
 

 

 
 
Vejle Fjernvarme a.m.b.a 
Langelinie 60 
7100 Vejle 
 
 
Afgørelse om, at projektforslag om fjernvarmeforsyning af 
område ved Ribe Landevej i Vejle ikke er omfattet af krav 
om miljøvurdering (ikke-VVM-pligt) 
 
Vejle Fjernvarme a.m.b.a. har ansøgt om etablering af distributionsnet til-
sluttet bestående fjernvarmesystem og stikledning til varmeforsyning af ek-
sisterende boligområde ved Ribe Landevej i Vejle. I samme forbindelse er 
der foretaget anmeldelse efter Miljøvurderingslovens1. 
 
VVM-screeningsafgørelse 
På baggrund af VVM-screeningen træffer Vejle Kommune afgørelse om, at 
projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at projektet dermed ikke er 
VVM-pligtig. Afgørelsen træffes efter § 21 i Miljøvurderingsloven. 
 
Baggrund 
Anmeldelsen er indgivet i henhold til Miljøvurderingsloven. Anmeldelsen er 
vedlagt som bilag til afgørelsen. Projektet er screenet, da det er omfattet af 
lovens bilag 2, pkt. 3b ”Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt 
vand”. 
 
Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde. Boli-
gerne forsynes i dag primært med naturgas. Området er udlagt til boligfor-
mål jf. Vejle Kommuneplan 2021-2023 i område 1.3.B.1 ”Boligområde ved 
Koldingvej og Ribevej i Vejle.”. Projektområdet fremgår af følgende over-
sigtskort: 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af kon-
krete projekter (VVM) 
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J. nr.:

13.03.01-P19-18-22 

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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Området vil blive forsynet via Vejle Fjernvarmes eksisterende forsyningsnet gennem ventilbrønd 
ved Ribe Landevej 13. Varmen indtil Vejle Fjernvarmes distributionsnet leveres fra TVIS’ trans-
missionsnet. Fjernvarmenettet etableres, så de første forbrugere kan forsynes i 2023. 92 boliger 
forventes konverteret i år 1 svarende til 84 % af boligerne.  
 
Distributionsnettet anlægges i 2023, og mindre anlægsarbejder i forbindelse med etablering af 
stikledninger til forbrugere vil kunne pågå indtil ultimo 2027. Der udlægges ca. 2080 meter di-
stributionsnet og ca. 1820 meter stikledninger. 
 
Projektet omfatter ikke arealafståelse, da etablering af forsyningsledning og distributionsnet frem 
til de enkelte parceller forudsættes at ske i offentlige og/eller private vejarealer. Vejle Fjern-
varme forventer ikke arealafståelse i forbindelse med projektet.  
 

 
 
Oversigt over ledningstracé. 
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Projektet kræver en godkendelse i henhold til varmeforsyningslovens2 § 4 stk. 1 
 
Begrundelse 
Vejle Kommune har i afgørelsen lagt vægt på, at nedgravning af fjernvarmeledning i det frem-
sendte projekt ikke forventes at have væsentlig negativ miljømæssig konsekvenser med bag-
grund i nedenstående afsnit. Screeningen er udført med udgangspunkt i det vedlagte ansøgnings-
materiale, og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screenings-
tidspunktet. 
 
Støv, støj og vibrationer, lys, luft og lugt 
I anlægsfasen kan der forekomme gener i form af vibrationer og støj inden for normalarbejdstid. 
Disse vurderes at være kortvarige og dermed ikke væsentlige. Der kan opstå støvgener i forbin-
delse med anlægsfasen, såfremt nedgravning af rør sker i tørre perioder. Der kan foretages 
sprinkling med vand, hvis det er tilfældet. 
 
I driftsfasen vurderes der ikke at være gener. 
 
Ressourcer, affald og spildevand 
Fjernvarmeledninger etableres af præfabrikerede fjernvarmerør og komponenter. Rørene samles 
på lokaliteten. I forbindelse med projektet vil der ske udgravning af 0,5-1 m3 overskudsjord pr. 
meter fjernvarmeledning. Der vil ske indbygning af 0,4 m3 sand pr. meter ledning. Der udskiftes 
asfaltmaterialer, som bortskaffes til godkendt modtager. Bygherre sørger for reetablering. 
 
