
Fra: Postkasse TC Syd Risiko Support
Til: Tove Krogh Stockmarr
Cc: Marianne Lauritzen
Emne: Arbejdstilsynets svar til høring om Forslag til Lokalplan 355 Erhvervsområde i Prinsessens Kvarter
Dato: 24. november 2017 15:01:55
Vedhæftede filer: image002.png

Signaturbevis.txt

Hej Tove.
Tak for jeres høringsbrev.
Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til forslaget til Lokalplan 355 Erhvervsområde i
Prinsessens Kvarter.
 
Venlig hilsen
 
Marianne Lauritzen
Tilsynsførende
T 72 20 96 27  |  mal@at.dk
 

 
Arbejdstilsynet | Postbox 1228 | 0900 København C
T 70 12 12 88 | at@at.dk | www.arbejdstilsynet.dk
 
 

Fra: Tove Krogh Stockmarr [mailto:tove.stockmarr@fredericia.dk] 
Sendt: 17. november 2017 15:34
Til: kommunen; Mette Schjødt; myndighed@trekantbrand.dk; jan.lehmann@trekantbrand.dk;
brst@brst.dk; sojyl-politistab-plan@politi.dk; Arbejdstilsynet
Emne: Høring af risikomyndigheder
 
Til risikomyndighederne
 
Fredericia Kommune har igangsat udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 355 Erhvervsområde i
Prinsessens Kvarter. Fredericia Kommune foretager med denne henvendelse en høring i medfør
af § 3, stk. 1 i risikobekendtgørelsen og skal anmode om en udtalelse inden den 1. december
2017. Læs mere i medsendte brev.
 
Giver denne henvendelse anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes på tlf.: 7210
7631 eller på mail: tove.stockmarr@fredericia.dk.
 
 
Venlig hilsen
Tove Krogh Stockmarr
Planlægger
Strategisk Udvikling
Fredericia Kommune

 

 
Direkte nummer: 72107631
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Certifikat fundet             : Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:10172748-UID:1105015821054 + CN=Beskæftigelsesministeriet Departementet - Beskæftigelsesminist, O=Beskæftigelsesministeriet Departementet // CVR:10172748, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse           : Fri Nov 24 15:01:45 CET 2017
Dato for signaturkontrol      : Fri Nov 24 15:01:49 CET 2017

Resultat af signaturkontrol   : OK
  Var meddelelsen uændret?    :Ja
  Var meddelelsen krypteret?  : Ja, S/MIME/2048bit
  Var certifikatet gyldigt?   : Ja
  Var certifikatet revokeret? : Nej
  Var certifikatet betroet?   : Ja




Mobil: 41231670
E-mail: tove.stockmarr@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

 

mailto:tove.stockmarr@fredericia.dk


Fra: SOJYL-Plan@politi.dk
Til: kommunen
Cc: Tove Krogh Stockmarr; MVO006@politi.dk
Emne: høringssvar sagsid 17/4394 - Lokalplansforslag 355 - Erhvervsområde i Prinsessens Kvarter
Dato: 29. november 2017 09:54:20
Vedhæftede filer: image003.png
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Signaturbevis.txt

Til Fredericia Kommune.
Sydøstjyllands Politi har som risikomyndighed på virksomhed beliggende under 500 m fra området (Taulov Tank
Terminal) modtaget anmodning om høringssvar.
Sydøstjyllands Politi er bekendt med, at Taulov Tank Terminal har udarbejdet sikkerhedsdokument, som er godkendt af
risikomyndighederne og at der jf. dette dokument ikke er risiko for større uheld, der skal tages med i planlægningen.
Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere kommentarer til høringen.
Politikredsens jnr. 3700-10162-00096-17.
Med venlig hilsen
Kim Nørgaard
Politiassistent

Beredskab - Plan
Holmboes Allé 2,
DK - 8700 Horsens
Tlf.: +45 7628 1448
Mobil: +45 7258 3138
Mail: kno004@politi.dk
Post til afdelingen bedes sendt til: Kontor: sojyl-plan@politi.dk
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Certifikat fundet             : Ja
Certifikatindehaver:
SERIALNUMBER=CVR:17143611-UID:1218172326735 + CN=Rigspolitiet - It og Tele - Certifi, O=Rigspolitiet // CVR:17143611, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse           : Wed Nov 29 09:53:46 CET 2017
Dato for signaturkontrol      : Wed Nov 29 09:54:12 CET 2017

