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NCP NextGen A/S v/Fertin Pharma A/S  

Dandyvej 19 

7100 Vejle 

 

Att: Thomas Elmelund Rasmussen, Senior EHS Specialist thor@fertin.com  

  

 

 

 

Udvidelsen af fabrik samt ændring af produktion, NCP NextGen A/S, 

Dandyvej 19, 7100 Vejle (afsnit Nutra C og P5), er ikke omfattet af krav 

om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) 

 

NCP NextGen A/S v/Fertin Pharma A/S har den 17. februar og 29. juni 

2022 indsendt ansøgninger om godkendelse af nye aktiviteter samt udvidel-

se af virksomhedens aktiviteter. Der er tale om en ændring og udvidelse af 

fabrikken ved Dandyvej 19, 7100 Vejle, matr.nr. 19c Bredballe By, Bredbal-

le. En samlet ansøgning efter miljøvurderingsloven er modtaget den 22. au-

gust 2022.  

 

NCP NextGen A/S ønsker at etablere:  

 

- Oprettelse af produktionslinjer til fremstilling af syntetisk snus (ni-

kotinposer) i afdelinger Nutra C og P5, samt fylde og pakkelinje i 

P5. 

- I P5 (det tidligere Nutra B) udvides teknikrummet og etableres et 

område til håndtering af nikotin og smagsstoffer, samt et pulvermik-

seområde. 

 

NCPNextGen A/S betragtes som teknisk og forureningsmæssigt forbundet 

med Fertin Pharma A/S og hører derfor ind under Fertin Pharmas miljøgod-

kendelse. Der er derfor tale om udvidelse af en miljøgodkendelsespligtig 

virksomhed, med listepunkt D 202 - Virksomheder, der ved fysiske proces-

ser, og hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening, 

fremstiller lægemidler.  

 

Aktiviteten er beskrevet i VVM-screeningsskemaet (jf. bilag 3).  

 

Der er ansøgt efter § 18 i Miljøvurderingsloven1. 

Projektet er omfattet af følgende punkt i lovens bilag 2:  

 

                                                 
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 

lovbek. nr. 1976 af 27. oktober 2021. 
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J. nr.: 

09.40.20-P19-8-22 

 

Kontaktperson: 

Peter Wade 

Lokaltlf.: 76 81 24 16  

E-post: petwa@vejle.dk 

 

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
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6. DEN KEMISKE INDUSTRI (PROJEKTER, SOM IKKE ER OMFATTET AF BILAG 1) 

b) Fremstilling af pesticider og farmaceutiske produkter, af maling og lak, af elastomerer og pe-

roxider. 

 

Da der er tale om en ændring, er det omfattet af:  

13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag (bilag 2), som 

allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige 

indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1). 

  

Afgørelse efter miljøvurderingslovens §21 

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. 

Projektet er derfor ikke omfattet af miljøvurderingspligt, jf. lovens § 21, stk. 1. 

 

Hvis projektet ændres på en måde, der kan give en væsentlig skadelig virkning på miljøet, er I 

forpligtet til at ansøge igen, med henblik på at få afgjort, om ændringen udløser krav om miljø-

vurdering. 

   

Begrundelse 

Vejle Kommune har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med lokalplan nr. 165. Det 

ansøgtes placering fremgår af bilag 1. 

 

Det ansøgte forventes ikke at medføre væsentlige negative konsekvenser for mennesker eller 

miljø. 

 

De vurderinger, som ligger til grund for kommunens afgørelse, er foretaget på baggrund af det 

ansøgte projekt (se bilag 3) og ved anvendelse af de kriterier, der fremgår af miljøvurderingslo-

vens bilag 6. 

 

Vejle Kommunes vurderinger fremgår af afgørelsens bilag 3. Screeningen er gennemført med 

udgangspunkt i virksomhedens ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, 

som er gældende på screeningstidspunktet. Konklusionerne fra ansøgningens medsendte bilag er 

indbygget i bilag 3. 