Affald i anlægsfasen vil generelt være begrænset, og bortskaffelse vil ske efter gældende ret-
ningslinjer. Det færdige ledningsnet fyldes med vand fra bestående fjernvarmesystem, hvorefter 
det bliver et lukket system. Selve driften af fjernvarmeledningerne medfører ikke produktion af 
affald, spildevand og overfladevand. 
 
Der er drikkevandsinteresser i området, men projektområdet er ikke placeret i område med sær-
lige drikkevandsinteresser. Gennemførelse af projektet kan medføre behov for midlertidig grund-
vandssænkning. Såfremt det er tilfældet, kontakter Bygherre Vejle Kommune. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Fjernvarmeledningernes tracé medfører ikke rydning af skov. Nærmeste § 3-beskyttet område er 
en mose ca. 5-10 meter fra projektområdet. Der er ikke kendskab til beskyttede arter i området, 
der vil kunne blive påvirket af projektet jf. habitatdirektivet. 
 
Natura-2000 
Nærmeste habitatområder er placeret ca. 1400 meter fra projektområdet. Der er tale om H69 – 
Højen Bæk.   
 
Afstanden til området og projektets karakter gør, at udpegningsgrundlaget i disse ikke vil kunne 
blive påvirket af projektet. 
 

 
2 LBK nr. 2068 af 16. november 2021 – bekendtgørelse af lov om varmeforsyning 
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Projektet ligger inden for søbeskyttelseslinje, hvilket medfører, at såfremt der skal opstilles 
større/tydelige overjordiske anlæg, vil det kræve en dispensation fra søbeskyttelseslinjen. Vejle 
Kommune, Natur & Udeliv vil skulle ansøges konkret om dette. 
 
Vejle Kommune vurderer på baggrund af væsentlighedsvurderingen samt ansøgers foranstaltnin-
ger i anlægsfasen (projektets udførelse), at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurde-
ring af projektets virkninger på Natura 2000- områder samt bilag IV-arter jf. § 6 og § 10 i habi-
tatbekendtgørelsen3. 
 
Fredning 
Der er ca. 1400 meter til nærmeste fredet område – Højen Bæk. 
 
Samlet vurdering 
Projektet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at have væsentlig negativ påvirkning af det 
omgivende miljø, både med hensyn til forurening og beskyttelses-, bevaringsværdige- og fredede 
områder samt menneskers sundhed. 
 
Ved afgørelse om ikke-VVM-pligt har Vejle Kommune navnlig lagt vægt på: 

 at projektets dimensioner er begrænsede og vil modsvare karakteren af områdets nuvæ-
rende arealanvendelse, 

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

 at projekt kan realiseres i overensstemmelse med de overordnede planlægningsmæssige 
bestemmelser for området, 

 at drift i tilknytning til projektet ikke vil afstedkomme et væsentlig ressourceforbrug, og 
at affaldsfrembringelse vil være beskeden, 

 at der heller ikke i øvrigt – herunder i sammenhæng med eksisterende eller planlagte akti-
viteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i omgivel-
serne, og 

 at projektet ikke vil indebære påvirkning af Natura-2000 eller arter omfattet af habitatdi-
rektivets bilag IV 

 
Øvrige bemærkninger 
Afgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en mil-
jøkonsekvensvurdering, før Vejle Kommune kan træffe afgørelse om det ansøgte. Projektet må 
således ikke påbegyndes, inden der er indhentet de nødvendige godkendelser og tilladelser efter 
anden lovgivning. 
 
Vejle Spildevand har fremsendt bemærkninger til ledningstracé og overholdelse af respektaf-
stande. Disse er fremsendt til Vejle Fjernvarme. Såfremt bemærkningerne medfører, at der kom-
mer væsentlige ændringer i projektet eller i omgivelserne kan det betyde, at projektet skal scree-
nes igen ud fra de nye oplysninger. 
 
 
 

 
3 Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 



 

Side: 5/8 

Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sa-
gens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse 
af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og 
har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 med-
lemmer. 
 
Der kan klages over retlige spørgsmål. Dvs. at du kan klage, hvis du mener, at kommune ikke 
har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan ikke klage over, at kommunen efter din opfat-
telse burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelse kan påklages inden for 4 uger efter offentliggørelse. Afgørelsen offentliggøres på 
Vejle Kommunes hjemmeside d. 11. november 2022. 
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på https://naevneneshus.dk/  .  Det koster et 
gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr.  for virksomheder og organisationer at klage. For 
oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Miljø- og Fødevare-
klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/ . 
 
