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Munkebjerg Hotel 
Munkebjergvej 125 
7100 Vejle 

   

Afgørelse om, at opstilling af 
varmepumpe ikke er omfattet af krav om 
miljøvurdering (ikke-VVM-pligt) 

Munkebjerg Hotel har ansøgt om etablering af varmepumpe i forbindelse med ønske 
om konvertering af eksisterende naturgaskedler, der anvendes til hotellets 
rumopvarmning og opvarmning af brugsvand. 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. 3a ”Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand”. 
 
Projektet omfatter konvertering fra naturgasfyret kedelanlæg til 
varmepumpeanlæg bestående af luft/vand varmepumper (99 % drift) i samspil med 
eksisterende gaskedler (1 % drift). Projektet dækker alene Munkebjerg Hotel, som i 
dag primært forsynes med naturgas. Området ligger jf. Vejle Kommuneplan 2021-
2023 i område 99.R.18 ”Rekreativt område ved Munkebjergvej ved Munkebjerg”. 
Områdets anvendelse er fastlagt til hotel, restaurant samt lignende formål. 
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 
 
18. januar 2023 
 
J. nr.: 13.03.01-P19-17-22 

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 etablering af anlæg med en varmeproduktion på 0,44 MW. Munkebjerg 
Hotel ligger udenfor eksisterende forsyningsområde for fjernvarme. Nærmeste fjernvarmeområde 
(Mølholm Fjernvarme) ligger over 2 km fra Munkebjerg Hotel. 
 
Varmepumpen ønskes placeret i nærheden af eksisterende kedelcentral og transformerstation 
(elforsyning). Varmepumpen ønskes etableret snarest efter endelig godkendelse af 
projektforslaget.  
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Oversigtskort med placering af varmepumpe og afskærmende jordvolde. 
 
 
Projektet kræver en godkendelse i henhold til varmeforsyningslovens2 § 4. Godkendelse hertil blev 
meddelt d. 7. december 2022.  

Begrundelse 

Vejle Kommune har i afgørelsen lagt vægt på, at etablering af varmepumpeanlæg som angivet 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 etablering af varmepumpen sker i tørre perioder. Der kan 
foretages sprinkling med vand, hvis det er tilfældet. 
 
I driftsfasen kan der forekomme støj fra varmepumpe. De angivne jordvolde vurderes at virke 
afskærmende. 
 
Der vil ikke forekomme luft, lugt og lysgener i forbindelse med driftsfasen. 
 
Ressourcer, affald og spildevand 

 
 
2 LBK nr. 2068 af 16. november 2021 – bekendtgørelse af lov om varmeforsyning 
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Varmepumpen er af typen Nova440 fra leverandøren Thermonova. Varmepumpen leveres som et 
færdigt anlæg. Der forventes minimalt affald i forbindelse med etablering. 
 
Evt. overskydende råjord skal bortskaffes til godkendt modtager.  
 
 Selve driften af varmepumpeanlægget medfører ikke produktion af affald, spildevand og 
overfladevand. 
 
Projektområdet ligger udenfor område med drikkevandsinteresser. 
 
Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter 
Af ansøgningen fremgår, at enkelte træer skal fjernes for at give plads til varmepumpen. I og med 
at etableringen sker på areal, som i sin helhed er omfattet af fredsskovpligt, har ansøgning været 
sendt i høring hos Miljøstyrelsen, som har udtalt, at dette vil kræve dispensation fra skovloven- se 
også afsnittet ”øvrige bemærkninger”. 
 
Nærmeste § 3-beskyttet område er en mose ca. 100 meter syd for projektområdet. Området rummer 
taks og en række sjældne urter og svampe. I projektområdet er der ikke kendskab til bilag IV-
arterne. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke bilag IV arter eller andre beskyttede arter jf. 
habitatdirektivet. 
 
Natura-2000 
Projektområdet støder op til et område omfattet af Natura-2000. Der er tale om H79 – Munkebjerg 
Strandskov og kortlagt skovnaturtype ”Bøg på mor med Kristtorn”.  
 
Projektets karakter gør, at udpegningsgrundlaget 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 forsvarsvold fra jernalderen ca. 800 meter syd for projektområdet.  