Resultat af signaturkontrol   : OK
  Var meddelelsen uændret?    :Ja
  Var meddelelsen krypteret?  : Ja, S/MIME/2048bit
  Var certifikatet gyldigt?   : Ja
  Var certifikatet revokeret? : Nej
  Var certifikatet betroet?   : Ja




Fra: Claus Lund Trekantområdets Brandvæsen
Til: kommunen
Cc: Mette Schjødt; Tove Krogh Stockmarr; Jan Lehmann Trekantområdets Brandvæsen
Emne: Høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslag - Erhvervsområde i Prinsessens Kvarter
Dato: 24. november 2017 10:11:20
Vedhæftede filer: image001.png

Signaturbevis.txt

Til rette vedkommende.
Hermed høringssvar i forbindelse med udarbejdelse af lokalplansforslag - Erhvervsområde i
Prinsessens Kvarter fra Trekantområdets Brandvæsen:
I forbindelse med fremtidig bebyggelse i lokalplanforslagets område, kan der opstå krav om
vandforsyning til brandslukning, samt eventuelt sekundære adgangsveje til matrikler og/eller
bygninger.
Kravene hjemles i forhold til lovgivning.
Venlig hilsen
Claus Lund

Afdelingschef | Myndighed og Uddannelse
Trekantområdets Brandvæsen | Norgesvej 1, 7100 Vejle
Direkte: 76 81 08 80 | Mobil: 40 46 67 85|
www.trekantbrand.dk
LOGO
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Certifikat fundet             : Ja
Certifikatindehaver:
CN=Vejle Kommune - Hovedpostkasse + SERIALNUMBER=CVR:29189900-UID:1165921005577, O=Vejle Kommune // CVR:29189900, C=DK
Certifikatudsteder:
CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK
Dato for modtagelse           : Fri Nov 24 10:11:01 CET 2017
Dato for signaturkontrol      : Fri Nov 24 10:11:12 CET 2017

Resultat af signaturkontrol   : OK
  Var meddelelsen uændret?    :Ja
  Var meddelelsen krypteret?  : Ja, S/MIME/2048bit
  Var certifikatet gyldigt?   : Ja
  Var certifikatet revokeret? : Nej
  Var certifikatet betroet?   : Ja




Fra: Mette Schjødt
Til: Claus Lund Trekantområdets Brandvæsen; mal@at.dk; Anders Flindt Rasmussen; KNO004@politi.dk
Cc: Jan Lehmann Trekantområdets Brandvæsen; Tove Krogh Stockmarr
Emne: VS: Høring af risikomyndigheder
Dato: 22. november 2017 14:06:36
Vedhæftede filer: Høring af risikomyndigheder.pdf
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Kære risikokollegaer
Jeg har fået vedhæftede høring fra Fredericia Kommune, der ønsker at lave ny lokalplan inden
for planlægningszonen for Taulov Tank Terminal.
Jeg forventer at sende nedenstående høringssvar fra Fredericia Kommune.
 
Den sydlige del af lokalplanområde 355 – Erhvervsområde i Prinsessens Kvarter – ligger inden for
planlægningszonen for risikovirksomheden Taulov Tank Terminal. Taulov Tank Terminal har
udarbejdet en samfundsmæssig risikoberegning i forbindelse med virksomhedens godkendelse
som risikovirksomhed i 2017. Med beregningen har Taulov Tank Terminal dokumenteret, at den
allerede planlagte udvikling jf. Kommuneplan 2013-2025 kan realiseres uden særlig hensyntagen
til risikoen for større uheld. Derfor behøver Fredericia Kommune ikke inddrage hensynet til
risikoen for større uheld i bestemmelser for arealanvendelsen i lokalplan 335.   
 
Venlig hilsen
Mette Schjødt
Miljøsagsbehandler
Natur & Miljø
Fredericia Kommune
 
Direkte nummer: 72107648
Mobil: 41318742
E-mail: mette.schjodt@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
http://mdm.fredericia.dk/images/mail/fredericia.jpg

Fra: Tove Krogh Stockmarr 
Sendt: 17. november 2017 15:34
Til: kommunen <kommunen@fredericia.dk>; Mette Schjødt <mette.schjodt@fredericia.dk>;
myndighed@trekantbrand.dk; jan.lehmann@trekantbrand.dk; brst@brst.dk; sojyl-politistab-
plan@politi.dk; at@at.dk
Emne: Høring af risikomyndigheder
 
Til risikomyndighederne
 
Fredericia Kommune har igangsat udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 355 Erhvervsområde i
Prinsessens Kvarter. Fredericia Kommune foretager med denne henvendelse en høring i medfør
af § 3, stk. 1 i risikobekendtgørelsen og skal anmode om en udtalelse inden den 1. december
2017. Læs mere i medsendte brev.
 