 

Ved afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt har Vejle Kommune lagt vægt på: 

 

- At projektet ikke omfatter og ikke vil berøre områder, der er sårbare i forhold til den for-

ventede miljøpåvirkning, 

- At projektet kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssi-

ge bestemmelser for området, 

- At drift (inkl. etablering) i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for 

omgivelserne, 

- At der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte ak-

tiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivel-

serne, og 

- At projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af 

habitatdirektivets bilag IV, jf. det nedenfor angivne. 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20160425-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#b1
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20160425-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#b1
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Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 

De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder er ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” 

og ”Øvre Grejs Ådal” (Natura 2000 område nr. 78 og nr. 81). Afstanden mellem virksomheden 

og de nævnte områder er henholdsvis ca. 2,7 km og 4,3 km. 

 

Vejle Kommune har ikke kendskab til bilag IV-arter i nærheden af projektområdet. 

 

Vejle Kommune kan udelukke, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og pro-

jekter kan påvirke Natura 2000 områderne. Projektet vil ikke kunne beskadige eller ødelægge 

yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter omfattet af habitatdirek-

tivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.  

 

Der skal således ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på 

Natura 2000-områder jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen2. 

 

I forbindelse med ansøgning efter miljøvurderingsloven (screening) har virksomheden beskrevet 

mulige miljøpåvirkninger. Disse emner er nærmere beskrevet i screeningsbilaget, bilag 3. 

 

Klagevejledning 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) 

den 28. oktober 2022. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Din klage skal være modtaget senest den 25. november 2022. 

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål 

af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisatio-

ner, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerin-

teresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, 

og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50. 

  

Du kan således klage, hvis du mener, at Vejle Kommune ikke har lovhjemmel til at træffe afgø-

relsen. Du kan ikke klage over, at Vejle Kommune efter din opfattelse burde have truffet en an-

den afgørelse. 

 

Du kan klage via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk 

eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 

900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune 

fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageporta-

len. Du får besked om videre sendelsen. 

                                                 
2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter, BEK nr. 2091 af 12/11/2021 

http://www.vejle.dk/afgorelser
https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 

medmindre du er blevet fritaget for bruge af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at 

bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarekla-

genævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne 

for at blive fritaget. 

 

 

Indbringelse for domstol 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, 

at afgørelsen er meddelt, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse 

foreligger. 

 

Venlig hilsen 

 

Peter Wade 

Miljøtekniker 

 

 

Sagsakter 
 Miljøvurderingsansøgning modtaget 17. februar og 29. juni 2022, suppleret med screeningsskema modtaget den 

22. august, 2022.  

 

Bilag 
 Bilag 1: Placering af ansøgt projekt 

 Bilag 2: Beskyttet natur i nærområdet samt grundvand 

 Bilag 3: VVM-screening (fra ansøgningen) samt kommunens vurdering  

 

Kopi til: 

 
 Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C mst@mst.dk  

 Naturstyrelsen,  Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl, nst@nst.dk  

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, dn@dn.dk 

 DN Vejle, v/Uffe Rømer, Klokkeager 20, 7120 Vejle Ø, dnvejle-sager@dn.dk 

 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, kreds@friluftsraadet.dk  

 Friluftsrådet, kreds trekantområdet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk 

 Vejle Museum, Spinderihallerne, Spinderigade 11e 7100 Vejle, chlin@vejle.dk og/eller museer-

ne@vejle.dk  

 DOF-Vejle, v/Sten Nielsen, Sparkærvej 33, Vester Nebel, 6040 Egtved, vejle@dof.dk  

 DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk 

 Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mfkn@naevneneshus.dk
mailto:mfkn@naevneneshus.dk
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/til-foersteinstanser/fritagelse-fra-klageportal/
mailto:mst@mst.dk
mailto:nst@nst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:vejle@dn.dk
mailto:kreds@friluftsraadet.dk
mailto:trekantomraadet@friluftsraadet.dk
mailto:chlin@vejle.dk
mailto:museerne@vejle.dk
mailto:museerne@vejle.dk
mailto:vejle@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:dbf.oestjylland@gmail.com
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Bilag 1 – placering af ansøgt projekt 

 

 
 

NVP NextGen A/S v/Fertin Pharma A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle. Ligger i industriområdet 1.6.E.2 i den nordlige 

del af Vejle, tæt ved motorvej E45.    

 

Bilag 2 – Beskyttet natur samt indvindingsopland til drikkevand, i nærområdet 

 

 
 
Umiddelbart vest for projektområdet findes der er en §3 beskyttet sø, Dandysøen, som modtager overfladevand fra 

virksomhedens område. Nærmeste naturområder i øvrigt er mindre, beskyttede søer og overdrev.  Begge aktiviteter 

ligger i et områder for drikkevandsinteresser og indvindingsopland til TREFOR Lysholt Vandværk.



 

 

Teknik & Miljø - Industri & Landbrug 
Kirketorvet 22 - 7100 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 
 

 

 

Bilag 3 – VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven, 22.08.2022) samt kommunens vurdering. Bemærk, at de omtalte 

bilag er en del af ansøgningen og ikke nødvendigvis vedlagt denne afgørelse. 
Basisoplysninger Tekst og besvarelser fra ansøgningen efter miljøvurderings-

loven. 

Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 

Oprettelse af produktionslinjer til fremstilling af syntetisk snus 

(nikotinposer) i Nutra C og P5, samt fylde og pakkelinje i P5 

Ingen bemærkninger 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre 

NCP NextGen A/S, Dandyvej 19, 7100 Vejle, tlf. 7215 1300, 

fertin@fertin.com 

Ingen bemærkninger 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson 

Senior EHS Specialist Thomas Elmelund Rasmussen, Dandyvej 

19, 7100 Vejle, tlf. 72152262 / 41321712, thor@fertin.com 

Ingen bemærkninger 

 

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav  

Dandyvej 19, 7100 Vejle, matr. nr. 19c, Bredballe By,  

Bredballe 

Ingen bemærkninger 

 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner  

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den 

eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) 

Vejle Kommune 

Ingen bemærkninger 

 

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 
Se oversigtskort til VVM nr. 1 & 2 

Ingen bemærkninger 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og 

projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

 

Se oversigtskort til VVM nr. 1 & 2 

Ingen bemærkninger 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej  Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse2?  
 

x 

Hvis ja, er der obligatorisk 

VVM-pligtigt. 

Angiv punktet på bilag 1:  

Enig 

 

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse2? 
 

x 
 

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 

 

Enig. Der er tale om pkt. 6. DEN KEMISKE 

INDUSTRI (PROJEKTER, SOM IKKE ER 

OMFATTET AF BILAG 1) 

a) Behandling af mellemprodukter og frem-

stilling af kemiske produkter. 

b) Fremstilling af pesticider og farmaceuti-

mailto:thor@fertin.com
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ske produkter, af maling og lak, af elastome-

rer og peroxider. 

c) Anlæg til oplagring af olie samt petroke-

miske og kemiske produkter. 

 

Da der er tale om en ændring til en allerede 

godkendt virksomhed er projektet omfattet 

af punkt 13a:  

 Ændringer eller udvidelser af projekter 

i bilag 1 eller nærværende bilag, som allere-

de er godkendt, er udført eller er ved at blive 

udført, når de kan have væsentlige skadelige 

indvirkninger på miljøet (ændring eller 

udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).  

