Miljø- og Energiudvalget

Punkt 3.

Godkendelse af igangsætning af idefasehøring i forbindelse med VVM-proces for
oplag af fyrværkeri, Nørkæret, 9220 Aalborg Øst
2014-29108
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender, at en offentlig idefasehøring på
4 uger igangsættes, forud for udarbejdelse af VVM-redegørelse for etablering af et fyrværkerilager i et
erhvervsområde til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Aalborg Øst.

Beslutning:
Godkendt.
Kristoffer Hjort Storm var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Fyrværkerifabrik ønsker at etablere et fyrværkerilager i et erhvervsområde ved Aalborg Havn. Virksomheden har p.t. hovedlager i Sønder Løgum i Tyskland, 2 mindre lagre på Sjælland samt administration i
Suldrup. Aalborg Fyrværkerifabrik ønsker at samle alle aktiviteter ved Aalborg Havn.
Jævnfør ”Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)” henregnes ovennævnte anlæg under bilag 1, punkt 26, Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige
efter §5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. Det
betyder, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse, inden der kan meddeles en miljøgodkendelse til virksomheden.
Udover, at der skal meddeles en miljøgodkendelse med sikkerhedsvilkår, skal Nordjyllands Beredskab,
Nordjyllands Politi samt Arbejdstilsynet meddele accept til etablering af lageret i henhold til ”Miljøministeriets
bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer”. Sikkerhedsstyrelsen skal endvidere udtale sig til sagen. I henhold til risikobekendtgørelsen skal virksomheden udarbejde en sikkerhedsdokumentation som grundlag for risikomyndighedernes accept. Miljø- og Energiforvaltningen koordinerer
arbejdet mellem risikomyndighederne.
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.
Produkterne ankommer med skib i containere, som fragtes til virksomheden på lastbil. De færdigpakkede
ordrer transporteres fra virksomheden med lastbil.
De væsentligste påvirkninger på omgivelserne fra virksomheden vil være trafik og risikoen for, at der kan ske
et større uheld. Der vil være en række krav til sikkerhedsafstande, både i forhold til omgivelserne og indbyrdes mellem de lagerhaller, som skal etableres. Den ydre sikkerhedsafstand vil ikke række ud over matrikelgrænsen.
Virksomhedens lokalisering er i overensstemmelse med den gældende planlægning for området. Området er
omfattet af kommuneplanramme 4-8-M3 og af lokalplan 08-066, Aalborg Østhavn og godsbanegård, Aalborg
Øst, delområde K. I dette område må der kun etableres virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Virksomheden vurderes at falde ind under denne kategori.
Der er udarbejdet en beskrivelse af projektet, der, efter Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, offentliggøres i perioden den 8. februar til 7. marts 2016, som led i idefasen.
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Bilag:
Oversigtskort med kommuneplanrammer, Aalborg Fyrværkerifabrik
Debatskrivelse - AFAC
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