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Egtved Varmeværk A.M.B.A. 
Lergårdvej 9 
6040 Egtved 

   

Afgørelse om, at fjernvarmeforsyning af 
erhvervsområde i Egtved ikke er 
omfattet af krav om miljøvurdering 
(ikke-VVM-pligt) 

Egtved Varmeværk A.M.B.A har ansøgt om etablering af distributionsnet tilsluttet 
bestående fjernvarmesystem og stikledning til varmeforsyning af eksisterende 
erhvervsområde i det nordlige Egtved. I samme forbindelse er der foretaget 
anmeldelse efter Miljøvurderingslovens1 § 18. 

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 erhvervsområde ved 
Nydamsvej og Aftensang, 6040 Egtved. Ejendommene forsynes i dag primært med 
naturgas. Området ligger jf. Vejle Kommuneplan 2021-2023 i område 4.C.1 
”Centerområde ved Aftensang i Egtved” og område 4.E.2 ” Erhvervsområde ved 
Nydamsvej i Egtved”. Projektområdet fremgår af følgende oversigtskort: 
 

 
 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) 

Pia Funda Hamborg 
 
Lokal tlf.: 76812425 
Mobil tlf.: 51686095 
PIFHA@vejle.dk 
 
Her bor vi: 
Kirketorvet 22 
7100 Vejle 
 
21. december 2022 
 
J. nr.: 13.03.01-P19-19-22 

Teknik & Miljø 
Industri & Landbrug 
 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
Tlf.: 76 81 00 00 
post@vejle.dk 
www.vejle.dk 
 
CVR Nr. 29 18 99 00 
 
Åbningstider 
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
 
Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15 
Torsdag kl. 8-17 
Fredag kl. 8-14 
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Projektområde – ikke målfast 
 
Fjernvarmeforsyning fordrer anlæg af ny distributionsledning tilsluttet centralsystem med en 
termisk effekt over 250 kW. Det nye ledningsanlæg etableres, så potentielle forbrugere i 
udvidelsesområderne kan forsynes med fjernvarme. Stikledninger etableres i takt med 
tilslutningsfrekvensen. Området støder op til eksisterende forsyningsområde for Egtved 
Varmeværk A.M.B.A. Der etableres 1.639 kanalmeter hovedledning og 705 kanalmeter stikledning. 
 
Anlægsarbejdet opstartes umiddelbart efter endelig godkendelse af projektforslaget. Projektet 
forventes gennemført i løbet af en periode på ca. 3 år. Det forventes, at ejendommene konverterer 
til fjernvarme med følgende tilslutningsgrad og -rate: 50 % tilsluttes første år, 15 % det næste år 
og 10 % det sidste år. 
 
Projektet omfatter ikke arealafståelse, da etablering af forsyningsledning og distributionsnet frem 
til de enkelte parceller forudsættes at ske i offentlige og/eller private vejarealer. Egtved 
Varmeværk A.M.B.A forventer ikke arealafståelse eller pålæggelse af servitutter i forbindelse med 
projektet.  
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Oversigt over ledningstracé og tilslutning til eksisterende ledningsnet – ikke målfast. 
 
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 fremsendte 
projekt ikke forventes at have væsentlig negativ miljømæssig konsekvenser med baggrund i 
nedenstående afsnit. Screeningen er udført med udgangspunkt i det vedlagte ansøgningsmateriale, 
og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet. 
 
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 
forbindelse 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 blive etableret en sandpude omkring rørene - ca. 0,4 
m3/m. Der etableres ny belægning på eksisterende berørte veje, og råjord samt muld vil blive 
genanvendt. 
 
Overskydende udskiftet asfalt og evt. overskydende råjord vil blive bortskaffes til godkendt 
modtager.  

 
 
2 LBK nr. 2068 af 16. november 2021 – bekendtgørelse af lov om varmeforsyning 
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Affald i anlægsfasen vil generelt være begrænset, og bortskaffelse vil ske efter gældende 
retningslinjer. 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. 
 
Projektområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Der transporteres varmt vand i 
fjernvarmeledningerne, og der monteres alarmtråd for lækageovervågning og rørbrud. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Fjernvarmeledningernes tracé medfører ikke rydning af skov. I projektområdet ligger der en § 3-
beskyttet sø, som ikke berøres af ledningstracé. Indenfor en afstand af 200 meter fra 
projektområdet er der kendskab til bilag IV-arterne pipistrelflagermus og brun flagermus. Det 
vurderes, at projektet ikke vil påvirke bilag IV arter eller andre beskyttede arter jf. 
habitatdirektivet. 
 