Giver denne henvendelse anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes på tlf.: 7210
7631 eller på mail: tove.stockmarr@fredericia.dk.
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DK-7000 Fredericia 
Tlf.:72107631 


tove.stockmarr@fredericia.dk 
www.fredericia.dk 


 


 


 
17.november 2017 


Jr.nr.: 17/4394 
Sagsbehandler: Tove Stockmarr  


 
Til risikomyndighederne 
 
 
 
 
 
 
Høring af risikomyndigheder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag 355 – Erhvervs-
område i prinsessens kvarter 
 
Fredericia Kommune har igangsat udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 355 Erhvervsområde i Prin-
sessens Kvarter. Lokalplanområdets afgrænsning fremgår af figur 1.  
 


 
Figur 1.: Lokalplanområdet. Området ligger 9 km vest for Fredericia.  
 
Lokalplanområdet ligger indenfor planlægningszonen for risikovirksomheden Taulov Tank Termi-
nal, hvorfor der jf. risikobekendtgørelsen1 skal foretages en høring af risikomyndighederne. 
 
Lokalplanforslaget er beskrevet i omstående bilag. 
 
Fredericia Kommune foretager med denne henvendelse en høring i medfør af § 3, stk. 1 i risikobe-
kendtgørelsen. Kommunen offentliggør herefter en oversigt over hvilke risikomyndigheder der er 
hørt, og inddrager dernæst høringssvarene i vedtagelsen af den endelige plan.  
 


                                                 
1 Bek. nr. 371 af 21. april 2016. Kommuner skal, jf. § 3, stk. 1 i Bekendtgørelse om planlægning omkring risi-
kovirksomheder, ved tilvejebringelse eller ændring af planer for arealer, der ligger tættere på risikovirksomhe-
der end 500 meter, foretage en høring af risikomyndighederne. 
 


Strategisk Udvikling  
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Såfremt der ønskes afgivet høringssvar, skal dette sendes til kommunen@fredericia.dk senest den 
1. december 2017 (sagsid: 17/4394). 
 
Giver denne henvendelse anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes på tlf.: 7210 7631 
eller på mail: tove.stockmarr@fredericia.dk. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tove Stockmarr 
Planlægger 
Strategisk Udvikling 
 
 
 
Dette brev er sendt til: 
 
Fredericia Kommune, mail: kommunen@fredericia.dk. Att.: Mette Schjødt 
Trekantområdets Brandvæsen, mail: myndighed@trekantbrand.dk. Att.: Jan Lehmann 
Beredskabsstyrelsen, mail: brst@brst.dk 
Sydøstjyllands Politi, mail: sojyl-politistab-plan@politi.dk 
Arbejdstilsynet, mail: at@at.dk 
 
 
  



mailto:kommunen@fredericia.dk

mailto:tove.stockmarr@fredericia.dk
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Bilag  
 
Beskrivelse af lokalplanens hovedtræk 
Denne lokalplan gælder for et område, der afgrænses af Gl. Ribevej mod nord, mod øst og syd af 
Vejle Landevej og Skærbækvej og mod vest af et erhvervsområde der er omfattet af lokalplan 266.  
 
Området ligger ca. 9 km vest for Fredericia. Lokalplanområdet er ca. 60,5 ha stort og ligger i land-
zone.  
 
Lokalplanen skal udlægge et nyt areal til erhvervsformål og hermed muliggøre den videre udvikling 
af kommunens store sammenhængende erhvervsområde DanmarkC. Planen skal endvidere ud-
lægge et større naturområde/grønt friareal, som udover at tilbyde gode muligheder for ophold og 
friluftsaktiviteter også skal sikre drikkevandsinteresserne i området. 
 
Lokalplanens bestemmelser skal skabe rammerne for et samlet, helstøbt erhvervsområde med 
god, funktionel vejbetjening og give sikkerhed for virksomhedernes fremtidige vilkår. 
 
Med udarbejdelsen af denne lokalplan, ønsker kommunen at realisere kommuneplanens mulighe-
der for den videre udvikling af DanmarkC. Målet er at skabe sikkerhed om de planlægningsmæs-
sige rammer for området og derigennem at stimulere investorers interesse for denne del af Prin-
sessens Kvarter. 
 