Projektets karakteristika Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives 

navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav 

Ikke relevant 

  

Ingen bemærkninger 

 
2. Arealanvendelse efter projektets realisering 

- Det fremtidige samlede bebyggede areal í m2  

- Det fremtidige samlede befæstede areal i m2 

- Nye arealer, som befæstes ved projektet i m2 

 

Nutra C: 
- 430 m² 

- Ikke relevant 

- Ikke relevant 

 

P5: 

- 3.877,42 m² 
- Ikke relevant 

- Ikke relevant 

 

Ingen bemærkninger 

 
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning 

 

- Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet 
  og i givet fald hvor meget i m 

- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2 

- Projektets bebyggede areal i m2 
- Projektets nye befæstede areal i m2 

- Projektets samlede bygningsmasse i m3 

- Projektets maksimale bygningshøjde i m 
- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbind- 

  else med projektet 

 

Nutra C: 

- Ikke relevant 

- 430 m² 

- 430 m² - produktionslokaler indrettet i eksisterende bygning. 

- Ikke relevant 

- 2.580 m³ 

- Eksisterende bygning på 8 m 

- Ikke relevant 

 

P5: 

- Ikke relevant 

- 3.877,42 m² 

- 3.877,42 m² - eksisterende bygning fra Sakura projekt + 

 

Ingen bemærkninger 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20160425-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#b1
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov20160425-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#b1
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tilbygning 

- Ikke relevant 

- 25.009 m³ 

- Eksisterende bygning på 7,7 m til toppen af murkrone 

- Ikke relevant 

 

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

 
 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 

 

- Vand- mængde i anlægsperioden 
- Affaldstype og mængder i anlægsperioden 

- Spildevand – mængde og type i anlægsperioden 

- Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 

 
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden 

 

 Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: 
 

- Vand- mængde i anlægsperioden 

- Affaldstype og mængder i anlægsperioden 
- Spildevand – mængde og type i anlægsperioden 

- Håndtering af regnvand i anlægsperioden 
- Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå 

 

Nutra C: 
- Ikke relevant 

- Ikke relevant – eksisterende lokaler er blevet taget i brug. 

- En mindre mængde < 100 l til lokalerengøring efter installati-
on af udstyr. Nautilus Veterinær anvendt som rengøringsmiddel 

efter leverandørens anvisninger. 

- Ikke relevant – regnvand bortledes i henhold til Fertin Pharma 
A/S afledningstilladelse. 

- Procesudstyr installeret i 2021. 

 
 

P5: 

- 500 m³ 
- En mindre mængde anlægsmaterialer, som er blevet kildesor-

teret ved opførslen af teknikbygningen ca. 2 ton. 

- 300 m³ i forbindelse med arbejds- og rengøringsopgaver ved 
opførsel af teknikbygning. Spildevand er blevet ledt til det 

kommunale spildevandssystem. 
- Regnvand er blevet afledt til eksisterende regnvandssystem jf. 

afledningstilladelse 

- 2022.04.01 til 2022.09.01 

 

Der er foretaget anlægsarbejde forud for 

meddelelse af afgørelse Der er derfor tale 
om lovliggørelse efter Miljøvurderingslo-

ven. 

 
Ingen bemærkninger i øvrigt. 

 

Projektets karakteristika Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

 
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af 

placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: 

 
- Råstoffer – type og mængde i driftsfasen  

- Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen 
- Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen 

- Vandmængde i driftsfasen  

 

Nutra C: (500 ton pr. år) 
- Nikotinforblanding 40 ton pr. år, smagsstoffer 358 ton pr. år, 

hjælpestoffer 290 ton pr. år, purified water (PW) 30 ton pr. år. 

- Nikotinforblanding 40 ton pr. år  
- 500 ton pr. år 

- 100 m³ 
 

P5: (1.200 ton pr. år) 

- 20% nikotin/benzoesyre blanding 96 ton pr. år, smagsstoffer 

140 ton pr. år, hjælpestoffer 674 ton pr. år, purified water (PW) 

72 ton pr. år. 