Samlet vurdering 

Projektet vurderes på baggrund af ovenstående ikke at have væsentlig negativ påvirkning på 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,  

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



 

SIDE 5/9 

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

 at drift i tilknytning til projektet ikke vil afstedkomme et væsentligt 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.  
 
Miljøstyrelsen har i sit høringssvar gjort opmærksom på, at der jf. skovlovens § 11 stk. 1 på 
fredskovspligtige arealer ikke opføres må opføres bygninger, etableres anlæg eller gennemføres 
terrænændringer, som ikke er nødvendige for skovdriften, eller anbringes affald. Efter § 38 kan der 
gives dispensation hertil, når særlige grunde taler for det.  
 
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. 18. januar 2023. 
 
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: 

- Vejle Kommune, Natur og Udeliv; naturudeliv@vejle.dk 
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, stps@stps.dk  
- Miljøstyrelsen Østjylland; ojl@mst.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 
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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/


Bilag 3 - VVM-screening (fra ansøgningen efter miljøvurderingsloven) samt kommunens vurdering
Basisoplysninger Tekst og besvarelser fra nnsngningen efter miljøvurdcrings- 

loven.

Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering

Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Installation af luft/vand varmepumpe til opvarmning af hotel. 
Udfasning af naturgas.

Navn, adresse, telcfonnr. og e-mail pa bygherre

Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125. 7100 Vejle 

info@munkcbjerg.dk

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

Stig Pedersen, mobil: 2047 5060 Mail: sp@Munkebjerg.dk 

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

75b,

Projektet berorer folgende kommune eller kommuner

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

eller dc kommuner, hvis miljo kan tænkes påvirket af projektet)

Vejle Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000

Plantegning er vedlagt.

Kortbilag i malestok 1:10.0QO eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og 

projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)

Forholdet til WM reglerne Ja Nej Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering

Er projektet opfort på bilag i til denne bekendtgørelse1? *

Hvis ja, er der obligatorisk 

VVM-pligtigt.

Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opfort på bilag 2 til denne bekendtgørelse2? X

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 

Punkt 3,a

Projektets karakteristika Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 

vurdering

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

vejle
KOMMUNE

Teknik & Milja - Industri & Landbrug 
Kirketorvet 22 - 7100 VejleuTif.: 76 81 22 30 
industrimiljo@vejIe.dk • wvAV.vejte.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

mailto:info@munkcbjerg.dk
mailto:sp@Munkebjerg.dk
mailto:industrimiljo@vejIe.dk
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navn og adresse på de eller den pågældende ejer, mair.nr. og ejcrlav

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

Varmepumpen haret flademål på 1,54*9,93 m. Og er2,49 m 
hoj.

3. Projektets areal og volumenmæssigc udformning

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

- Projektets samlede grundareal angivet i ha eller nr
- Projektets bebyggede areal i nr
- Projektets nye befæstede areal i nr
- Projektets samlede bygningsmasse i m’
- Projektets maksimale bygningshojde i m
- Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivnmgsarbejdcr i forbind

else med projektet

Varmepumpen håret flademål på 1,54*9,93 m. Og er2,49 m 

hoj.

4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden

Rastofforbnig i anlægsperioden på type og mængde:

- Vand- mængde i anlægsperioden
- Affaldshpc og mængder i anlægsperioden
- Spildevand - mængde og type i anlægsperioden
- Håndtering af regnvand i anlægsperioden
- Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå

Ikke relevant

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:

- Rastoffer-type og mængde i driftsfasen
- Mellemprodukter- type og mængde i driftsfasen
- Færdigvarer-type og mængde i driftsfasen
- Vandmængde i driftsfasen

Ikke relevant
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6. Affaldstype og mængder, som folgc afprojcktct i driftsfasen:
Ikke relevant

- Farligt affald:
- Andet affald:
- Spildevand til renseanlæg:
- Spildevand med direkte udledning til vandlob, so, hav:
- Håndtering af regnvand:

Projcktets karakteristika Ja Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 
vurdering

7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning
X

8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en 
branchcbekendtgorel se?

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

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i 
branch cbckendlgorel sen?

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 afprojcktct omfattet af BAT-konklusioner?
X

Hvis ”ja" angiv hvilke. Hvis 
”nej"gåtil punkt 14.

Projcktets karakteristika Ja Nej Telts t Vejle Kommunes bemærkninger og 
vurdering

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner? Hvis ”nej” angives og begrundes 
hvilke BAT-konklusioner, der 
ikke vil kunne overholdes.

