg Fyrværkerifabrik lejer sig ind og bliver ansvarlig for driften af fyrværkerilageret.
Virksomheden forventer at beskæftige ca. 25-30 ansatte i højsæsonen og 7-8 i lavsæsonen.

Virksomheden producerer ikke fyrværkeri, men importerer produkterne, primært fra Kina. Produkterne
sælges så videre til kunder og detailbutikker i Danmark. Produktsortimentet omfatter konsumfyrværkeri, helårsfyrværkeri, sikkerhedsudstyr og nytårsartikler.
Virksomhedens aktiviteter omfatter modtagelse, oplag, pluklager, hvor ordrene samles på paller, distribution og administration. Der vil i mindre omfang være ompakning af fyrværkeri i pakkeafsnit. Der
vil ikke foregå testaffyringer.
Produkterne ankommer med skib i containere, som fragtes til virksomheden på lastbil. Varerne tømmes direkte fra container på lastbil over på paller, som placeres i lagerhaller. I plukhallen samles de
enkelte ordrer på nye paller. De færdigpakkede ordrer transporteres fra virksomheden med lastbil.
Fyrværkerilageret etableres i nyopførte lagerbygninger. Der opføres 1 plukhal og ca. 24 stk lagerhaller. Herudover etableres en mindre bygning til opbevaring af defekt fyrværkeri eller anbrudte kasser,
samt en bygning til pakkeafsnit. Af øvrige faciliteter etableres en administrationsbygning samt en bygning til emballagelager.
Der vil være en række krav til sikkerhedsafstande, både i forhold til omgivelserne og indbyrdes mellem
bygningerne, som lageret skal overholde. Den ydre sikkerhedsafstand vil ikke række ud over matrikelgrænsen.
Der etableres befæstet færdselsvej samt stikveje ind til de enkelte bygninger. Der etableres containergrave, hvor lastbiler kan bakke ned i, således at containerne kan tømmes i terrænhøjde.

Principskitse for placering af lagerbygninger på matr. nr. 7e og 60, Romdrup By, Romdrup

Området er i dag landbrugsarealer med to enkeltbeliggende ejendomme i hhv. Nørkæret 75 og 77.
Aalborg Havn, som ejer ejendommene, har indgået aftale om flytning med de to lejere på Nørkæret 75
og 77, som ligger inden for Aalborg Fyrværkerifabriks planlagte område. Nærmeste naboområder er
landbrugsarealer. Området rundt om lageret vil fortsat kunne anvendes til landbrugsdrift. På den anden side af Romdrup Å, mod vest, ligger et industriområde med bl.a. Siemens Wind Power A/S.
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I forbindelse med projektet forlænger Aalborg Havn vejen Nørkæret i nordlig retning, således at denne
får forbindelse til Rørdalsvej.

VVM-redegørelse
Ved visse anlægstyper, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal kommunen offentliggøre en VVMredegørelse. VVM står for ”Vurdering af Virkninger på Miljøet”.
En VVM-redegørelse skal belyse såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på omgivelserne, herunder:
• Forhold for befolkning, dyr og planter
• Jord-, vand-, luft og klimatiske forhold
• Omfanget af trafik og transport
• Kulturarven
• Landskabet
• Afledte virkninger på samfundsøkonomien

Øvrige tilladelser/godkendelser
Etablering af lageret forudsætter meddelelse af en miljøgodkendelse med vilkår i forhold til sikkerhed, i
henhold til risikobekendtgørelsen. Det er Aalborg Kommune som skal meddele denne. Derudover skal
beredskabet, politiet, arbejdstilsynet og sikkerhedsstyrelsen enten give accept eller udtale sig til projektet.
Projektet er i overensstemmelse med gældende kommuneplan og lokalplan for området. I planerne er
området ved Nørkæret reserveret til virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Hvad kigger vi særligt på i denne sag?
VVM-redegørelsen skal blandt andet indeholde en beskrivelse og vurdering af følgende forhold:
• Sikkerhedsforhold
• Trafikale forhold
• Tilpasning til klimaforandringer

Foreløbig tidsplan
Med udgangspunkt i idefasen udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet samt et udkast til miljøgodkendelse. Disse dokumenter udsendes i en 8 ugers offentlig høring medio 2016. Det forventes anlægget kan godkendes endeligt ultimo 2016.

Deltag i debatten
Hvis du har spørgsmål til projektet kan du kontakte Miljø- og Energiforvaltningen, Lone Pedersen, tlf.
9931 2427, lone.pedersen@aalborg.dk.
Du kan fremsende idéer, synspunkter og forslag. De skal være modtaget senest d. 7. marts 2016 på:
e-mail: miljoe@aalborg.dk eller pr. brev til:
Miljø- og Energiforvaltningen
IndustriMiljø
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Dette debatmateriale og yderligere oplysninger om projektet, afgørelse om VVM-pligt kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside, på: http://www.aalborg.dk/business/tilladelserbevillinger/miljoegodkendelser-og-tilladelser-virksomheder
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