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Vedrørende checkliste til miljøvurdering af tillæg nr. 76 til Herning
Kommuneplan 2013-2024
Miljøstyrelsen Virksomheder har den 25. april 2016 modtaget høring vedr.
bemærkninger i forhold til checklisten for miljøvurderingen af det kommende
tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2013-2024.
Miljøstyrelsen Virksomheder er miljø- og risikomyndighed for Danish Crown A/S,
Herning, der ligger ca. 50 meter fra projektområdet.
Afstanden fra projektområdet (Danmarksgade 11) til ammoniakkøleanlægget på
Danish Crown A/S er 80-100 meter. Sikkerhedsafstanden fra køleanlægget er ca.
200 meter. Projektområdet befinder sig således ca. 100 meter indenfor den ydre
afgrænsning af sikkerhedsafstanden.
Rambøll beregnede på foranledning af daværende Miljøcenter Århus i 2009
samfundsrisikoen omkring slagteriet i Herning. Rapporten er vedlagt dette
høringssvar. Beregningen viste – som kommunens høringsmateriale også henviser
til – at acceptkriteriet for samfundsrisiko er overskredet på grund af den tætte
bebyggelse omkring slagteriet.
Miljøstyrelsen skal gøre opmærksom på, at beregningen af samfundsrisiko ikke
inkluderer forretningsliv, banegård og gågade i Herning Midtby, idet der på
daværende tidspunkt ikke kunne skaffes data herfor. Kun registreret
boligbebyggelse indgår i beregningen. Der henvises til rapportens side 1-2 (afsnit
2: Konklusion).
Det er konkret vurderet i screeningsmaterialet, at 200 personer i foreningsøjemed
udskiftes med betydeligt færre personer i boligøjemed, og at dette ikke vil medføre
flere folk til området og dermed påvirke samfundsrisikoen væsentligt.
Miljøstyrelsen er enig i denne vurdering under forudsætning af, at der er tale om
en begrænset forøgelse i antallet af beboere indenfor sikkerhedsafstanden.
Herning Kommune bør være opmærksom på, at enhver ny aktivitet, som ændrer
anvendelsen af et areal indenfor den maksimale konsekvensafstand potentielt set
kan have en effekt på den såkaldte samfundsrisiko omkring slagteriet. Da det
normale acceptkriterie for samfundsmæssig risiko allerede er overskredet, vil en
ændret arealanvendelse, der medfører en øget tilstedeværelse af personer, derfor
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alt andet lige gøre det sværere for Danish Crown at leve op til acceptkriterierne
fremadrettet.
Herning Kommune bedes ligeledes være opmærksom på, at der helt ud til linjen
for den maksimale konsekvensafstand er risiko for at blive påvirket af et udslip af
ammoniak, og at man derfor kan overveje at tage hensyn til dette i planlægningen.
Vi skal endeligt gøre opmærksom på, at dette brev er et udtryk for Miljøstyrelsen
Virksomheders vurdering af eventuelle problemstillinger ved sagen i kraft af rollen
som tilsyns-, godkendelses- og risikomyndighed for slagteriet. Det er i sidste ende
1
planmyndigheden, som jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om
planlægning omkring risikovirksomheder, skal inddrage hensynet til risikoen for
større uheld. Dette gælder bl.a. afstanden fra risikovirksomheden til offentlige
arealer, rekreative områder, områder, som på grund af deres karakter er af særlig
interesse eller særligt følsomme, større veje og andre transportanlæg,
boligområder, offentlige bygninger og andre bygninger, hvor der samles mange
mennesker såsom hoteller, plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler,
undervisningslokaler og butikker, samt bygninger og områder, som er svære at
evakuere..
Støj
Vi vurderer på baggrund af den seneste støjkortlægning fra slagteriet, at der ikke
vil være konflikter med hensyn til støj.
Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående om nødvendigt.

Med venlig hilsen

Tanja Smetana
72 54 44 42
tasme@mst.dk
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Bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 erstatter det hidtil gældende cirkulære nr. 37 af 20.

april 2006 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra
risikovirksomhed.
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