Kommunen ønsker med denne lokalplan at gøre dette område særligt attraktivt for virksomheder 
der etablerer sig i kompetenceklynger indenfor videnserhverv, produktion eller visse serviceer-
hverv. 
 
Endelig lægger lokalplanen op til, at der inddrages bæredygtige løsninger i byggeri og klimatilpas-
ning. 
 
Lokalplanen fastlægger den overordnede placering og omfang af de kommende bebyggelser og 
anlæg i området, infrastruktur, adgang samt grønne områder, opholds- og friarealer. 
Lokalplanen disponerer området i fire delområder. Delområde I – III udlægges til erhverv. Delom-
råde IV udlægges til naturområde.  
 
Delområde I og II udlægges til erhverv i miljøklasse 3 - 5. Her kan der etableres fra håndværkspræ-
get virksomhed til industrivirksomheder, som belaster omgivelserne i nogen grad. Det er ikke hen-
sigten, at lokalplanen skal muliggøre etablering af udendørs oplag eller udendørs håndtering af 
materialer, der måtte kunne give anledning til støv- og lugtgener eller anden luftforurening.  Af 
hensyn til drikkevandsinteresser inden for delområde II kan der her ikke etableres virksomhed, 
som udgør en særlig risiko for forurening af grundvand.  
 
Delområde III udlægges til erhverv i miljøklasse 2 - 4. I delområdet kan der etableres virksomhe-
der, som kun belaster omgivelserne i mindre omfang.  
 
Delområde IV udlægges til naturområde og grønt friareal. Her kan der også etableres anlæg til 
håndtering af overfladevand som fx regnvandsbassin, regnbede og lignende, som kan optage, for-
sinke og afdampe vand fra nedbør, før det afledes eller nedsives – såkaldte ”LAR-løsninger”. Områ-
det kan ikke bebygges. Der kan dog etableres mindre bygninger og anlæg, som understøtter bru-
gen af området til friluftsaktiviteter som fx mindre hytter, læskure, motions- og legeredskaber 
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samt opstilles borde, bænke og lignende. Fredericia Kommune har i 2008 udarbejdet et prospekt 
for området syd for Gl. Ribevej, som delområde IV vil udgøre en del af. Intentionerne for arealets 
udvikling i prospektet kan fortsat være inspiration for delområdets fremtidige udformning, selvom 
arealets afgrænsning efterfølgende er ændret. 
 


 
Disponering af lokalplanområdet.  
 
Risikoforhold 
Områdets udnyttelse er berørt af en planlægningszone omkring virksomheden Taulov Tank Termi-
nal. Planlægningszonen indgår som retningslinje F6.4.1.i Kommuneplan 2013 – 2025. 
 
Inden for planlægningszonen kan der planlægges for boliger, erhverv mv., såfremt det ved en vur-
dering af risikoforholdene kan godtgøres, at den samfundsmæssige risiko og/eller risikoen for indi-
vider ligger inden for risikomyndighedernes acceptkriterium. Inden for planlægningszonen må der 
ikke planlægges for institutioner, som er væsentlige i en beredskabssituation. Nye anlæg må ikke 
medføre øget risiko for dominoeffekt. 
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Lokalplanområdets placering i forhold til Taulov Tank Terminal (rød afgrænsning) Lokalplanområ-
dets afgrænsning er vist med hvid. Grøn cirkel angiver planlægningszone omkring risikovirksomhe-
den Taulov Tank Terminal. 
 








Venlig hilsen
Tove Krogh Stockmarr
Planlægger
Strategisk Udvikling
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107631
Mobil: 41231670
E-mail: tove.stockmarr@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

http://www.fredericia.dk/


Fra: Mette Schjødt
Til: Tove Krogh Stockmarr
Emne: SV: Høring af risikomyndigheder
Dato: 7. december 2017 14:05:19
Vedhæftede filer: image001.jpg

Hej Tove
Undskyld den sene tilbagemelding. Nedenstående er høringssvaret.
 
Den sydlige del af lokalplanområde 355 – Erhvervsområde i Prinsessens Kvarter – ligger inden for
planlægningszonen for risikovirksomheden Taulov Tank Terminal. Taulov Tank Terminal har
udarbejdet en samfundsmæssig risikoberegning i forbindelse med virksomhedens godkendelse
som risikovirksomhed i 2017. Med beregningen har Taulov Tank Terminal dokumenteret, at den
allerede planlagte udvikling jf. Kommuneplan 2013-2025 kan realiseres uden særlig hensyntagen
til risikoen for større uheld. Derfor behøver Fredericia Kommune ikke inddrage hensynet til
risikoen for større uheld i bestemmelser for arealanvendelsen i lokalplan 335.   
 