- 516 ton nikotin/flavor/vand opløsning til produktion af fær-
digvare. 

- 1.200 ton 

- 300 m³ 

 
Ingen bemærkninger 
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6. Affaldstype og mængder, som følge af projektet i driftsfasen:  
     

- Farligt affald: 

- Andet affald: 
- Spildevand til renseanlæg: 

- Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: 

- Håndtering af regnvand: 

Nutra C: 

- 2.000 kg pr. år 
- 5.000 kg pr. år 

- 500 m³ pr. år 

- Ikke relevant. 
- Bortledes via eksisterende regnvandssystem i henhold til 

afledningstilladelse. 

 
P5: 

- 7.000 kg 

- 12.000 kg pr. år 
- 900 m³ pr. år 

- Ikke relevant. 

- Bortledes via eksisterende regnvandssystem i henhold til 

afledningstilladelse. 

 
 

 

 

Der er tale om en beskeden stigning i spil-
devandsmængder til offentlig kloak (ca. 

1%). Virksomheden (Fertin Pharma A/S) 

har i forvejen tilladelse til 375 m³ pr. døgn 
ved Dandyvej 19. Den gennemsnitlige 

udledning per døgn ligger pt. på ca.265 m³ 

pr. døgn. Da der er tale om endnu et blan-
dingsanlæg til nikotin på virksomheden er 

det undersøgt om ikke der skal stilles krav 

til måling af nikotin i spildevand. Det vil 
blive vurderet nærmere i forbindelse med 

miljøgodkendelsen af de nye afdelinger.      

 

Projektets karakteristika Ja 

 

Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

 
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning 

 
 X 

 Ingen bemærkninger. 

 
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en 

branchebekendtgørelse?  

 
 

 X 

Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis 
»nej« gå til punkt 10 

 

Ingen bemærkninger. 

 

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i 
branchebekendtgørelsen?   

 

Hvis ”nej” angives og begrundes 
hvilke vilkår, der ikke vil kunne 

overholdes. 

 

Ikke relevant. 

 

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?  

 

X  

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis 

”nej” gå til pkt. 12. 

 
Common Waste Water and 

Waste Gas Treat-

ment/Management Systems in 
the Chemical Sector, CWW 

Virksomheden er ikke direkt omfattet af 

BREF krav, men disse BREF konklusioner 

kan anvendes vejledende i forbindelse med 
miljøgodkendelsen.  

 

Det jurdiske udgangspunktet for en virk-
somhed omfattet af godkendelsesbekendtg-

ørelsens bilag 2, der ikke er omfattet af 

standardvilkår, er anvendelse af BAT (bedst 
tilgængelig teknik) kriterierne i bilag 5 i 

godkendelsesbekendtgørelsen. Disse 

vurderes nærmere I forbindelse med 
miljøgodkendelsen.  
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11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter? 

X  

 
Hvis ”nej” angives og begrundes 

hvilke BREF-dokumenter, der 

ikke vil kunne overholdes. 
 

Ingen bemærkninger. Vurderes nærmere i 
forbindelse med miljøgodkendelsen.  

 

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?  

X  

 

Hvis ”ja” angiv hvilke. Hvis 
”nej” gå til punkt 14. 

 

Spildevands- og luftrensning og 
styringssystemer i den kemiske 

sektor, nr. C(2016) 3127 af 9. 

juni 2016 
 

Ingen bemærkninger. Vurderes nærmere i 

forbindelse med miljøgodkendelsen. 

 

Projektets karakteristika Ja 

 

Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

 
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? 

 
X  

 
Hvis ”nej” angives og begrundes 

hvilke BAT-konklusioner, der 

ikke vil kunne overholdes. 
 

 

Ingen bemærkninger. 
  

 
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger 

eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?  

