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Risikoobjekter Faxe 
 

De største risikoobjekter i Faxe Kommune er: 

 Industri, produktion og lager i form af brandfarlige virksomheder som Haribo, Royal 

Unibrew, Nordisk Bogcenter, SEAS/NVE samt virksomheder med kemikalieoplag som 

Danish Agro, Brenntag Nordic. 

 Steder med mange mennesker med natophold i form af efterskoler som Faxe Hus, Karise 

Efterskole og Idrætsefterskoler i Haslev, samt plejehjem. 

 Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af Gymnasiet, EUC Sjælland – 

ZBC, Campus og sportshaller. 

 Kulturværdier i form af Gisselfeld Kloster, Vemmetofte Kloster og Bregentved Gods. 

 Trafikinfrastruktur i form af Sydmotorvejen, landevejstrækninger, Regionalbanen, og 

havnen i Faxe Ladeplads. 

 Steder med mange dyr i form som rideskoler Faxe Ridecenter, Kildebakkegård. Derudover 

er der gårde med store landbrugsbedrifter med mange dyr. 

 Forsyningsinfrastruktur i form af DONG naturgas, Haslev halmvarmeværk og SEAS/NVE.   

 Særlige arrangementer i form af Haslev Festdage, Gisselfeld dags- og aftenarrangementer, 

H 4 Dyrskue. 

Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heriblandt bygninger 

med 3. sal, samt landområder med stråtækte ejendomme. 

 

Risikoobjekter Næstved 
 

De største risikoobjekter i Næstved Kommune er: 

 Industri, produktion og lager i form af virksomheder som Ardagh Glas, Næstved Havn, 

Ecophon, RGS 90 (oplag af træ, plastik mv.) og DLG, Affald Plus. 

 Steder med mange mennesker med natophold i form af som Herlufsholm Kostskole, 

Marjatta, Næstved Sygehus samt plejehjem og efterskoler. 

 Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af VUC Næstved, EUC Sjælland - 

Campus samt kommunens skoler og sportshaller og Arena Næstved. Diskoteket Crazy Daisy 

og Legeland og Bonbon Land.  

 Kulturelle værdier i form af godser og herregårde som Saltø Gods, Næsbyholm Slot og 

Gavnø Slot. 

 Trafikinfrastruktur i form af motorvejs- og hovedvejsstrækninger og regionale 

togforbindelser og havn. 

 Steder med mange dyr i form af rideskoler og landbrug. 

 Forsyningsinfrastruktur i form af DONG naturgas, Affald Plus varmeværk.   

 Bemandede plejeinstitutioner som Marjatta og Næstved Sygehus. 

 Naturområder i form af moser og søer – Holmegård Mose, Tystrup Bavelse.  



 3 

Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, heriblandt bygninger 

med 3. sal, samt landområder med stråtækte ejendomme. 

 

Risikoobjekter Ringsted 

De største risikoobjekter i Ringsted Kommune er: 

 Industri, produktion og lager i form af Danish Crown (ammoniakoplag), Supergros, 

Schneider Electric, Fælles Krematoriet. 

 Steder med mange mennesker med natophold i form af plejehjem, hoteller. 

 Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af uddannelsesinstitutioner (bl.a. 

Gymnasiet, Campus, ZBC), Ringsted sygehus, Ringsted Hallerne, Kongrescentret, Sørup 

Herregård. 

 Kulturværdier i form af Skjoldenæsholm, Sporvejsmuseet, Sct. Bendts kirke, Ringsted 

Museum. 

 Trafikinfrastruktur i form af Vestmotorvejen, jernbaneknudepunkt, større regionale 

indfaldsveje, flyveplads. 

 Steder med mange dyr i form af adskillige store landbrugsbedrifter herunder med mange 

dyr. 

 Forsyningsinfrastruktur i form af Ringsted halmvarmeværk. 

 Særlige arrangementer i form af Ringsted Festival, Ringsted Byfest og Ringsted Natten.  

Derudover bør også nævnes Ringsted bymidte med tæt etageboligbyggeri af ældre dato. 

 

Risikoobjekter Vordingborg 

De største risikoobjekter i Vordingborg Kommune er: 

 Industri, produktion og lager i form af Byggemarkeder, Genbrugspladser, DMG Ørslev - 

Iselinge Gods (stort oplag af korn), Rosenfeldt Gods (stort oplag af halm og korn), godshotel 

i Vordingborg (stort blandet oplag af bl.a. kolonialvare m.v.), Bisca (Småkagefabrik). 

 Steder med mange mennesker med natophold i form af plejehjem, Oringe (Psykiatrien), 

Vordingborg Sygehus Vordingborg skolen, Multicenter Præstø, Hotel Kong Valdemar i 

Vordingborg, Hotel Frederiksminde i Præstø. 

 Steder med mange mennesker i dag- og aftentimer i form af uddannelsesinstitutioner (bl.a. 

Gymnasiet, Campus, ZBC, ungdomsboliger, Seminariet). 

 Kulturværdier i form af Borgcentret, Gåsetårnet i Vordingborg, Vor Frue Kirke i 

Vordingborg, Liselund Slot. 

 Trafikinfrastruktur i form af Sydmotorvejen, jernbane, større regionale indfaldsveje, 

flyveplads, Farøbroen, Storstrømsbroen, Masnedsundbroen, Mønsbroen. 

 Steder med mange dyr i form af adskillige store landbrugsbedrifter herunder flere med 

mange dyr. 

 Forsyningsinfrastruktur i form af Masnedøværket (stort oplag af halm og flis), Stege 

Halmvarmeværk. 
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 Særlige arrangementer i form af Vilde Vulkaner, Vordingborg Festuge, Fransk Forår i 

Præstø, Tirsdagsmarked i Stege. 

Derudover er der boligområder i form af parcelhusområder, etagebyggeri, samt landområder 

med stråtækte ejendomme. 

 