Natura-2000 
Nærmeste habitatområder er placeret ca. 200 meter fra projektområdet. Der er tale om H238 – 
Egtved Ådal.  
 
Afstanden til området og projektets karakter gør, at udpegningsgrundlaget i disse ikke vil kunne 
blive påvirket af projektet. 
 
Vejle Kommune vurderer på baggrund af væsentlighedsvurderingen samt ansøgers foranstaltninger 
i anlægsfasen (projektets udførelse), at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering 
af projektets virkninger på Natura 2000- områder samt bilag IV-arter jf. § 6 og § 10 i 
habitatbekendtgørelsen3. 
 
Fredning 
Der er registreret en 100 meter fredningszone til fortidsminde langs ledningstracé – Runesten i 
Egtved Kirke. Der er meddelt særskilt dispensation jf. naturbeskyttelsesloven til nedgravning af 
fjernvarmeledning af Vejle Kommune d. 3. oktober 2022. 

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 
nuværende arealanvendelse, 

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

 
 
3 Habitatbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
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 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 
aktiviteter – vurderes, at projektet vil afstedkomme væsentlige miljøpåvirkninger i 
omgivelserne, og 

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

Øvrige bemærkninger 

Afgørelsen er ikke en tilladelse men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en 
miljøkonsekvensvurdering, 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 
respektafstande. Disse er videresendt til DFP, som er ansøger. Vejle Museerne har indsendt 
bemærkninger om, at der anbefales arkæologisk overvågning af gravearbejdet i den del af området, 
som ligger nærmest kirken. Natur og Udeliv har bemærket, at såfremt den § 3- beskyttede sø i 
projektområdet påvirkes, vil det forinden nedgravning af fjernvarmeledninger forudsætte 
dispensation. 
 
Såfremt bemærkningerne medfører, at der kommer væsentlige ændringer i projektet eller i 
omgivelserne kan det betyde, at projektet skal screenes igen ud fra de nye oplysninger. 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens 
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 
medlemmer. 
 
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 opfattelse 
burde have truffet en anden afgørelse. 
 
Afgørelse kan påklages inden for 4 uger efter offentliggørelse. Afgørelsen offentliggøres på Vejle 
Kommunes hjemmeside d. 21. december 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 
Fødevareklagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/ . 

https://naevneneshus.dk/
https://naevneneshus.dk/
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Søgsmål 

Et eventuelt søgsmål om afgørelsen i henhold til miljøvurderingslovens § 54, stk. 1 skal anlægges 
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 

  

mailto:museerne@vejle.dk
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Vejle Kommune behandler personoplysninger 
om dig 

(følgende oplysninger er alene relevant i sager om privatpersoner, enkeltmandsvirksomheder eller 
I/S) 
 
Vi sender dig dette brev for at orientere dig om, at vi har indsamlet eller modtaget 
personoplysninger om dig. Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give 
dig en række oplysninger, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig. 
 
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet 
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 
 
Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at 
kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på 
følgende 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 
 
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   
 

1. Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 
☒ Almindelige personoplysninger  
☒ CPR-nummer  
 

mailto:post@vejle.dk
mailto:dpo.vejle@bechbruun.com
https://dpo.bechbruun.com/vejle
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Indsendes andre personoplysninger af dig, som ikke er relevante for sagen, kan disse 
personoplysninger blive journaliseret, men vil ikke indgå i sagens behandling 
 
2. Modtagere eller kategorier af modtagere 
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. 
 
3. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
Vi overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS: 
 ☒ Nej ☐ Ja 
 
4. 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 
klagehenvendelse.  

 
5. 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 arkivloven. 
 
6. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering i den konkrete behandling af dine 
personoplysninger. 
 
7. 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 

behandling 
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Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se 
kontaktoplysninger i afsnit 2. 
 
8. 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 personoplysninger 
op til tidspunktet for tilbagetrækningen af dit samtykke. 
 
9. 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 databeskyttelsesrådgiver eller 
finde mere information og kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk 

http://www.datatilsynet.dk/


Basisoplysninger Tekst

adresser, hvoraf der findes 26 opvarmede ejendomme, og heraf er alle i dag 
fossilt opvarmede. 