 

X  

Hvis »ja« angives navn og nr. på 
den eller de pågældende vejled-

ninger eller 

bekendtgørelser. 
• Ekstern støj fra virksomheder. 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 

5 1984. 
• Måling af ekstern støj fra 

virksomheder. Vejledning fra 

Miljøstyrelsen nr. 6 1984. 
• Beregning af ekstern støj fra 

virksomheder. Vejledning fra 

Miljøstyrelsen nr. 5 1993. 
• Supplement til vejledning om 

ekstern støj fra virksomheder. 

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 
3 1996. 

• Lavfrekvent støj, infralyd og 

vibrationer i eksternt miljø. 
Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 

9 1997. 

Hvis »nej« gå til pkt. 17 

Ingen bemærkninger. 

 

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
X  

 

Hvis ”nej” angives overskridel-

Ingen bemærkninger. 
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støj og vibrationer? 

 

sens omfang og begrundelse for 

overskridelsen 

 

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde 

de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer? 
 

X  

 

Hvis ”nej” angives overskridel-

sens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

 

 
 

 

Der forventes ikke udfordringer med støj 

eller vibrationer. 

 

 
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgø-

relser om luftforurening?  

 

X  

Hvis »ja« angives navn og nr. på 
den eller de pågældende vejled-

ninger, regler eller 

bekendtgørelser. 
 

• Luftvejledningen. Vejledning 

fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001. 
 

• B-værdivejledningen. Vejled-

ning fra Miljøstyrelsen nr. 2 
2002. 

 

• Supplement til B-
værdivejledningen. Miljøstyrel-

sen 2008. 

 
Hvis ”nej” gå til pkt. 20. 

Ingen bemærkninger. 
 

  

 

18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
luftforurening? 

 

 
 

 

 

X  

Hvis ”nej” angives overskridel-

sens omfang og begrundelse for 
overskridelsen 

 

 
 

 

Ingen bemærkninger. 
 

 

19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier 

for luftforurening? 
 

X  

Hvis ”Nej” angives overskridel-

sens omfang og begrundelse for 

overskridelsen. 
 

 

Der anvendes luftrenseteknik svarende til 

”BAT”, bl.a. kulfilter til lugtende emissio-

ner. Der forventes ikke udfordringer. Vurde-
res nærmere i forbindelse med miljøgodken-

delsen.     

 
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener 

 

- I anlægsperioden? 

- I driftsfasen? 

 

 X 

 Ingen bemærkninger. 
 

 

Projektets karakteristika Ja 

 

Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 
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21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener 

 

- I anlægsperioden? 

- I driftsfasen? 

 

 X 

 
Hvis ”ja” angives omfang og 

forventet udbredelse. 

 
 

Der anvendes luftrenseteknik svarende til 
”BAT”, bl.a. kulfilter til lugtende emissio-

ner. Der forventes ikke udfordringer. Vurde-

res nærmere i forbindelse med miljøgodken-
delsen. 

 

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i 

aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.  
 

- I anlægsperioden? 

- I driftsfasen? 

 

 

 

X 

 

 

Hvis ”ja” angives og begrundes 

omfanget. 
 

 

Ingen bemærkninger. 

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen – jf. bekendtgørelse om 
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 

2016?  

 

 X 

 Ingen bemærkninger. 

 

Projektets placering 

 

Ja Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

 

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?  
 

X 
 

Hvis »nej«, angiv hvorfor: 

 

 Ingen bemærkninger. 

 

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelses-

linjer?   X 

 

Hvis ”ja” angiv hvilke: 

 

Ingen bemærkninger. 

 
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? 

 
 X 

. Ingen bemærkninger. 

 
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte 

råstofområder?  

 

 X 

 Ingen bemærkninger. 

 
28. Er projektet tænkt placeret inden for kystnærhedszonen? 

 X 

 
 

Svaret er Ja. Projektet ligger inden for 
kystnærhedszonen (2,6 km fra kysten) men 

da det ligger inden for byzone og ikke vil 

kunne ses fra kysten, har zonen ikke betyd-
ning for projektet.    