Søgsmål 
Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til miljøvurderingslovens § 54, stk. 1 skal anlæg-
ges ved domstolene inden for 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort. 
 
Venlig hilsen 
 
 
Pia Funda Hamborg 
 
Bilag: Ansøgningsskema 
 
Afgørelsen er endvidere sendt til: 

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, stps@stps.dk  
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk  
- DN Vejle, vejle@dn.dk  
- Friluftsrådet,  kreds@friluftsraadet.dk og trekantomraadet@friluftsraadet.dk  
- Naturstyrelsen,  nst@nst.dk  
- DOF,  natur@dof.dk og vejle@dof.dk  
- Vejle Museum,  museerne@vejle.dk 

  

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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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 MiljøAdministration) 

 
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/


 

   

Ansøgningsskema 
 

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning 
af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant 
for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet 
udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes 
at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der 
behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat 
under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5. 
 

Basisoplysninger Tekst  

Projektbeskrivelse (kan 
vedlægges) 

Vejle Fjernvarme a.m.b.a har fået godkendt at forsyne et område 
ved Ribe Landevej med fjernvarme.  
 
Projektet omhandler etablering af et komplet fjernvarmenet 
bestående af distributionsnet, stikledninger, målere, brønde og 
stophaner. 
 
Området forsynes via Vejle Fjernvarmes eksisterende forsyningsnet 
gennem ventilbrønd ved Ribe Landevej nr. 13. Varmen indtil Vejle 
Fjernvarmes distributionsnet leveres fra TVIS' transmissionsnet. 
 
Det forudsættes at fjernvarmenettet etableres, så de første 
forbrugere kan forsynes i 2023. Distributionsnettet forudsættes 
etableret i første år.  Mindre anlægsarbejder forbundet med 
etablering af stikledninger til forbrugere kan forventeligt pågå indtil 
ultimo 2027. 
 

 
Figur 1 Afgrænsning af projektområde. 

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

 
 
Vejle Fjernvarme a.m.b.a. 
Langelinie 60 
7100 Vejle 
vf@Vejlefjernvarme.dk 

mailto:vf@Vejlefjernvarme.dk


 

   

75827455 

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

Kontaktperson bygherre: 
Jesper Wolsgård 
Langelinie 60 
7100 Vejle 
75827455 
jwo@Vejlefjernvarme.dk 
 
Kontaktperson rådgiver: 
COWI 
Jeppe Krogh Skjølstrup 
Parallelvej 2 
2800 Kongens Lyngby 
41763756 
jksp@cowi.com 

Projektets adresse, matr. 
nr. og ejerlav. For havbrug 
angives anlæggets 
geografiske placering 
angivet ved koordinater 
for havbrugets 4 
hjørneafmærkninger i 
bredde/længde (WGS-84 
datum). 

Distributionsnettet berører Ribe Landevej, som er en kommunal vej. 
Øvrige veje i berøring med projektet er private fællesveje. 
 
Adresser der er berørte af projektet er: 
Drosselvej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Duevej 2, 3, 4 
Høgevej 4, 6 
Lærkevej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
Ribe Landevej: 19, 21, 25, 29, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 
49, 51, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76A, 76B, 
77A, 78A, 78B, 80A, 80B, 81, 82B, 82C, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
92, 100, 101, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 122, 124, 126, 128, 132, 136, 140, 142, 144, 146, 148, 
150, 152 
Skovbakken: 3, 5, 7 
Ømkulevej: 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 36, 39, 41, 43 
 
Alle matrikler er placeret i ejerlav "Pedersholm, Vejle Jorder", 
"Engene, Vejle Jorder" eller "Søndermarken, Vejle Jorder".  

Projektet berører 
følgende kommune eller 
kommuner (omfatter 
såvel den eller de 
kommuner, som projektet 
er placeret i, som den 
eller de kommuner, hvis 

 Projektet berører kun Vejle Kommune. 
 
 
 
 
 
  

mailto:jwo@Vejlefjernvarme.dk
mailto:jksp@cowi.com


 

   

miljø kan tænkes påvirket 
af projektet) 

 
 
 
 
 
 
Oversigtskort i målestok 
eks. 1:50.000 – Målestok 
angives. For havbrug 
angives anlæggets 
placering på et søkort. 

