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18. november 2011 

VVM for DONG/SHELL 

Processen: 

• Anmeldelse (kommunen) 

• Videresendelse til planmyndigheden 

• Planoplysninger 

• Naturoplysninger 

• Screening (Naturstyrelsen) 

• VVM-redegørelse 

 

 

 



18. november 2011 

VVM for DONG/SHELL 

Processen: 

• VVM-redegørelse 

• Teknisk høring af kommunen undervejs 

• Høring inden offentliggørelse 
 

• Kommuneplantillæg 

• Teknisk høring af kommunen undervejs 

• Høring inden offentliggørelse 

 

 

 



18. november 2011 

VVM for DONG/SHELL 

Processen: 

• Offentlighedsperioden 

• Kommunen kan komme med indsigelser og 
bemærkninger 
 

• Sammenfattende redegørelse 

• Sendes til kommunen inden vedtagelse af endeligt 
kommuneplantillæg 
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VVM for DONG/SHELL 

Processen: 

• Vedtagelse 

• Naturstyrelsen vedtager kommuneplantillægget 
endeligt, inkl. VVM-redegørelse og 
sammenfattende redegørelse. 

 

 

 



18. november 2011 

VVM for DONG/SHELL 

Indhold: 

Retningslinjer for: 

• Placering af anlæg 

• Sikkerhedszoner for risiko 

• Planlægningszoner for risiko 

• Konkretiseret miljøkonsekvenszone 
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VVM for DONG/SHELL 
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VVM for DONG/SHELL 
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VVM for DONG/SHELL 

Retningslinjernes betydning for naboområdet 

• Sikkerhedszonen 

– Inden for sikkerhedszonerne må der ikke etableres 
ny følsom anvendelse, som f. eks boliger, 
institutioner, forretninger, hoteller med 
overnatning, eller steder hvor der opholder sig 
mange mennesker.  
(Dong: Erhvervsområde, Shell: lille område) 
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VVM for DONG/SHELL 

Retningslinjernes betydning for naboområdet 

• Planlægningszonen 

– Boliger, erhverv mv., hvis den samfundsmæssige 
risiko ligger inden for acceptkriteriet. 

– Ikke institutioner som er væsentlige i en 
beredskabssituation 

– Ikke nye anlæg, der medfører øget risiko for 
dominoeffekt.  
(kræver risikovurdering) 
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VVM for DONG/SHELL 

Retningslinjernes betydning for naboområdet 

• Miljøkonsekvenszonen 

– Inden for dette konkretiserede 
planlægningsområde må der ikke etableres boliger.  

– Kommunens ønske pga. visuelle og miljømæssige 
forhold  
(virksomhed med særlige beliggenhedskrav) 
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VVM for DONG/SHELL 

Retningslinjernes betydning for offentligheden 

• Sikkerhedszoner og planlægningszoner bliver 
vist i kommuneplanen 

• Større opmærksomhed om 
risikovirksomheder 

• Psykologisk effekt af at bo i en zone omkring 
en risikovirksomhed 

• Zoner om alle risikovirksomheder i næste 
kommuneplan? 
 

 