6040 Egtved 
www.egtvedvarme.dk

Driftsleder Leif O. Rasmussen 
Telefon: 75 55 11 33 
E-mail: driftsleder@egtvedvarme.dk

DFP 
Merkurvej 7 
6000 Kolding 
Christian Pedersen 
28 72 48 73 
cp@dfp.dk

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug 

Vejle Kommune. 

Oversigtskort (bilag 1a) 1:50.000 

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej
bilag 1

planer og programmer og konkrete projekter (VVM). 
X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 

bilag 2
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

X 

Projektets karakteristika Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet 

2. Arealanvendelse efter projektets realisering 

Det fremtidige samlede bebyggede areal i m2

2

2

projektet og i givet fald hvor meget i m 

Nej 

Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m2

Projektets bebyggede areal i m2 0 m2 

2 0 m2 

Projektets samlede bygningsmasse i m3 0 m3 

0 m 

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i 
forbindelse med projektet

Ingen 
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Hovedledning ca. 1.639 kanalmeter. 
Stikledning ca. 705 kanalmeter. 

m3/m. Sandforbrug ca. 650 m3. 

Kommunes regler herom. 

Ingen 

Projektets karakteristika Tekst
Der transporteres energi i form af varmt vand i ledningerne.

varmepumpe, elkedel naturgasmotor og naturgas kedel. 

Der anvendes halm og flis til biomassevarme, naturgas til naturgasmotor- og 

(f.eks. pumper). 

fjernvarmevand.

Vandbehov til fjernvarmevand til det nye ledningsnet ca. 50 m3 (cirkulerende 
3

driftsfasen:  

Farligt affald: 

og overfladevand. 

Andet affald: 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst

vandforsyning 
X 

X 

kunne overholdes. 

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

X 

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-
dokumenter dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. 
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12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-
konklusioner? 

X 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-
konklusioner? der ikke vil kunne overholdes. 

X 

Fjernvarmeledninger er ikke omfattet af vejledninger eller 

begrundelse for overskridelsen 

vibrationer? 
begrundelse for overskridelsen 

Fjernvarmeledninger til transport af fjernvarmevand giver 

X 

begrundelse for overskridelsen. 

19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende 

oplysninger.

begrundelse for overskridelsen. 

X 

periode.
I driftsfasen? 

Projektets karakteristika Ja Nej Tekst

lugtgener 
X 

ode.
I driftsfasen? Der er ingen lugtgener i driftsfasen

belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse 
naboarealer og omgivelserne 

X 

I driftsfasen? Der er ingen lysgener i driftsfasen

med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016? 

X Fjernvarmeledningerne er ikke omfattet af 

Projektets placering Ja Nej Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle X 
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og beskyttelseslinjer?  
X 

kirkebyggelinjer.

af naboarealer? 
X 

X 
fjernvarmeledningerne er placeret. 

X Fjernvarmeledningerne er ikke placeret inden for 

Projektets placering Ja Nej Tekst

indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af 

end 20 m bredt.) 

X 
af skov. 

realiseringen af en rejst fredningssag?  
X Der er registreret fredede zoner omkring kirken. 

Der er registreret en 100 m fredningszone til fortidsminder 

Fjernvarmeledningerne placeres i eksisterende vejarealer. 

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

X Der er ikke kendskab hertil. 

Fjernvarmeledningerne placeres i eksisterende vejarealer. 

Der er registreret fredede zoner omkring kirken. 

Der er registreret en 100 m fredningszone til fortidsminder 

fjernvarmeledningerne indenfor fredningszonerne til 

Det er aftalt med Vejle Museerne, at museet screener 

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

Etablering og drift af fjernvarmeledningerne vil ikke 

drikkevandinteresser? 
X 

Fjernvarmeledningerne placeres i eksisterende vejarealer. 

jordforurening? 
X Der er registreret jordforurening flere steder inden for 

jordforureningsloven og Vejle Kommunes regler herom. 

X Der er ikke kendskab hertil. 
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X Der er ikke kendskab hertil. 

Projektets placering Ja Nej Tekst

forhold)? 

X 

fossil opvarmning i Egtved. 

nabolande? 
X

I offentlige vej arealer etableres fjernvarmeledningen efter 

Dato: 16/09/2022  Bygherre/anmelder: 

Vejledning 

offentlige hjemmesider.  

myndighed. 
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