 
 
 
 
 
 
Målestok: 1:50.000 

  
Figur 2 Projektområde markeret med blå inden for firkanten. Kilde: Danmarks Miljøportal 

Kortbilag i målestok 
1:10.000 eller 1:5.000 
med indtegning af 
anlægget og projektet 
(vedlægges dog ikke for 
strækningsanlæg). 

- 

Forholdet til VVM 
reglerne 

Ja  Nej    

Er projektet opført på 
bilag 1 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og 
konkrete projekter (VVM). 

  X  Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på 
bilag 1: 

Er projektet opført på 
bilag 2 til lov om 
miljøvurdering af planer 
og programmer og af 
konkrete projekter (VVM). 

 X   Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 
Punkt 3) Energiindustrien b) Industrianlæg til transport af 
gas, damp og varmt vand. 

Projektets karakteristika  Tekst  



 

   

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 

Distributionsnettet vil blive etableret i offentlig vej eller private 
fællesveje, mens stik til forbrugerne vil blive etableret på 
forbrugernes private matrikler. 

2. Arealanvendelse efter 
projektets realisering.  
 
 
Det fremtidige samlede 
bebyggede areal i m2 
 
Det fremtidige samlede 
befæstede areal i m2 
 
Nye arealer, som 
befæstes ved projektet i 
m2 

Distributionsnettet giver ikke anledning til ændring af 
arealanvendelse. Projektet anlægges primært under bestående 
vejarealer. Ubefæstede og befæstede arealer vil blive reetableret. 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

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 
 

  
 
 
 
Der er kan blive behov for midlertidig grundvandssænkning ifm. 
udførelse af etableringsarbejder. Hvis dette er tilfældet, vil Vejle 
Kommune blive kontaktet. 
 
 
 
Projektområdet omfatter ca. 15 ha, hvoraf ledninger udgør en 
mindre del. Der er i alt ca. 2.080 m distributionsnet, og ca. 1.820 m 
stikledninger.  
 
- 
 
 
- 
 
 
-  
 
 



 

   

Projektets maksimale 
bygningshøjde i m 
 
Beskrivelse af omfanget af 
eventuelle 
nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet 

- 
 
 
- 

4. Projektets behov for 
råstoffer i 
anlægsperioden 
 
Råstofforbrug i 
anlægsperioden på type 
og mængde: 
 
Vandmængde i 
anlægsperioden 
 
Affaldstype og mængder i 
anlægsperioden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spildevand til renseanlæg 
i anlægsperioden 
 
Spildevand med direkte 
udledning til vandløb, 
søer, hav i 
anlægsperioden 
 

Der etableres præ-isolerede rør, som består af stål omgivet af 
isoleringsmateriale og plastkappe. Rørene svejses sammen. 
 
 
I anlægsarbejdet af ledningsnettet skal der forventeligt anvendes ca. 
0,4 m³ sand pr. meter ledning, dvs. 1.560 m³ sand 
 
 
- 
 
 
Ledningsnettet skal primært etableres i befæstede arealer, hvilket 
betyder en opbrydning af eksisterende arealer. Mængden af 
opbrudt asfalt bortskaffes til godkendt modtager. Bygherre sørger 
for reetablering af alle berørte belægninger i tracéet/projektet. 
 
Den endelige mængde kan først estimeres under 
detailprojekteringen. 
 
Herudover genereres der en mindre mængde byggeaffald i 
anlægsfasen for det nye ledningsnet, samt overskudsjord (0,5-1,0 m³ 
pr. m fjernvarmeledning), som vil blive bortskaffet iht. gældende 
regler. 
 
Bortskaffelsen vil ske efter aftale med Vejle Kommune, herunder 
fastsættelse af omfanget af analyser af jorden inden 
genanvendelse/deponering 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 



 

   

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

- 
 
 
Anlægsperioden for distributionsnettet forventes at forløbe fra 
primo 2023 til ultimo 2023. Mindre anlægsarbejde ifm. etablering af 
stikledninger til slutkunder forventes at kunne pågå indtil ultimo 
2027 

Projektets karakteristika  Tekst  

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 

Projektet omfatter intet flow af råstoffer og ingen produktion af 
færdigvarer i driftsfasen. Projektet leverer alene fjernvarme til 
området. 
 
