
 

 

 
 
 
 
Trefor Varme A/S 
Kokbjerg 30 
6000 Kolding 
 
  
 
 
Screeningafgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af fjern-
varmeledning mellem Kolding og Vejle 
 
Trefor Varme A/S har indsendt ansøgning til Kolding Kommune om udbyg-
ning af fjernvarmenettet til en række by nord for Kolding. Ansøgningen 
dækker også udbygning til nogle byer i Vejle – primært Ågård & Gravens. 
 
Afgørelse 
 
Vejle Kommune har truffet afgørelse om, at ledningsarbejdet ikke forventes 
at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Arbejdet er således ikke omfattet 
af krav om miljøvurdering og tilhørende tilladelse efter § 21, stk. 1, Lov 
om miljøvurdering af planer og projekter1 
 
Baggrund for screeningen 
Kommunen skal vurdere, om projekter nævnt i bilag 2 i Lov om miljøvurde-
ring af planer og af konkrete projekter er omfattet af krav om miljøvurdering 
og tilhørende tilladelse. 
 
Screeningen skal afklare, om projekter medfører væsentlige miljøpåvirknin-
ger. Screeningen er gennemført i overensstemmelse med de kriterier, der er 
anført i lovens bilag 6. 
 
Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, idet ledningen er omfattet af 
bilag 2, pkt. 3b: transport af varmt vand. 
 
Projekter nævnt i bilag 2 er kun omfattet af krav om miljøvurdering, hvis de 
af kommunen vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt. 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM), nr. 973 af 
25. juni 2020 

25-08-2022
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J. nr.:

13.03.01-P19-13-22 

Ejd. nr.:

Kontaktperson:

Pia Funda Hamborg

Lokaltlf.: 76 81 24 25 

E-post:PIFHA@vejle.dk 

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Teknik & Miljø - Industri & Landbrug
Kirketorvet 22 - Vejle Tlf.: 76 81 22 30
industrimiljo@vejle.dk · www.vejle.dk
Åbningstider: mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17, fredag kl. 9-14
Telefonåbningstider: mandag-onsdag kl. 8-15, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-14
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Redegørelse for projektet 
 
Vurdering 
Vejle Kommune vurderer på baggrund af screeningen, at der med de ansøgte forhold, IKKE er 
krav om en miljøkonsekvensvurdering. Dette begrundes med, at varmeledningerne primært læg-
ges i vejareal og efter endt arbejde ikke vil være synlige. De få steder, der måtte være behov for 
gravearbejde i eks. § 3-beskyttet område, vil det ske i randzonen og efter tilladelse fra naturmyn-
digheden. 
 
Klage 
Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet jf. vedlagte klagevejled-
ning. 
 
Tilladelsen må udnyttes, før klagefristen er udløbet, men det sker på ansøgers egen risiko, idet 
klagenævnet kan bestemme, at der skal være opsættende virkning. 
 
Øvrigt 
Vi gør opmærksom på, at væsentlige ændringer af projektet betyder, at vi skal have lejlighed til 
at revurdere spørgsmålet om miljøkonsekvensvurdering. 
 
Hvis projektet ikke gennemføres inden 3 år, bortfalder denne afgørelse, og derfor vil en ny mil-
jøscreening være nødvendig, hvis projektet ønskes fortsat. 
 
Tilladelsen vil blive offentliggjort d. 26. August 2022 på Vejle Kommunes hjemmeside 
www.vejle.dk. Tilladelsen vil være offentlig fremlagt i 4 uger indtil d. 23. september 2022. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Pia Funda Hamborg 
Ingeniør 
 
Kopi til: 

 Kolding Kommune 
 Styrelsen for patientsikkerhed; stps@stps.dk 
 DN; dn@dn.dk og vejle@dn.dk 
 Friluftsrådet; kreds@friluftsraadet.dk og trekant-omraadet@friluftsraadet.dk 
 Naturstyrelsen; nst@nst.dk 
 DOF; natur@dof.dk og vejle@dof.dk 
 Vejle Museum; museerne@vejle.dk 

 
Høring 
Der er foretaget en myndighedshøring af relevante myndighedsafdelinger i Kolding og Vejle 
Kommune. 
 