 
Venlig hilsen
Mette Schjødt
Miljøsagsbehandler
Natur & Miljø
Fredericia Kommune
 
Direkte nummer: 72107648
Mobil: 41318742
E-mail: mette.schjodt@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
http://mdm.fredericia.dk/images/mail/fredericia.jpg

Fra: Tove Krogh Stockmarr 
Sendt: 5. december 2017 17:12
Til: Mette Schjødt <mette.schjodt@fredericia.dk>
Emne: VS: Høring af risikomyndigheder
 
Til Fredericia Kommune
 
Kære Mette Schjødt
Jeg skal hermed erindre dig om, at vi endnu ikke har modtaget et endeligt høringssvar, jf
nedenstående.
Såfremt høringssvaret er fremsendt, må du gerne oplyse, hvornår dette er sket.
 
Venlig hilsen
Tove Krogh Stockmarr
Planlægger
Strategisk Udvikling
Fredericia Kommune

 

Direkte nummer: 72107631
Mobil: 41231670
E-mail: tove.stockmarr@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

mailto:mette.schjodt@fredericia.dk
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Fra: Mette Schjødt 
Sendt: 22. november 2017 14:07
Til: Claus Lund Trekantområdets Brandvæsen <claus.lund@trekantbrand.dk>; mal@at.dk;
Anders Flindt Rasmussen <afr@brs.dk>; KNO004@politi.dk
Cc: Jan Lehmann Trekantområdets Brandvæsen <jan.lehmann@trekantbrand.dk>; Tove Krogh
Stockmarr <tove.stockmarr@fredericia.dk>
Emne: VS: Høring af risikomyndigheder
 
Kære risikokollegaer
Jeg har fået vedhæftede høring fra Fredericia Kommune, der ønsker at lave ny lokalplan inden
for planlægningszonen for Taulov Tank Terminal.
Jeg forventer at sende nedenstående høringssvar fra Fredericia Kommune.
 
Den sydlige del af lokalplanområde 355 – Erhvervsområde i Prinsessens Kvarter – ligger inden for
planlægningszonen for risikovirksomheden Taulov Tank Terminal. Taulov Tank Terminal har
udarbejdet en samfundsmæssig risikoberegning i forbindelse med virksomhedens godkendelse
som risikovirksomhed i 2017. Med beregningen har Taulov Tank Terminal dokumenteret, at den
allerede planlagte udvikling jf. Kommuneplan 2013-2025 kan realiseres uden særlig hensyntagen
til risikoen for større uheld. Derfor behøver Fredericia Kommune ikke inddrage hensynet til
risikoen for større uheld i bestemmelser for arealanvendelsen i lokalplan 335.   
 
Venlig hilsen
Mette Schjødt
Miljøsagsbehandler
Natur & Miljø
Fredericia Kommune
 
Direkte nummer: 72107648
Mobil: 41318742
E-mail: mette.schjodt@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Fra: Tove Krogh Stockmarr 
Sendt: 17. november 2017 15:34
Til: kommunen <kommunen@fredericia.dk>; Mette Schjødt <mette.schjodt@fredericia.dk>;
myndighed@trekantbrand.dk; jan.lehmann@trekantbrand.dk; brst@brst.dk; sojyl-politistab-
plan@politi.dk; at@at.dk
Emne: Høring af risikomyndigheder
 
Til risikomyndighederne
 
Fredericia Kommune har igangsat udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 355 Erhvervsområde i
Prinsessens Kvarter. Fredericia Kommune foretager med denne henvendelse en høring i medfør
af § 3, stk. 1 i risikobekendtgørelsen og skal anmode om en udtalelse inden den 1. december
2017. Læs mere i medsendte brev.
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Giver denne henvendelse anledning til spørgsmål, kan undertegnede kontaktes på tlf.: 7210
7631 eller på mail: tove.stockmarr@fredericia.dk.
 
 
Venlig hilsen
Tove Krogh Stockmarr
Planlægger
Strategisk Udvikling
Fredericia Kommune

Direkte nummer: 72107631
Mobil: 41231670
E-mail: tove.stockmarr@fredericia.dk
Adresse: Gothersgade 20, 7000 Fredericia
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