Ledningen fyldes med fjernvarmevand, hvorefter det er et lukket 
system. 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 

6. Affaldstype og årlige 
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: 

 Der vil ikke være affald eller spildevand i driftsfasen. 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

Projektets karakteristika  Ja Nej Tekst  



 

   

7. Forudsætter projektet 
etablering af selvstændig 
vandforsyning? 

   X   

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

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

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. 

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

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. 

11. Vil projektet kunne 
overholde de angivne 
BREF-dokumenter? 

 -  - Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, 
der ikke vil kunne overholdes. 

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

   X Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

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

 -  - Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, 
der ikke vil kunne overholdes. 

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 
vejledninger eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 17. 
  

15. Vil anlægsarbejdet 
kunne overholde de 
eventuelt lokalt fastsatte 
vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

 X 
 

Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen 
 
Vejle Kommune skriver på deres hjemmeside, at støjende 
aktiviteter kun må forekomme på hverdage i tidsrummet 
fra 07.00 til 18.00, og om lørdagen fra 07.00-14.00, og 
dette vil blive overholdt, da anlægsarbejder vil finde sted 
inden for almindelig arbejdstid.  

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

 X   Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen 



 

   

kunne overholde de 
vejledende 
grænseværdier for støj og 
vibrationer? 

17. Er projektet omfattet 
Miljøstyrelsens 
vejledninger, regler og 
bekendtgørelser om 
luftforurening? 

   X Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende 
vejledninger, regler eller bekendtgørelser. 
Hvis »nej« gå til pkt. 20.  

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

 - -  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen. 
  

19. Vil det samlede 
projekt, når 
anlægsarbejdet er udført, 
kunne overholde de 
vejledende 
grænseværdier for 
luftforurening? 

 - -  Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse 
for overskridelsen. 
  

20. Vil projektet give 
anledning til støvgener 
eller øgede støvgener 
I anlægsperioden? 
 
 
 
 
 
I driftsfasen? 

 X   Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. 
 
Anlægsarbejde kan medføre mindre støvgener i 
forbindelse med gravearbejde og arbejdskørsel. Generne 
vil udelukkende være af lokal karakter og i en begrænset 
periode, mens anlægsarbejdet udføres. Eventuelle 
støvgener kan afhjælpes ved at sprinkle arealet i tørre og 
blæsende perioder. 
 
I driftsfasen vil der ikke være anledning til støvgener. 

Projektets karakteristika  Ja  Nej  Tekst  

21. Vil projektet give 
anledning til lugtgener 
eller øgede lugtgener 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

   X Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.  

22. Vil anlægget som følge 
af projektet have behov 
for belysning som i aften 
og nattetimer vil kunne 

   X Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. 



 

   

oplyse naboarealer og 
omgivelserne 
I anlægsperioden? 
I driftsfasen? 

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  

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

24. Kan projektet rummes 
inden for lokalplanens 
generelle formål? 

 X   Hvis »nej«, angiv hvorfor: 
Projektet er ikke omfattet af nogen lokalplaner. 

25. Forudsætter projektet 
dispensation fra 
gældende bygge- og 
beskyttelseslinjer? 

 X   Hvis »ja« angiv hvilke: 
Projektet ligger inden for skovbyggelinjen og 
søbeskyttelseslinjen. Se bilag. 
 
Det kan blive nødvendigt at søge dispensation fra 
beskyttelseslinjerne til anlægsfasen for at kunne etablere 
en byggeplads med skurvogne og lign. I driftsfasen vil 
projektet ikke påvirke beskyttelseslinjerne, da 
ledningsnettet er placeret i jorden og ikke indebærer 
ændringer i terræn.  

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

   X   

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

   X   

28. Er projektet tænkt 
placeret indenfor 
kystnærhedszonen? 

 X    Se bilag. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

29. Forudsætter projektet 
rydning af skov? 
(skov er et bevokset areal 
med træer, som danner 
eller indenfor et rimeligt 

   X   



 

   

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

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

    Ca. 5-10 m til mose nord for projektet.  
Se bilag. 

32. Er der forekomst af 
beskyttede arter og i givet 
fald hvilke? 

   X Der er ikke registreret nogen beskyttede arter i 
projektområdet. Data er søgt på naturdata.dk 

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

    Ca. 1,4 km til fredningen Højen Bæk syd for projektet. 
 
Se bilag. 

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

    Natura 2000-området nr. 80 Højen Bæk ligger ca. 1,4 km 
syd for projektet, Habitatområde H69. 
 
Se bilag. 

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 påvirkning, der er tale om. 

