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Jacob Haass Svendsen
SV: Udtalelse ift. motocrossbane
Beredskab Fyns udtalelse til vurdering af risikofølsom arealanvendelse, Bodøvej 13,

Hej Jacob,
Hermed fremsendes Beredskab Fyns udtalelse vedr. ammoniakanlæg og motorcrossbane.
Se medsendte fil.

Venlig hilsen
Mikael Enevold Pedersen
Myndighedschef

Åsumvej 35
5240 Odense NØ
Direkte Tlf: 2362 3993
mikp@beredskabfyn.dk
www.beredskabfyn.dk
Fra: Jacob Haass Svendsen <jacob.haass.svendsen@svendborg.dk>
Sendt: 10. september 2019 10:08
Til: Mikael Enevold Pedersen <mikp@beredskabfyn.dk>
Cc: Lene Jultved <lene.jultved@svendborg.dk>; Helene Lysebjerg Grenild <helene.grenild@svendborg.dk>
Emne: Udtalelse ift. motocrossbane
Hej Mikael
Vi har brug for Beredskabets faglige vurdering af, om en motocrossbane (Bodøvej 20) vil
skulle betragtes som arealfølsom i risikomæssig forstand overfor et muligt kommende
ammoniakanlæg (på Bodøvej 13).
Motocrossbanen har miljøgodkendelse til to ugentlige køredage og afholdelse af 6 årlige
stævner
I særreglen for ammoniak og chlor er der en lempelse ift. risikobekendtgørelsens tolkning af
arealfølsom anvendelse, men motocrossbaner er ikke specifikt nævnt.

Det må derfor bero på en konkret vurdering ud fra faktiske forhold og farens karakter. Hertil
har vi brug for beredskabets vurdering blandt andet ud fra erfaringer med de 4
risikovirksomheder på Fyn, der har større ammoniakanlæg (over 5 tons).
Oversigtskort med indlagt afstand mellem nærmeste ammoniakdel og hoved-tilskuervold (125
m)

Venlig hilsen
Jacob Haass Svendsen
Miljøplanlægger
Svendborg Kommune
Natur og Miljø
Svendborgvej 135
5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 62233437
Mobil: +45 24995807
Email: jacob.haass.svendsen@svendborg.dk

Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi
arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine
oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside
www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/omkommunen/datasikkerhed.
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Emne: Beredskab Fyns udtalelse til vurdering af risikofølsom arealanvendelse. Ejendommen:
Bodøvej 13, 5700 Svendborg, matr.nr.: 12i Sørup, Svendborg Jorder.
Svendborg Kommune har bedt om en vurdering af, hvorvidt en ejendom, der anvendes til motorcrossbane
mv. (Bodøvej 20), kan have karakter af risikofølsom arealanvendelse i risikomæssig forstand overfor et
kommende ammoniakanlæg (bodøvej 13) placeret tættere end 200 meter på arealer med følsom
anvendelse jf. risikobekendtgørelsen, BEK nr. 372 af 25/04/2016.
Oplysning som udtalelsen er behandlet på:

•
•

Motocrossbanen har miljøgodkendelse til to ugentlige køredage og afholdelse af 6 årlige stævner
med op mod 1000 person ad gangen.
Svendborg Fjernvarme ønsker at etablere en ny, stor varmepumpe. Der er ikke udarbejdet
endeligt projekt for varmepumpen, men efter det oplyste er det en mulighed, at der ønskes en
løsning, der anvender ammoniak til køling.

Risikobekendtgørelsen § 4, nr. 3, b tager udgangspunkt i anlæg eller oplag, der ligger nærmere end 200
meter fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder
sig, og hvor chlor eller ammoniak er til stede på de pågældende anlæg eller i oplag i mængder, der er
større end eller lig med fem tons.
Ammoniakanlægget ligger mærmere end 200 meter fra motorcrossbanen, hvor der ca. 6 gange om året
afholdes stævner med op til 1000 personer ad gangen.
Risikobekendtgørelsen gælder for arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig.
Beredskab Fyn vurderer der er tale om mange mennesker, når der afholdes stævner på motorcrossbanen.
Der er tale om tilskuer der ikke nødvendigvis er kendte med flugtvejevejene og derved ikke nødvendigvis
kan bringe sig i sikkerhed ved egen hjælp.
Med de givne oplysninger, vil Beredskab Fyn betragt en anlæggelse af et ammoniakanlæg, som være
omfattet Risikobekendtgørelsen § 4, nr. 3, b.
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Med venlig hilsen

Mikael Enevold Pedersen
Beredskabsinspektør
Direkte tlf. 2362 3993
E-mail: mikp@beredskabfyn.dk
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