Fra Kolding er følgende indkommet 
Vej og Park: I forbindelse med etablering af ledningerne skal der søges gravetilladelse for så vidt 
angår ledninger, der anbringes i offentlige veje eller private fællesveje. For nogle strækninger kan 

http://www.vejle.dk/
mailto:stps@stps.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vejle@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:trekant-omraadet@friluftsraadet.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:museerne@vejle.dk
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der blive stillet krav om styret underboring under vejen – dette afklares dog først i forbindelse med 
behandling af gravetilladelsen. 
 
Naturteamet: Ansøger oplyser, at de ikke forventer at komme til at påvirke beskyttet natur eller 
beskyttede diger i forbindelse med deres projekt, hverken i anlægs- eller driftsfasen. Naturteamet 
vurderer derfor, at det ansøgte projekt kan gennemføres uden dispensation fra naturbeskyttelses-
loven. 
 
Hvis det skulle vise sig, at projektet alligevel kommer til at påvirke beskyttet natur eller beskyttede 
diger – fx ved kørsel, jordbehandling, oplag og jord eller andre materialer, skal der søges og opnås 
dispensation fra beskyttelsesbestemmelserne. Her gøres opmærksom på, at der ikke må jordbe-
handles tættere end 2 m til foden af beskyttede diger. Vær opmærksom på, at sagsbehandlingstiden 
for dispensationsansøgninger er 4-8 uger + yderligere 4 (-5) ugers klagefrist. 
 
Vandløb: De påtænkte nye fjernvarmeledninger vil skulle krydse under en række forskellige vand-
løb. 
 
Hvis krydsningerne udføres som styrede underboringer, vil det i forhold til de enkelte vandløb 
ikke have nogen natur- eller miljømæssig betydning. Der kan dog på nogle af de tilstøde arealer, 
hvis de er beskyttede efter NBL §3, være situationer, hvor nedgravningerne til underboringerne 
vil kunne påvirke tilstanden. 
 
Tilsvarende vil der kunne være en påvirkning af selve vandløbene, hvis der ved krydsningen væl-
ges at gennemgrave vandløbene. 
 
I forhold til vandløbene vil vi i vandløbsteamet være indstillet på at give tilladelser efter vandløbs-
loven med en række forskellige vilkår. 
 
Fra Vejle er følgende indkommet 
 
Museet og grundvandsafdelingen har ingen bemærkninger. 
 
Natur og Udeliv: Det fremgår, at alt arbejde vil foregå indenfor vejarealerne i Vejle Kommune, så 
det må også gælde strækninger udenfor by/landsby langs Ammitsbølvej, Bramdrupvej og Starup-
vej. I pkt. 31 tilføjes: Få meter fra Ammitsbølvej på grænsen til Kolding Kommune ligger der et 
§3-beskyttet overdrev på matr. nr. 33b Ågård By, Ø. Starup. Det forudsættes, at overdrevet ikke 
berøres. Når arbejdet foregår inden for vejarealet i Vejle Kommune, har jeg ingen bemærkninger. 
 
Vejle Spildevand A/S: Vejle Spildevand A/S har jo aktuelt gang i et større kloaksaneringsprojekt 
i Ågård Gravens. Et projekt, hvor der sker nedlæggelse af renseanlæg i Ågård og separering af de 
gamle fællessystemer. Det indebærer et stort anlægsarbejde i præcis de samme vejarealer som 
fjernvarmeprojektet så senere også berører. Saneringsprojekt kører efter planen i perioden frem til 
min. 2030. Måske nogle af etaperne kan koordineres med en fjernvarmeforsyning af området. 
 
Det er vurderet, at der ikke er øvrige parter i sagen. 
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Klagevejledning vedr. afgørelser om miljøvurdering af planer og projekter 
Hvad er lovgrundlaget? Lovbek. Nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og projekter 
og af konkrete projekter (VVM). 
 
Hvad kan man klage over? Retlige spørgsmål. 
 
Hvem kan klage? Ansøger, ejer, miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens 
udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur 
og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser for arealanvendelsen og har vedtægter 
eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 
 
Hvortil skal klagen sendes? Din klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til 
på http://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også finde Klageportalen via www.borger.dk og 
www.virk.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgi-
ves uden om Klageportalen, med mindre der er en særlig grund til fritagelse. En anmodning om 
eventuel fritagelse skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Samtidig bedes du give Vejle 
Kommune besked om anmodningen. Så ved kommunen nemlig, at der er en klage på vej. Hvis 
Miljø- og Fødevareklagenævnet fritager dig, skal kommunen oprette klagen for dig i Klageporta-
len. 
 