Ikke relevant.
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14. Erprojcktct omfattet afen eller flcro af Miljøstyrelsens vejledninger 
eller bckendtgorelser om stoj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?

X Hvis »ja« angives navn og nr. på 
den eller de pågældende vejled
ninger eller 
bckendtgorelser.
• 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 stoj 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

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for 
stoj og vibrationer?

X
Hvis ”nej” angives overskridel
sens omfang og begrundelse for 
overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udfort, kunne overholde 
de vejledende grænseværdier for stoj og vibrationer?

x
Hvis ”nej” angives overskridel
sens omfang og begrundelse for 
overskridelsen

17. Er projcktct omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bckendtgo
relser om luftforurening?

X Hvis »ja« angives navn og nr. på 
den eller de pågældende vejled
ninger, regler eller 
bckendtgorelser.

• Luftvejledningen. Vejledning 
fra Miljøstyrelsen nr. 2 2001.

• B-værdivejledningen. Vejled
ning fra Miljøstyrelsen nr. 2
2002.

• Supplement til B- 
værdivejlcdningen. Miljostvrel-
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sen 2008.

Hvis ”nej” gå til pkt. 20.

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

Hvis ”ncj" angives overskridel
sens omfang og begrundelse for 
overskridelsen

19. Vil det samlede projekt kunne overholde de vejledende grænseværdier 
for luftforurening?

Hvis ”Nej” angives overskridel
sens omfang og bcgnmdelse for 
overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til stovgener eller ogede stovgener

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

X
X

Projcktcts karakteristika Ja Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 
vurdering

21. Vil projektel give anledning til lugtgener eller ogede lugtgener

I anlægsperioden?
I driftsfasen?

X
Hvis ”ja” angives omfang og 
fonentet udbredelse.

22. Vil anlægget som folge af projektet have behov for belysning som i 
aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne.

I anlægsperioden?
1 driftsfasen?

X Hvis ”ja” angives og begrundes 
omfanget.

23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgorelsen -jf. bekendtgørelse om
kontrol nred risikoen for storre uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 
2016?

X

Projcktcts placering Jn Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 
vurdering

24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?
X Hvis »nej«, angiv hvorfor
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25. Fonidsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelses
linjer?

X
Hvis ”ja” angiv hvilke:

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

27. Vil projektet kunne udgore cn hindring for anvendelsen af udlagte 
råstofområder?

28. Er projektet tænkt placeret inden for kvstnærhedszonen?
x

Projcktcts placering Ja Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 
vurdering

29. Fonidsætter projektet rydning af skov?
(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller inden foret rimeligt 
tidsrum rille danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er storre 
end Vi ha og mere end 20 m bredt.)

X Der er enkelte træ som skal væk 
for at give plads til varmepum
pen.

30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst 
fredningssag? ■
31. Afstanden fra projektet i lufUinje til nænneste besky ttede naturtype i 
henhold til naturbcskyttelseslovens § 3 æ
32. Rummer § 3 området beskvttede arter og i givet fald hvilke?

33. Afstanden fra projektet i luAlinje til nænneste fredede omrade. c34. Afstanden fra projektet i hiHIinjc til nænneste internationale 
naturbcskyttclscsområde (Natura 2000-områder, habitatområder, 
fuglebeskyttclscsomrader og Ramsarområdcr).

35. Vil projektet medfore påvirkninger af overfladevand eller 
gnmdvand, f.cks. i fonn af udledninger til eller fysiske antdringer 
af vandområder eller gnmdvandsforckomstcr?

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

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

X
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37. Er projcktct placeret i et område med registreret jordfonirenim>?

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

X

39. Er projcktct placeret i elområde, derjf. oversvommclscslovcn, 
er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

X

Projektcis placering Ja Nej Tekst Vejle Kommunes bemærkninger og 
vurdering

40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen 
med det ansogte må fon entes at kunne medfore en oget samlet påvirkning 
af miljoct (kumulative forhold)?

41. Vil den fonen lede miljøpåvirkning kunne berore nabolande?
X

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af 
projektet inden ansogningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller 
kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljoct?



Munkebjerg Hotel 

 

Placering af luft/vand varmepumpe. 

 

Varmepumpe (1,5*10 m) 
med jordvold. 
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