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 1 Bemærkninger til afsnit B.E.3 - Erhvervsområde, Havnen
 2
 3 GeoHav påpeger at enhver opfyldning af Vesthavn forudsættes af en
 4 fuldstændig VVM-proces følgende forventeligt niveau modsvarende områdets 
 5 miljømæssige belastningsgrad efter 82 års antropogen aktivitet under 
 6 inddragelse af al tænkelig relevant viden uden afgrænsninger funderet i 
 7 økonomiske overvejelser samt borgerinddragelse gennem offentlig høring. 
 8
 9 GeoHav finder det betænkeligt at Bekendtgørelse  om undtagelse af 1

10 selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen fastsætter rammer for at 
11 lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på ADP A/S og 
12 datterselskaberne. Således besværliggøres en offentlig høring af en 
13 fuldstændig VVM-proces samt offentlighedens adgang til de i 
14 Miljøoplysningslovens berammede rettigheder for aktindsigt ved opfyld af 
15 Vesthavn.
16
17 GeoHav anser ophørt værftsaktivitet og øvrig industri som påvirkende 
18 faktorer, som leder til antagelsen af at det øverste lag af sedimentet i 
19 Vesthavn kan have markante koncentrationer af miljøfremmende stoffer, 
20 særligt PAH’er og tungmetaller. Ligeledes forventes et forholdsvis stort 
21 niveau af biotilgængeligt kvælstof som følge af branden på Dangødning i 
22 2016. Særligt påvirker skibe oplagt i bassinet kajanlæggets og spunsens 
23 integritet samt bundsedimentets kemiske sammensætning.
24 Miljøbelastende faktorer er således markante ved anlægsaktiviteter på 
25 søterritoriet for Erhvervsområde, Havnen.
26
27 GeoHav formoder en sammenhæng mellem Kommuneplanens afsnit 6.3 
28 Jordforurening og afsnit B.E.3 - Erhvervsområde, Havnen. Et opfyld af 
29 Vesthavn-bassinet kan alene accepteres, såfremt opfyldets beskaffenhed er 
30 undersøgt og ikke overskrider jordkvalitetskriteriet.
31
32 GeoHav anbefaler at Fredericia Kommune i forlængelse af Kommuneplanen
33 fremsætter Transportministeren forslag om der i Bekendtgørelse om 
34 undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen 
35 indarbejdes en klausul, som sikrer offentlighedens rettigheder i henhold 
36 til Miljøoplysningsloven.

GeoHav er en privat og uvildig tænketank med det ene formål at eksponere den reelle tilstand af Dansk 
havmiljø.
GeoHav fungerer således som autonom efterforskningsenhed med visionen om at være Danmarks 
havmiljøvagthund uafhængigt af Miljøstyrelsen, eventuelle kapitalinteresser og politisk indgriben.

Referencer er for så vidt muligt angivet med hyperlinks. For at sikre tilgængeligheden er PDF hosted 
på GeoHav’s server.
Citater er fremhævet som således.
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 BEK nr 557 af 26/05/2014 - Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i 1

forvaltningen, Transportministeren 26. maj 2014
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