Hvem kan hjælpe ? På https://naevnerneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og foedevareklagenaev-
net/vejledning/ kan du finde en vejledning til, hvordan du anvender Klageportalen eller søger om 
fritagelse for brugen. Du kan desuden kontakte Callcentret på telefon 7240 5600, som er åben 
mandag-fredag, kl. 9-15. 
 
Hvad er klagefristen? Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort, og det vil 
sige senest 23. september 2022. 
 
Hvad koster det at klage? Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal 
betale et gebyr på 1800 kroner. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 
Klageportalen, og du har indbetalt gebyr for klagen. 
 
Søgsmålsfrist? Søgsmål til prøvelse af afgørelsen ved domstolene, skal være anlagt inden 6 må-
neder fra meddelelsesdatoen for afgørelsen. 
 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevnerneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og%20foedevareklagenaevnet/vejledning/
https://naevnerneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og%20foedevareklagenaevnet/vejledning/
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Vejle Kommune behandler personoplysninger om dig 
(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder el-
ler I/S) 
 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget personoplys-
ninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en 
række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsam-
let eller modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 
 
Vejle Kommune, Skolegade 1, 7100 Vejle 
Telefon: 76 81 00 00, Mail: post@vejle.dk - CVR-nr.: 29189900 
 
2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kon-
takte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på føl-
gende måder: 
 
På mail: dpo.vejle@bechbruun.com 
På telefon: 72 27 30 02 
Via sikker post: https://dpo.bechbruun.com/vejle 
 
Pr. brev: 
DPO Vejle Kommune, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C 
CVR nr.: 38538071 
 
3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 

 Behandle din henvendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
 Miljøbeskyttelsesloven 
 Databeskyttelsesloven § 5, stk. 1 
 Databeskyttelsesloven § 6, stk. 1 jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, litra e   
 

4. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
☒ Almindelige personoplysninger  
☒ CPR-nummer  
 
Indsendes andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse personop-
lysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling 
 
5. Modtagere eller kategorier af modtagere 

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 
 Til parter i sagen, f.eks. i forbindelse med en partshøring, eller til andre relevante borgere 

i forbindelse med en eventuel nabohøring. 
 Til Vejle Kommunes Weblager 
 DMA (Digital Miljø Administration) 

 
Generelle modtagere: 
☐ Andre offentlige myndigheder 
☐ Databehandlere 
☐ Eksterne rådgivere:  
☒ Andre modtagere: Foreninger og interesseorganisationer, som vi er pålagt at orientere om 
den trufne afgørelse.  
 
Disse personoplysninger kan være omfattet af en eventuel efterfølgende aktindsigtssag. 
 
6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 
 
7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 
Dette afsnit er kun udfyldt, når vi indsamler oplysninger om dig hos andre end dig selv. Dette 
kan være tilfældet hvis: 
 

 Hvis du er ejer, kan Vejle Kommune indhente oplysninger om dig på baggrund af en kla-
gehenvendelse.  

 
8. Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. 
Den periode vi opbevarer oplysninger i, afhænger af den konkrete sagsbehandling, opfyldelsen 
af formålet med behandlingen samt den relevante lovgivning på området. Når vores behandling 
af dine personoplysninger er afsluttet, opbevares oplysningerne efter bestemmelserne i arkiv-
loven. 
 
9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine per-
sonoplysninger. 
 
10. Dine rettigheder 
Efter Databeskyttelsesforordningen kan du til enhver tid benytte dig af dine rettigheder i forhold 
til Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger: 

 Du har ret til indsigt i de oplysninger, som Vejle Kommune behandler om dig 
 Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv 
 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig 
 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger 
 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Vejle Kommunes ellers lovlige be-

handling 
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Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se 
kontaktoplysninger i afsnit 2. 
 
11. Retten til at trække samtykke tilbage 
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er betinget af et samtykke, har du til enhver tid ret 
til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra 
dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysnin-
ger op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 
 
12. Klagevejledning 
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med Vejle Kommunes behandling af 
dine personoplysninger. Du kan enten henvende dig til Vejle Kommunes databeskyttelsesrådgi-
ver eller finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.data-
tilsynet.dk 
 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