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

   X Projektet er ikke placeret inden for et område med særlige 
drikkevandsinteresser. Dog ligger projektet inden for et 
område med drikkevandsinteresser. Se bilag. 



 

   

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

 x   Der er registreret to V1 jordforureninger inden for 
projektområdet. Den ene ligger ved Ribe Landevej nr. 11, 
og den anden ligger ved Ribe Landevej nr. 107. Ved Ribe 
Landevej nr. 62-70 er registreret V2 forurening.  
Se bilag. 
Den kommende entreprenør til anlægsarbejdet skal 
generelt afskaffe forurenet jord i henhold til Vejle 
Kommunes anvisninger.  

38. Er projektet placeret i 
et område, der i 
kommuneplanen er 
udpeget som område 
med risiko for 
oversvømmelse. 

 X   Det nordlige del af projektområdet er i risiko for 
oversvømmelse ved en 100 års hændelse i 2019. Større 
dele af området er i risiko for oversvømmelse ved en 100 
års hændelse i 2115. Kilde: Risikostyringsplan for 
oversvømmelse 2021-2027 (vejle.dk) og 
Oversvømmelseskort Risikoområde Vejle - Dataset 
(opendata.dk) 
Projektet vurderes upåvirket af en eventuel 
oversvømmelse, idet fjernvarmeledningerne er designet til 
at lægge i jord, som kan være våd og fugtig.  

39. Er projektet placeret i 
et område, der, jf. 
oversvømmelsesloven, er 
udpeget som 
risikoområde for 
oversvømmelse? 

 X   Den nordlige del af projektet er placeret inden for 
risikoområdet. 
 
Projektet vurderes upåvirket af en eventuel 
oversvømmelse, idet fjernvarmeledningerne er designet til 
at lægge i jord, som kan være våd og fugtig. 

Projektets placering  Ja  Nej  Tekst  

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 Der er flere naturgaskonverteringsprojekter i Vejle, som 
samlet set vil reducere brugen af fossile brændsler. 

41. Vil den forventede 
miljøpåvirkning kunne 
berøre nabolande? 

   X   

42. En beskrivelse af de 
tilpasninger, ansøger har 
foretaget af projektet 
inden ansøgningen blev 
indsendt og de påtænkte 
foranstaltninger med 
henblik på at undgå, 

    Arbejde planlægges indenfor normal arbejdstid. 
Evt. anvendelse af lys i morgen og eftermiddagstimer vil 
begrænses til arbejdsområdet. 
 
Der vil blive stillet krav til entreprenøren om, at arealet 
sprinkles, hvis der opstår støvgener. 
 

https://www.vejle.dk/media/41702/risikostyringsplan-for-oversvoemmelse-2021-2027.pdf
https://www.vejle.dk/media/41702/risikostyringsplan-for-oversvoemmelse-2021-2027.pdf
https://www.opendata.dk/city-of-vejle/oversvommelseskort-risikoomrade-vejle
https://www.opendata.dk/city-of-vejle/oversvommelseskort-risikoomrade-vejle
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Bilag 1 – Ribe Landevej– VVM 

Skovbyggelinje 

 

Danmarks Miljøportal 2022, projektområde markeret med lilla 

 

 

 

 

Søbeskyttelseslinje 

 

Danmarks Miljøportal 2022, projektområde markeret med lilla  

  



2 
 

Kystnærhedszone 

Danmarks Miljøportal, 2022, projektområde markeret med lilla 

 

 

§ 3 naturtyper 

 

Danmarks Miljøportal, 2022, projektområde markeret med lilla 

 

  



3 
 

Fredede område 

 

Danmarks Miljøportal, 2022, projektområde markeret med lilla 

 

Natura 2000-område 



4 
 

 

Danmarks Miljøportal, 2022, projektområde markeret med lilla 

Jordforurening 

  
Danmarks Miljøportal 2022, projektområde markeret med lilla 
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Særlige drikkevandsinteresser og boringsnære beskyttelsesområder 

Danmarks Miljøportal, 2022, projektområde markeret med lilla 

 

 

 

 

  



6 
 

Oversvømmelse - risikoområde 

Oversvømmelseskort Risikoområde Vejle - Dataset (opendata.dk)  

Oversvømmelsesrisici ved 100 års hændelser 

 

https://www.opendata.dk/city-of-vejle/oversvommelseskort-risikoomrade-vejle
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