Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for risikovirksomhed på
Kolding Havn

Kort med afgrænsning af område udlagt til virksomhedsklasse 3-6 i lokalplan 0041-11 for Kolding Havn.

Baggrund og formål med planlægningen
Kolding Kommune ønsker at muliggøre, at nuværende håndtering og opbevaring af særlige gødningstyper
i bygninger på Kolding Havn kan fortsættes som hidtil. Nogle af de gødningstyper, som håndteres i dag er
blevet omfattet af den nye risikobekendtgørelse. Det betyder at de virksomheder, som nu håndterer denne
gødningstype skal betragtes som risikovirksomheder – også selv om der ikke ændres på typen og mængden af gødning.
Aktuelt er der tale om virksomhederne Svane Shipping og Danish Agro, der håndterer og opbevare fast
gødning i bygninger på Kolding Havn. Virksomhederne ligger inden for det område, der i lokalplan 004111 for Kolding Havn er udlagt til virksomhedsklasse 3-6.
For at virksomhederne kan fortsætte de nuværende aktiviteter, uden at der ændres på typen og mængden
af gødning, skal der udarbejdes tillæg til Kommuneplan 2017-2027. Planlægningen skal forebygge konflikter i forhold til risikofølsom arealanvendels e, og der skal derfor ske en nærmere vurdering af den samfundsmæssige risiko ved uheld. På baggrund af risikovurderingen skal der fastlægges sikkerhedszoner og
planlægningszoner omkring virksomhederne. En foreløbig vurdering af risikoen ved opbevaring af gødning
på havnens arealer viser, at der ikke er en væsentlig risiko uden for havnens område.
—
By - og Udv iklingsf orvaltningen
Plan
Ny torv 11
6000 Kolding
kolding.dk

Har du forslag til planlægningen
Inden Kolding Kommune går videre med planlægningen inviteres borgerne til at komme med ideer og forslag til emner, der ønskes belyst i den videre planproces.
Debatfase
Du kan komme med idéer og forslag til planlægningen i perioden fra den 24. april til og med den 10.
maj 2019

Idéer og forslag sendes pr. mail til:
byogudvikling@kolding.dk
eller til By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Planafdelingen v/ Afdelingsleder Jan Krarup Laursen
Tlf. 51 81 18 80 eller mail laurs@kolding.dk
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