 

Projektets placering 

 
Ja 

 

Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

 
29. Forudsætter projektet rydning af skov? 

(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden for et rimeligt 

tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større 

 X 

 Ingen bemærkninger. 
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end ½ ha og mere end 20 m bredt.) 

 

 

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 

fredningssag?  
 

 X 

 

 

Ingen bemærkninger. 

 

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3  

 

  

Afstand til ”Dandysøen”: 

 
Nutra C: 312 m 

P5: 72 m 

Ingen bemærkninger. 

 
32. Rummer § 3 området beskyttede arter og i givet fald hvilke?  

 X 

Fertin Pharma A/S er ikke be-
kendte med tilstedeværelsen af 

beskyttede arter. Vejle Kommune 

bedes kommentere på dette 
punkt. 

Der er ikke kendskab til beskyttedes arter i 
området. 

 

33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.  
  

Skov øst for Bredballe: 

 
Nutra C: 2 km 

P5: 2,2 km 

(Tirsbæk fredningen). Ingen bemærkninger. 

 

34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).  

 

  

Kongeskov sydøst for Bredballe: 

 
Nutra C: 2,7 km 

P5: 2,9 km 

Ingen bemærkninger. 

 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller 

grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer 

af vandområder eller grundvandsforekomster? 

   
 X 

Hvis »ja« angives hvilken på-
virkning, der er tale om. 

  

Der udledes overfladevand til Dandysøen 
(herefter ledes vandet til Bybækken). Umid-

delbart vurderes det, at der ikke er negative 

påvirkninger. Men der skal løbende være 

opmærksomhed omkring udendørs oplag og 

kørsel, herunder forebyggelse af uheld. 

Disse ting tages der hånd om i miljøgodken-
delsen.   

 

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?  

 X 

Projekterne er dog beliggende i 

områder med drikkevandsinteres-

ser. 

Projektet ligger inden for indvindingsoplan-

det til Trefor Lysholt Vandværk, hvilket 

sidestilles med særlige drikkevandsinteres-
ser. Da alle oplag og blandingsaktiviteter 

foregår indendørs forventes ikke udfordrin-

ger for jord og grundvand. Der stilles fore-
byggende vilkår i miljøgodkendelsen eller 

projektet bliver omfattet af gældende, fore-

byggende vilkår.   

 

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?  
 X 

Området er hverken V1 eller V2 

kortlagt. 

Ingen bemærkninger. 

 

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er 

udpeget som område med risiko for oversvømmelse? 
 

 X 

 Ingen bemærkninger. 

 

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, 
 

 
X 

 Ingen bemærkninger. 
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er udpeget som risikoområde for oversvømmelse? 

 

 

Projektets placering 

 
Ja 

 

Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering 

 

 

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen 
med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning 

af miljøet (kumulative forhold)? 

 

 X 

 Ingen bemærkninger. 

 
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande? 

 

 X 

 Ingen bemærkninger. 

 
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 

projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger 

med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet? 

 

   
P5: Etablering af et kulfilter 

(samme model som anvendes af 

Fertin Pharma A/S) til rensning 
af afkastluft. 

Ingen bemærkninger. 

 

Konklusion 

Det er kommunens vurdering vedr. det ansøgte projekt, at  

 

 Projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura 2000 områder eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 

 At anden beskyttet natur ikke påvirkes negativt. 

 Fredninger ikke påvirkes af projektet. 

 Befolkningens sundhed ikke påvirkes væsentligt.  

 At drift i tilknytning til projektet ikke vil medføre væsentlige risici for omgivelserne 

 Etablering og drift er i overensstemmelse med det øvrige plangrundlag. 

 

Det er Vejle Kommunes samlede vurdering, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en 

væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Vejle Kommune, 27. 10. 2022 

 

Peter Wade 

Miljøtekniker 

 


